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BESZÁMOLÓ A MAGYAR ATLANTI TANÁCS
2013. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A 2013. június 5-én megtartott rendes éves Közgyűlés a Magyar Atlanti Tanács (MAT)
Alapszabálya céljainak és fő feladatainak teljesítése érdekében egy kilenc pontból álló
feladat- és egy hét pontból álló rendezvénytervet fogadott el a 2013-2014-es évekre.
1./ a Közgyűlés által elfogadott legfontosabb feladatok az alábbiak voltak:










az euro-atlanti értékek és elvek minél szélesebb körű országos ismertetése, terjesztése
az egyetemisták, középiskolások és a közvélemény körében,
a MAT eddig elért sikeres működőképességének fenntartása,
a MAT pénzügyi helyzetének további stabilizálása érdekében a tagdíjfizetés rendjének
áttekintése,
a szponzorálási tevékenység aktivizálása,
a munkavégzéshez szükséges minimális állandó apparátus biztosítása,
folyamatos pályázás, a pályázatok figyelemmel kisérése (KÜM, Wekerle Alapítvány,
stb.),
a MAT honlapjának rendszeres gondozása és további aktualizálása,
a MAT tagépítés folytatása,
A Közgyűlés által jóváhagyott feladatok végrehajtása.

2./ a 2013-2014-es évekre elfogadott rendezvényterv főbb pontjai voltak:








a Nemzeti Katonai Stratégia országos ismertetése,
az ATA és az YATA éves Közgyűlésein és rendezvényein való részvétel,
a GLOBSEC biztonságpolitikai konferencián való részvétel,
a Parlamenti NATO Klub rendezvényein való részvétel,
teadélutánok szervezése a Budapestre akkreditált nagykövetek és katonai attasék
bevonásával, illetve hazánkba érkező küldöttségekkel,
szoros szakmai együttműködés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel és az
EDUTUS-szal,
közös szakmai programok, konferenciák szervezése, rendezése a Magyar
Külügyi Intézettel, hazai civil szervezetekkel (Magyar ENSZ Társaság, Magyar
Külügyi Társaság, TIT).
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3./ A kitűzött célok és feladatok végrehajtásáról:
A 2013. évről és a 2014. év első félévéről elmondhatjuk, hogy a Közgyűlés által elfogadott
terveinket a MIAT-tal szorosan együttműködve teljesítettük, sőt túlteljesítettük, s így egy
igen mozgalmas év áll mögöttünk.
Röviden, amit még tettünk:
 Megnyertük a KIM múlt év nyarán meghirdetett pályázatát és 2013.
augusztusában sikeres konferenciát szerveztünk „Versenyképesek-e a
rangsorok, avagy mit mutat a jó állam index?” címmel. A konferencián neves
magyar közgazdászok, az OECD képviselői, valamint fiatal kutatók ismertették
a témakörben kutatási eredményeiket.
 Kiadtuk angol nyelven és megküldtük az ATA-nak valamint a
Külügyminisztériumon keresztül a magyar nagykövetségeknek a Magyar
Atlanti Tanács megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendezett
Emlékülésről készített kiadványunkat.
 A hazánkban működő magyar- amerikai vegyes vállalatok vezetőinek
megküldtük szponzori levelünket, melyben bemutatkoztunk és részletes
tájékoztatást adtunk a MAT létrejöttéről, céljairól, feladatairól, valamint
támogatást kértünk munkánkhoz. Sajnos, mind a mai napig választ nem
kaptunk.
 2013. októberében résztvettünk a NATO Futófesztiválon, melyen a HM-mel
közös MAT-MIAT NATO sátort állítottunk fel.
 Az Országgyűlés novemberi NATO rendezvényén, melynek címe „NATO
2014, útban a következő NATO csúcstalálkozó felé” volt, a MAT elnöksége
részéről előadást tartott Siklósi Péter MAT alelnök.
A rendezvényre hazánkba látogató dr.Karl A. Lamerst, az ATA elnökét és a NATO
Parlamenti Közgyűlés alelnökét, fogadta és megbeszélést folytatott vele a MAT teljes
elnöksége.
 Decemberben a MAT – MIAT Elnöksége a kapcsolatok további erősítése
céljából tájékoztatást adott a Budapestre akkreditált NATO nagykövetek és
katonai attasék részére a MAT tevékenységéről.
 Az ATA 59. Közgyűlésén Brüsszelben a MAT képviseletében résztvett dr.
Sztáray Péter úr, hazánk NATO-hoz akkreditált nagykövete, és Vogel Dávid, a
MIAT elnöke.
 15 éves NATO tagságunk alkalmából „15 év, 15 hang, vélemények
Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről” címmel 15
szakemberrel, közéleti személyiséggel készített mini interjúsorozatot az NKE
SVKK a MIAT-tal közösen. A végeredmény egy pdf-ben szerkesztett igényes
megjelenésű interjú-kötet, amely a 15 főn felül is tovább bővíthető.
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 A MAT - HM fővédnöksége alatt kétfordulós, középiskolai és felsőoktatási
hallgatóknak szóló NATO vetélkedő zajlott a 2014-es NATO évfordulókhoz
időzítve.
 Februárban a Magyar Atlanti Tanács az Edutus Főiskolával közösen ,,A határ
menti együttműködések és a fejlesztéspolitika kapcsolata” címmel rendezett
konferenciát a Falk Rendezvényközpontban. dr. Vizi E. Szilveszter elnök
megnyitójában hangsúlyozta: a kárpát-medencei magyarság jövője
szempontjából nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy napjainkban az áru
értékének 90 százalékát a szellemi tőke adja. Ez pedig azt jelenti, hogy
felértékelődött a képzés és az oktatás, a tudomány, illetve az együttműködés
szerepe a termelő tevékenységben. Ezért az a történelmi tragédia, ami azt
eredményezte, hogy a magyarság mind a hét szomszéd országban szétszóródott,
a XXI. században előnnyé változhat.
 A Magyar Atlanti Tanács 2014. évi terveiről, munkájáról, az alapítás óta eltelt
időszak eredményeiről tájékoztatta dr. Vizi E. Szilveszter elnök Ksenija Skrilec
szlovén nagykövetet.
 A Magyar Atlanti Tanács terveiről, munkájáról, hazánk 15 éves NATOtagságának eredményeiről tájékoztatta dr. Vizi E. Szilveszter elnök Kate
Hansen Bundt-ot, a Norvég Atlanti Tanács főtitkárát.
 "Tizenöt éve a NATO-ban" címmel tartott ünnepi emlékülést a Magyar Atlanti
Tanács április 8-án a Stefánia Palotában, amelyre több mint száz meghívott
vendég fogadta el a meghívást. A rendezvényen megjelent és üdvözlő beszédet
mondott dr. Karl A. Lamers, az ATA elnöke, a NATO Parlamenti Közgyűlés
alelnöke. Az emlékülést dr. Vizi E. Szilveszter elnök nyitotta meg, ezt
követően beszédet mondott dr. Martonyi János külügyminiszter, dr. Hende
Csaba honvédelmi miniszter, Kovács László korábbi külügyminiszter, dr. Végh
Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség korábbi vezérkari főnöke, Mark
André Goodfriend, az Amerikai Egyesült Államok id. ügyvivője, Helena
Bambasova, a Cseh Köztársaság és Roman Kowalski, Lengyelország budapesti
nagykövete. Az emlékülésről kiadvány készül.
 Az április 17.-én megrendezett teadélután vendége Roland Galharague, a
Francia Köztársaság budapesti nagykövete volt, aki előadást tartott
"Franciaország a világban" címmel. A nagykövet előadásában ismertette
Franciaország gazdasági és politikai szerepét a világban.

