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Felértékelődött az Atlanti Tanács szerepe 

A Magyar Atlanti Tanács (MAT) több mint két évtizedes tevékenységéről, helyéről, 

szerepéről, az Ukrajnában kialakult súlyos válság kapcsán a szervezet felértékelődött 

helyzetéről nyilatkozott több hazai médiának prof. dr. Vizi E. Szilveszter a MAT elnöke.  

A Hír TV-nek adott interjúban a MAT elnöke emlékeztetett arra, hogy 1997-ben a 

magyarok 85 százalékos arányban hagyták jóvá az ország NATO-csatlakozását, ami máig a 

legmagasabb arány, amellyel egy csatlakozó ország polgárai támogatták a belépést a 

szövetségbe. Vizi E. Szilveszter annak a meggyőződésének is hangot adott, hogy a társadalom 

többsége napjainkban is elkötelezett a NATO-tagság mellett, amelynek 15 évvel ezelőtti 

elnyerésével alapvetően változott meg hazánk biztonságpolitikai helyzete. A MAT 

szempontjából az egyik legfontosabb feladatnak  a ,,citoayene-nel”, tehát az állampolgárral való 

együttműködést, együtt gondolkozást, párbeszédet nevezte, amelyben mind a 28 tagállamnak 

egyformán rendkívül fontos feladatai vannak. Emlékeztetett arra: a Magyar Atlanti Tanács 1992-

ben alakult, eredeti küldetése, hogy előmozdítsa Magyarország NATO-csatlakozását, és hirdesse, 

közvetítse az euro-atlanti elveket és értékeket a magyar társadalomban. A Hír TV riporterének 

kérdésére válaszolva a MAT elnöke fontos ténynek nevezte, hogy a rendszerváltás után az 

egymást követő kormányok, politikai családok összekapcsolódó erőfeszítései, az ebből fakadó 

folytonosság, illetve a nemzeti konszenzus egyaránt hozzájárult az euro-atlanti integrációnk 

sikeréhez. Ami rendkívül komoly érték, hiszen a NATO a történelem legsikeresebb politikai és 

katonai szervezete. Az Inforádiónak adott interjúban Vízi E. Szilveszter elmondta: a NATO jóval 

több, mint katona szövetség, hiszen a gazdasági együttműködés mellett számos egyéb terület is 
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összekapcsolja a 28 tagországot, mint például a terrorizmus elleni küzdelem, illetve a klíma- és 

energiapolitika. A MAT elnöke kijelentette: a NATO kibővítése óta eltelt időszak legkomolyabb 

kihívását jelenti a szövetség számára az elhúzódó orosz-ukrán konfliktus. ,,A szövetség 

egyértelmű és határozott lépéseket tesz a konfliktus rendezése érdekében, egyben felerősödött az 

az egységes álláspont is, hogy növelni kell a tagállamok védelmi költségvetését” – jelentette ki 

Vizi E. Szilveszter. 

 

 

 

 


