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A MAT 2019-2020. évi tevékenységének főbb irányai és rendezvényei

I. A Magyar Atlanti Tanács legfontosabb feladatai 2019-2020. évben:




a MAT elért működőképességének, továbbá hazai és nemzetközi elismertségének fenntartása,
a MAT Közgyűlés által jóváhagyott feladatainak végrehajtása.

II. A Magyar Atlanti Tanács és a MIAT 2019-2020. évi rendezvényei:

1./ Magyarország „20 éve a NATO”-ban és a NATO megalakulásának 70. évfordulójára készült fotókiállítás országos
és külföldi bemutatásának folytatása 2019 második felében;
2./ A honvédelmi miniszter meghívása előadás megtartására a hadsereg irányításának átalakításáról, a Zrínyi Terv és
a haderőfejlesztés aktuális kérdéseiről;
3./ Látogatás valamelyik kiemelt katonai objektumban pl. Szolnokon vagy Székesfehérváron a NATO Force
Integration Unitnál;
4./ MAT-MIAT elnökségi delegáció látogatása valamelyik sikeres magyar katonai missziónál (KFOR Kosovó vagy
EUFOR Bosznia-Hercegovina);
5./ Sztáray Péter KKM biztonságpolitikai államtitkár felkérése egy biztonságpolitikai előadásra és eszmecserére a
NATO előtt álló új kihívásokról és Magyarország szerepvállalásáról;
6./ Folytatva a korábbi sikeres „teadélután”-sorozatunkat Észak-Macedónia NATO csatlakozásának időpontjához
közel egy ünnepi ülés és eszmecsere az ország itteni képviseletvezetőjével, továbbá az Egyesült Államok
nagykövetének meghívása és felkérése egy eszmecserére az USA NATO politikájáról;
7./ MAT országos roadshow vidéki városokban, egyetemeken az elnökség és a tagok által vállalt témákban,
kiemelten a NATO előtt álló új kihívásokról, a NATO jövőjéről;
8./ Részvétel a kőbányai védelmi napok rendezvényein és a Civil Sziget 2019. évi rendezvényén (Sziget Fesztivál);
9./ Részvétel a hagyományos őszi NATO futáson;
10./ Az ATA és az YATA tanácsülésein, közgyűlésein és rendezvényein való részvétel;
11./ MIAT tagjainak látogatása Brüsszelben a NATO központban vagy esetleg az Európai Parlamentben (mely
látogatások hozzájárulhatnak a tagok szakmai fejlődéséhez);
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12./ Szorosabb együttműködés a Parlament NATO Klubjával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, a Magyar
Hadtudományi Társasággal, a Honvédség és Társadalom Székesfehérvári Baráti Körével, a Honvéd Vezérkar KutatóHellyel és a Magyar Külügyi és Külgazdasági Intézettel;
13./ Év végi diplomáciai fogadás a NATO tagállamok nagykövetei és katonai attaséi számára.
Budapest, 2019. május

Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter
elnök s.k.
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