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2018-2019-ben megvalósult programok 
 

Ø Alakuló közgyűlés – 2018.09.05. 
§ A határozatképes közgyűlés – Felkai Anna és Kajdi József részvételével 

– sikeresen megválasztotta a MIAT új elnökségét, 
§ célul tűzte ki a NATO futáson való közös részvételt, 
§ kijelölt bizonyos hatásköröket a belső működés tekintetében, 
§ valamint létrehozta az SZMSZ munkacsoportot és felhatalmazta az új 

SZMSZ kidolgozására. 
 

Ø Konferencián való közös részvétel – 2018.09.20. 
§ Elrettentés vagy védelem? – NATO brüsszeli csúcs értékelése 
§ Gyuricza Annamária, Szirota Anita, Szabó Albert, Szépvölgyi Norbert 

 
Ø NATO futás – 2018.09.23. 

§ A Honvéd Vezérkar és az MH Összhaderőnemi Parancsnokság 
vezetőivel együtt a MIAT 10 fős váltócsapata is teljesítette a NATO futás 
10 KM-es távját. A futáson a MAT által biztosított egységes pólókban 
vettünk részt. 

§ A szervezetből összesen 14-en vettek részt az eseményen. 
 

Ø Elnökségi megbeszélés – 2018.10.10. 
 

Ø Elnökségi megbeszélés – 2018.10.29. 
 

Ø Második közgyűlés – 2018.10.30. 
§ A határozatképes közgyűlés – Dr. Kajdi József részvételével – elfogadta 

az új SZMSZ-t, illetve annak módosító javaslatait, 
§ Belső működési struktúrát állított fel, melyben munkacsoportokat 

hozott létre (Kommunikáció, Marketing-PR, Rendezvények, Honlap, 
Intézményi kapcsolattartás, Pályázatok) és kijelölte a feladatköröket, 
valamint a feladatkörök felelőseit. 

§ Megvitatta és megszavazta a MIAT logó tervezetét. 
§ Megvitatta és megszavazta a MIAT weboldal tervezetét. 

 
Ø Elnökségi megbeszélés – 2018.11.12. 

 
Ø Konferencián való közös részvétel – 2018.11.19.  

§ George Marshall Alumni - Putin’s 4th Term: Challanges, Obstacles and 
Dilemmas 

§ Ilonka Zsófia, Szépvölgyi Norbert, Vigóczki Máté György, Hőnich Artúr 
 

Ø NATO PDD audiovizuális páyázat elkészítése – 2018.11.14-15. 
 



Ø Megbeszélés – 2018.11.16. 
§ A NATO PDD pályázati anyagának véglegesítése, leadása 

 
Ø Kvíz est – 2018.11.20. 

 
Ø Elnökségi megbeszélés – 2018.11.23. 

 
Ø Rendezvény Munkacsoport megbeszélés – 2018.11.26. 

 
Ø Megbeszélés – 2018.11.26. 

§ Felkai Anna, Wagner Péter, Debrenti Á. Félix 
 

Ø Turkish Atlantic Youth Seminar (Isztambul) – 2018.11.28. – 2018.12.01. 
 

Ø Foreign and Security Policy Conference Budapest 2018 – 2018.12.04. 
 

Ø ATA-YATA Integrated Communication Task Force (Brüsszel) – 2018.12.04 – 
2018.12.06. 

 
Ø NATO Documentary Screening (Brüsszel) – 2018.12.05. 

 
Ø YATA Sub-regional Meeting (Brüsszel) – 2018.12.06. 

 
Ø Évzáró közös vacsora – 2018.12.17. 

 
Ø Kommunikációs Munkacsoport online meeting – 2019.02.15. 

 
Ø Rendezvényes munkacsoport megbeszélés – 2019.01.28. 

 
Ø YATA Bologna – YATA Hungary meeting – 2019.02.16. 

§ Alessio Zanni, Lorenzo Molin, Stefano Peverati, Szirota Anita, Szépvölgyi 
Norbert, Debrenti Á. Félix 
 

Ø MAT elnökségi ülés – 2019.02.18. 
 

Ø NATO 20 éves csatlakozási ünnepség (Parlament) – 2019.03.13. 
 

Ø „Magyarország 20 éve a NATO tagja” ünnepség (Stefánia Palota) – 2019.03.21. 
 

Ø Kommunikációs Munkacsoport online meeting – 2019.03.27. 
 

