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BESZÁMOLÓ A MAGYAR ATLANTI TANÁCS 2018. ÉVI
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

1./A 2018. június 5-én megtartott rendes éves Közgyűlés a Magyar Atlanti Tanács (MAT)
Alapszabálya céljainak és fő feladatainak teljesítése érdekében egy négy pontból álló feladatés egy tízpontból álló rendezvénytervet fogadott el a 2018-2019-es évekre.
Az Elnökség legfontosabb feladatának tekintette hazánk 20 éves NATO csatlakozásának
méltó megünneplését, a MAT hazai és nemzetközi elismertségének további javítását,
működőképességének fenntartását, a tagépítés folytatását, a tagság és a társadalom
tájékoztatását fontos védelempolitikai kérdésekről, továbbá az EU és a NATO tagállamait
érintő új kihívásokról és veszélyekről. A MAT Elnöksége időarányosan teljesítette programját
és vállalt kötelezettségeit.
A Magyar Atlanti Tanács és Ifjúsági szervezete 2018-2019-évi rendezvénytervének
középpontjában Magyarország 20 éves NATO csatlakozásának évfordulója, továbbá a NATO
megalakulásának 70. évfordulója áll és állt.
Az ünnepi megemlékezésre az Országgyűlés, a Honvédelmi Minisztérium, a Külgazdasági és
Külügyminisztérium, valamint a Magyar Atlanti Tanács közös együttműködésével a
csatlakozásunk napján került sor az Országház Felsőházi Termében. Az előadók ünnepi
beszédeikben méltatták a 70 éves NATO-t és azokat a pozitív változásokat, melyeket a
Szövetséghez való csatlakozás hozott hazánk és a térség számára. Az ünnepi megemlékezést
követően került sor a MAT-HM közös rendezésében a „20 éve a NATO-ban” fotókiállítás
megnyitására. A kiállítás képeken keresztül mutatja be a magyar haderőben, a
békefenntartásban, a katonai oktatásban történt jelentős változásokat. A fotókiállítás
anyagából egy újabb kiadvány készült és került kiadásra, melynek előszavát Magyarország
köztársasági elnöke írta.
A NATO vándorkiállítás március közepe óta bemutatásra került a Stefánia Palotában, ahol dr.
Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter méltatták az évfordulók
jelentőségét a mai bonyolult világpolitikai helyzetben. A kiállítás további helyszínei voltak:
Szent-István Egyetem/Gödöllő; Milton Friedman Egyetem/Budapest; Weiss Manfréd

Szakgimnázium/Budapest-Csepel;Nyiregyházi Egyetemen/Nyíregyháza; Szolnoki
Szolgáltatási Szakképzési Centrum/Szolnok. A kiállítás megnyitásain a HM vezetői mellett
részt vettek a felsorolt Egyetemek és Szakgimnáziumok vezetői, a MAT elnökségének tagjai, a
Magyar Hadtudományi Társaság képviselői. A fiatalok nagy érdeklődéssel tekintették meg a
bemutatott fotókat, sőt nem egy helyen részt vettek a MAT elnökségének tagjai által készített
NATO–totó kitöltésében. A helyes megfejtők egy–egy „20 éve a NATO-ban” könyvjutalomban
részesültek.
A kiállítás országos bemutatása egész évben folytatódik, és az érdeklődésre való tekintettel az
angol nyelvű változat az év második felében Brüsszelben, Monsban és Nápolyban kerül
bemutatásra.
Az új székhelyünkre múlt év szeptemberében költöztünk be, de sajnálatunkra internet és
telefon hiánya miatt (amit a Telekom 8 hónap után, május elejére tudott csak megoldani) a
folyamatos munkánk végzésében május elejéig akadályoztatva voltunk.
Szervezetünk sikeresen folytatta a megkezdett együttműködését a Honvéd Vezérkar
Tudományos Kutatóhellyel egy igen aktuális téma feldolgozásában. „A nemzeti
ellenállóképesség: lehetőségek és kihívások a változó biztonsági környezetben” címmel egy
újabb nemzetközi konferencia megszervezésében közreműködtünk a NATO PDD-vel együtt. A
konferencia anyagából a közelmúltban kiadvány is készült.
A MAT elnöke részt vett a NATO csúcstalálkozóján Brüsszelben. Alelnökeink részt vettek az
ATA-YATA Közgyűlésén Bukarestben és az ATA Tanácsülésein, a müncheni biztonságpolitikai
fórumon, a Pozsonyban megrendezett Globsec biztonságpolitikai konferencián, továbbá a
montenegrói Budvában megtartott ATA ülésen. Itt szeretném megemlíteni, hogy az ATA új
főtitkára a bukaresti ATA közgyűlés óta, Rábai Zsolt (MAT tagunk), aki korábban a NATO PDD
munkatársa volt.
Eredményesen alakultak kapcsolataink a Honvédség és Társadalom Baráti Köre (HTBK)
székesfehérvári szervezetével és a Magyar Hadtudományi Társasággal (MHTT). Ez utóbbival az
év végén együttműködési megállapodást is kötött Elnökségünk.
Az ősz folyamán a MAT elnöke felszólalt a HTBK által szervezett konferencián, melynek címe
„NATO az iskolatáskában” volt, továbbá a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) elnökével
együtt megnyitotta az „Együtt – Szövetségben” címmel a Magyarországon NATO kötelékben
szolgálatot teljesítő egységeket bemutató kiállítást a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A
kiállítást roadshow keretében Budapesten kívül több nagyvárosban is sikerrel mutatták be.
Alelnökeink részt vettek és felszólaltak a Kőbányai Rendvédelmi Napok rendezvényein.
Immár hagyományosan vettünk részt az ősz folyamán a NATO budapesti futóversenyén.
A MIAT vezetőségének tagjai az elmúlt hét hónap során az ATA-YATA szervezésében az alábbi
nemzetközi rendezvényeken vettek részt:
 George Marshall Alumni konferencia,
 Turkish Atlantic Youth Seminar (Isztambul),
 Foreign and Security Policy Conference (Budapest),







