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20 éve 1992-ben alakult a Magyar Atlanti Tanács, mint egy 

nem profit érdekeltségű, nem kormányzati szervezet, amely 

Antall József kezdeményezésére megalakult a MAT (alapító 

tagjai: Bába Iván, Bod Péter Ákos, Csóti György, Ferencz 

Csaba, Katona Tamás, Kiss Tibor, Kodolányi Gyula, Mádl 

Ferenc, Osváth György, Perjés Gábor, Szent-Iványi Ágnes, 

Varga Csaba, Varga Márta). Eredeti küldetése, hogy 

előmozdítsa Magyarország NATO csatlakozását, valamint 

elősegítse az euró-atlanti elvek és értékek minél szélesebb körű 

elfogadását a magyar társadalomban. 

A rendszerváltás után a magyar demokratikus átalakulási 

folyamat elengedhetetlen feltétele a régi rendszerhez fűződő 

szövetségi viszonyok rendezése, újjászervezése volt. Az Antall-

kormány hamar felismerte, hogy ehhez az Egyesült Államok 

segítsége nélkülözhetetlen.
 

1990. június 7-én a magyar miniszterelnök Antall József 

Moszkvában, a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó 

Testületének ülésén bejelentette kilépési szándékunkat.

A Varsói Szerződés Magyarország által kezdeményezett 1991. 

július 1-i megszüntetése után a magyar kormány tárgyalásokat 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Vars%C3%B3i_Szerz%C5%91d%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/1991


kezdett a NATO-országokkal az Atlanti Szövetségbe való 

belépés feltételeiről. 

 A NATO 1997. július 8-án három közép-európai országot, 

Magyarországot, Csehországot és Lengyelországot hívott meg a 

szervezetbe, ezért az Országgyűlés ügydöntő népszavazást 

kezdeményezett 1997. november 16-ára. 

Igen: 85,33%

Ez a legmagasabb támogatás, amit valaha Európában 

népszavazáson elértek.

Ma  a  világon  rendkívül  fontos  szerepet  tulajdonítanak  az 

anyagi,  az  emberi  (szellemi)  tőkének,  de  aránylag  kevés 

figyelmet kap a társadalmi tőke az az emberi közösségekben, 

a  kapcsolati  hálóban  felhalmozódó  bizalom,  együttműködési 

hajlam, társadalmi kohézió. 

Ez  utóbbi  dönti  el,  hogy  a  citoyen,  az  állampolgár  hogyan 

viszonyul  kormányához,  kormánya  más  kormányokhoz 

kapcsolódó  cselekedeteihez  vagy  egy  nagyon  konkrét  példát 

mondjak a magyar állampolgár hogyan viszonyul az Egyesült 

Államok,  a  NATO  és  a  Magyarország  afganisztáni 

szerepléséhez.  (The well-being of  nations the role  of  human 

and social capital, OCDE.)

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/November_16.
http://hu.wikipedia.org/wiki/1997
http://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lengyelorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csehorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlius_8.
http://hu.wikipedia.org/wiki/1997
http://hu.wikipedia.org/wiki/NATO


A délszláv válság kapcsán egyfajta bizalmi kapcsolat jött létre 

az Egyesült Államok és Magyarország között:  felértékelődött 

Magyarország nemzetközi szerepe. 

A XXI. század kihívásai már teljesen mások, mint, amit a 

hidegháború évei alatt mi megtapasztaltuk.

Új fenyegetettségek:

Interkontinentális ballisztikus rakétafenyegetettség és 

kibertámadások veszélyét is;

terrorizmus és a tömegpusztító fegyverek és 

szállítóeszközeik proliferációja; energia biztonság,

energetikai infrastruktúra veszélyeztetettségét napjaink 

fenyegetései között szerepel, az etnikai és vallási 

szembenállás, a természeti erőforrásokért folytatott 

versengés, a tömeges migráció, a szervezett bűnözés, 

Együttműködéseink

2010  áprilisában  került  sor  a  MAT és  a  Magyar  Külügyi 

Intézet  közös  szervezésében  a  „Visegrádi  Négyek” Atlanti 

Tanácsai konferenciájára, mely „Jagello 2000” – Cseh Euro-

Atlanti  Tanács,  a Magyar Atlanti  Tanács,  a  Lengyel  Euro- 

Atlanti Társaság és a Szlovák Atlanti Bizottság elnökeinek - 

közös nyilatkozatával zárult,

A  MAT-MIAT  a  KÜM  és  a  HM  közreműködésével a 



varsói  Keleti  Partnerség  Csúcstalálkozót  megelőzően, 

neves  előadókkal  nemzetközi konferenciát  rendezett a 

szervezet  jelenéről,  az  előtte  álló  feladatokról  és 

kihívásokról.  A  konferencián,  melynek  fővédnöke  dr. 