Dr. Vizi E. Szilveszter elnök vezetésével a MAT elnöksége látogatást tett a
NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központjába. (NATO KEKK) 2014.
május 29-én. A vendégeket Dr.Stefan Kowitz dandártábornok, a NATO KEKK
igazgatója fogadta, aki a szervezet egyedülálló képességeiről adott tájékoztatást.
 Májusban dr. Vizi E. Szilveszter elnök, Szemerkényi Réka és Siklósi Péter
alelnökök részt vettek a Pozsonyban megrendezett GLOBSEC
biztonságpolitikai fórumon.
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 Csóti György alelnök részt vett az ATA 60. Közgyűlésén a montenegrói Budvában,
ahol több kétoldalú megbeszélést folytatott az ATA tagszervezeteinek
képviselőivel.
 A MAT elnökség tagjai a múlt évi Közgyűlés óta változatlan aktivitással vettek
részt és képviselték a szervezetet a hazai civil szervezetek rendezvényein.

 Továbbra is sikeres együttműködésünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Biztonságpolitikai Szakkollégiuma Egyesületével. Tematikus összefoglalóik,
elemzéseik havi rendszerességgel jelennek meg a MAT honlapján.
4./ A feladatterv legfontosabb pontjai közül kiemelendő:
 A szervezet pénzügyi helyzetének további stabilizálása érdekében – a MAT elnöke
személyes közbenjárásának köszönhetően – sikerült tovább javítani a MAT anyagi
helyzetét, amit alátámaszt a közhasznúsági jelentés és a MAT FB jelentése is.
 Pozitív fejlemény, hogy munkánk könnyítése érdekében sikerült – 20 év után –
lecserélni elavult informatikai eszközeinket.
 Folytattuk és folytatjuk megkezdett munkánkat a szponzorok irányában, de sajnos a
folyamat a vártnál lassúbbnak igérkezik.


A tagság építése terén is előbbre léptünk. A fiatalok mellett nagy örömünkre több
egyetemi tanár is kérte felvételét, akik szakmai és nyelvtudásukkal szeretnének
hozzájárulni szervezetünk elismertségének növeléséhez. Az év folyamán 19
jelentkezőt tartottunk érdemesnek a MAT tagságra.

 Honlapunk a Közgyűlés határozata alapján változott, de teljes megújulás
szükséges.
5./ A Magyar Atlanti Tanács szervezeti működésével kapcsolatban:





Jogi szempontból a Tanács működése rendezett.
Az Elnökség az Alapszabálynak megfelelően, szükség szerint ülésezett.
Honlapunkon rendszeres tájékoztatást adtunk saját, illetve a társszervezetek
rendezvényeiről, publikációiról.
A MAT elnökség tagjai a múlt évi Közgyűlés óta változatlan aktivitással vettek
részt és képviselték a szervezetet a hazai civil szervezetek rendezvényein.

Budapest, 2014. május 30.
Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter
elnök s.k.
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