ATA-YATA Integrated Communication Task Force (Brüsszel),
NATO Documentary Screening (Brüsszel),
YATA Sub-regional Meeting (Brüsszel),
YATA Bologna – YATA Hungary meeting,
ATA Munkacsoport: Disinformation & Malign Influence training and briefing
(Brüsszel),
 Nordic Security Conference (Oslo).
Aktív nemzetközi részvételükkel emelték a MAT-MIAT nemzetközi elismertségét.

2./ 2018. évi feladatterv legfontosabb pontjai közül kiemelendő:
- Sikerült két év után rendezni a MAT-MIAT fizikai elhelyezésének (székhelyének) kérdését;
több kevesebb megoldandó problémával, beköltöztünk az Árvácska utca 12. sz. alatti
ingatlanba.
- Folytattuk a MAT tagság építését, a legutolsó közgyűlés óta eltelt időszakban 12 új tagot
vettünk fel.
- Honlapunkat rendszeresen frissítettük, melyen tájékoztatást adtunk saját, illetve a
társszervek rendezvényeiről, publikációiról.

3./ a Magyar Atlanti Tanács és a Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács szervezeti működésével
kapcsolatban:
-

A Fővárosi Törvényszék az Alapszabály módosításával kapcsolatos beadványainkat
maradéktalanul elfogadta;

-

Az Elnökség az Alapszabálynak megfelelően az év folyamán három alkalommal ülésezett.
A MAT Felügyelő Bizottsága két alkalommal;

-

Az Alapszabály előírása szerint 2018-ben egy alkalommal hívtuk össze a Közgyűlést.

Ami a Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács szervezetére, a MIAT-ra vonatkozik, elmondhatjuk,
hogy az előző MAT Közgyűlés óta eltelt időszakban nagy pozitív változások történtek az
ifjúsági szervezet életében. A szervezet felfüggesztésének megszüntetése óta az elmúlt
időszakban megkezdődött egy aktív munka a szervezetben, amit a következő hónapokban
tovább szeretnének fokozni. A külföldi utak során pedig sok olyan hasznos tudással,
motivációval, valamint kapcsolatokkal gazdagodtak fiataljaink, amelyet a MIAT fejlődésére
tudnak fordítani. Remélem, hogy a jövőben még több tag számára nyílik lehetőség külföldi
tapasztalatszerzésre.
Az ősz folyamán sikeresen felállították a MIAT strukturális működésének alapjait, és az így
létrejött munkacsoportokhoz csatlakozhattak az adott területek iránt érdeklődő tagok. Habár
a különböző területeket érintő feladatok még nem zajlanak zökkenőmentesen, úgy gondolom,
hogy a hosszútávú működés egyik feltétele, hogy minden tag konkrét, meghatározott

feladatkörrel rendelkezzen, továbbá hogy ezek a feladatkörök egymást kiegészítve biztosítsák
az aktivitást.
A MIAT külső kommunikációja is sokat fejlődött az elmúlt időszakban. A weboldal tartalmának
kialakítása már folyamatban van, valamint a közösségi felületeken zajló kommunikáció
rendszeressé vált. A Facebook oldalukon a bejegyzéseik egyre gyakrabban generálnak több
ezres elérést, míg Instagram felületük a legdinamikusabban fejlődő és legnagyobb elérést
biztosító csatorna az ATA-YATA hálózatán belül. Azonban ennek ellenére szükséges egy
egységes, fiatalos arculat kialakítása, valamint a kifelé kommunikált tartalom egységesítése,
rendszerezése.
A 2019. évi kettős évforduló során a MIAT tagjai – lehetőségeikhez képest – igyekeztek részt
venni a programokon, valamint a kommunikációs csatornáikon arra törekedtek, hogy
rendszeres tartalommal felkeltsék a fiatalok figyelmét a NATO tevékenységére, jelentőségére.
Annak érdekében, hogy a jövőben is minél aktívabb legyen a MIAT, valamint minél
szélesebb réteget szólítsanak meg, szükséges feltérképezni azokat a pályázati
lehetőségeket, amelyek segítenek e célok elérésében. Jelenleg a legtöbb kiírást a NATO PDD,
illetve az ATA biztosítja, de az elmúlt időszakban megpályázták a Sziget Fesztivál Civil Sziget
standolási lehetőségét is. Az említetteken túl érdemes a hazai felsőoktatási felhívásokat,
valamint szervezeti, intézményi és vállalati együttműködési lehetőségeket is kiaknázni, hiszen a
belső aktivitást nem csak konkrét anyagi ráfordítással lehet fokozni, hanem együttműködések
útján is.

- A MAT és a MIAT elnökség tagjai továbbra is részt vettek és képviselték a szervezetet a
hazai civil szervezetek rendezvényein.

Budapest, 2019. május.

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