Martonyi  János,  Magyarország  külügyminisztere  volt, 

előadást  tartott Lengyelország  rendkívüli  és 

meghatalmazott nagykövete H. E.  Roman Kowalski. Prof. 

Dr.  Vizi E. Szilveszter elnök, köszöntő szavait követően a 

konferenciát  Sztáray  Péter,  a  Külügyminisztérium 

politikai  igazgatójának bevezető  előadása  nyitotta  meg, 

ezt  követően  Bródi  Gábor,  hazánk  utazó  nagykövete,  az 

európai  uniós  szomszédságpolitika  koordinátora 

moderátorként  járult  hozzá  a  konferencia  szakmai 

színvonalának emeléséhez. A téma szakértői, oktatói, kutatói, 

magas  színvonalú  előadásukkal  tették  emlékezetessé  és 

sikeressé ezt a szakmai napot.

Katonai attasék előadásai pl.   Evan Roelofs ezredes (USA), 

Paul O’Friel. 

Karl  Lamers  úr  ZM  Egyetemen  ”  NATO  formálódó  Új 

Stratégiai  Koncepciója  és  Magyarország”c.  előadásával 

indítottuk  a  Természettudományi  Ismeretterjesztő  Társulat 

(TIT),  a Honvédség és Társadalom Baráti  Körök (HTBK), 

továbbá a Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács (MIAT) hathatós 



támogatásával a MAT országos kampányát 2010-ben. 

Az  év  végéig  tartó  „road  show”  keretében  az  ország  14 

helyiségében (Hautzinger MAT alelnök érdeme).

Hadd  említsek  egy  másik  példát  Felkai  Anna  ügyvezető 

alelnök  szervezésében  2011-ben  „road  show”-t 

Szombathelyet  „sold  out”  teltházas  előadás  (>400)  volt 

(Hende Csaba, Fodor Lajos + Afganisztánból hazatért pk + 

Sztáray Péter).  Nyugat-Magyarországon sajtó,  TV, napokig 

cikkezett.

MIAT hihetetlenül sikeres. Nemzetközi versenyeken mindig 

a  győztesek  között  (vidéki  szervezetek!  –  utánpótlás 

nevelés).  Az  ATA  (Atlantic  Treaty  Association)  ifjúsági 

szervezetének magyar a főtitkára.

Sikereink titka:

Mindig a citoyen szempontjából kommunikáltunk.

Eddig valamennyi magyar kormány őszintén az euro-atlanti 

gondolat híve volt. 



Karl Lamers úrtól kapott segítség. A magyar kormánytól, 

elsősorban Martonyi Jánostól (KüM) + Hende Csabától 

(HM) és a minisztériumaik vezető munkatársaitól (Fodor 

Lajos, Siklósi Péter, Sztáray Péter, Bródi Gábor, stb.) kapott 

segítség.

A Magyar  Atlanti  Tanács  alelnökei  és  tagjai  segítségével 

(köszönetemet  fejezem  ki  nekik),  az  atlanti  és  a  nemzeti 

gondolatot,  az  euroatlanti  és  nemzeti  érdekeket 

összehangolja,  amelyek  együttes  képviselete  a  magyar 

társadalomban  akár  fontos  társadalmi  konszenzusteremtő 

jelentőséggel  is  bírt  a  múltban  és  jelenleg  is  bír.  Hadd 

idézzem Secretary General Rasmussen időszerű szavait.

„NATO was a family in which members assisted each other 

and would countinue to do so.”



Ennek megfelelően a MAT feladata 

demonstrálni és megerősíteni a transzatlanti kapcsolatot, azt 

az elkötelezettséget, amellyel közös biztonságunk, közös 

értékeink megőrzését a NATO globális biztonsági érdekeinek 

szem előtt tartásával, mindannyiunk az az a nagy-nagy 

CSALÁD, a NATO tagjaiból álló család érdeke. Ehhez meg 

kell győzni az embereket, hogy ez egyben nemzeti érdek is. 

Ez a mi feladatunk, ezt csináljuk 20 éve.

 