Ø ATA Munkacsoport: Disinformation & Malign Influence training and briefing 
(Brüsszel) – 2019.03.29. – 2019.03.30. 
 



Ø Nordic Security Conference (Oslo) – 2019.03.29. – 2019.03.31. 
 

Ø Sziget pályázat véglegesítése – 2019.04.15. 
 

Ø Portuguese Atlantic Youth Seminar (Lisszabon) – 2019.07.22-27. 
 

Ø MIAT megbeszélés – 2019.09.19. 
 

Ø MAT előadáson való közös részvétel – 2019.09.26. 
 

Ø Budapest Water Summit, közös részvétel – 2019.10.15-17. 
 

Ø MAT előadáson való közös részvétel – 2019.10.17. 
 

Ø NATO Futás – 2019.10.20. 
§ 10-es váltó indítása, összesen 12 MIAT résztvevő 
§ Standolás a NATO sátorban, kérdőívezés 

 
Ø Sétahajózás külföldi ATA/YATA tagokkal a Dunán – 2019.10.20. 

 
Ø MIAT megbeszélés – 2019.11.08. 

 
Ø MIAT Közgyűlés – 2019.11.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turkish Atlantic Youth Seminar beszámoló 
2018.11.28. – 2018.12.01. 

Isztambul 
Szirota Anita, Bodnár István, Debrenti Á. Félix 

2018. november 28. - december 1. között Szirota Anitával és Bodnár Istvánnal részt vettem 
Isztambulban a Turkish Atlantic Youth Seminar című konferencián, amely a Török Ifjúsági Atlanti Tanács 
szervezésében, valamint a NATO PDD támogatásával valósult meg. A háromnapos rendezvényen közel 
ötven fiatal vett rész, képviselve több mint tíz tagszervezetet. 

Megnyitó: 

Prof. Dr. Haluk Kabaaliglu dékán úr nyitotta meg az eseményt. Beszédében leginkább Törökország és a 
NATO, valamint Törökország és az Egyesült Államok közös történelméről beszélt. Köszöntő beszédet 
tartott továbbá Amish Laxmidas, YATA International elnök, valamint Emir Abbas Gürbüz, YATA Turkey 
elnök.  

First session: 

• Metin Gürcan 
o Előadásában a konvencionális, irreguláris, valamint a hibrid hadviselés közti 

különbségekről beszélt. 
• Joseph Hammond - újságíró 

o Előadásában a 70-80-as évekbeli terrorista csoportokról beszélt (Red Army Brigade, 
Black Panthers, IRA stb.) 

• Gültekin Yildiz 
o Előadásában a változó kihívásokról és a hibrid hadviselésről beszélt. 

Second session: 

• Melek Maksudoglu – World Congress of Crimean Tatars 
o Előadásában a krími helyzetről, az orosz propaganda terjedéséről, valamint a török 

közvéleményt formáló orosz hibrid műveletekről beszélt. 
• Joseph Hammond - újságíró 

o Előadásában az orosz propaganda terjesztésének technikai hátteréről beszélt, melyet 
az RT és a Sputnik terjeszt Oroszországban és a nyugati államokban. 

• Donara Bajoran – NATO StratCom Center of Excellence in Riga 
o Bemutatta az eltérő narratívákat az orosz-ukrán viszony kapcsán à Ki állt valójában a 

támadások mögött?  

Third session: Propaganda and disinformation by YPG and PKK 

• Hasan Öymez – Anadolu Agency 
o „A nyugati média a PKK-ra nem terrorszervezetként tekint”  
o Fényképekkel alátámasztva mutatta be, hogy a PKK által terjesztett valótlan hírek 

hogyan jutottak el a nyugati média vezető hírei közé. 
• Oktay Bingöl – Baskent University 

o Hogyan válik a közösségi média „fegyverré”? – Számtalan módon lehet katonai célokra 
használni a közösségi felületeket. 

o Az információáradat miatt nehezebb kiválasztani a valós és megbízható híreket. 

Fourth session: Weaponization of social media in the Syrian Civil War 



• Dr. Ali Bakeer – Al-Arab Quatar 
o Drónok használata a terrorszervezetek körében (Hezbollah, DAESH-ISIS) 
o Milyen veszélyekkel jár a drónok technikai javulása? (nagyobb teherbírás, csökkenő 

árak à könnyen és olcsón átalakítható robbanószerkezetté) 

Fifth session: An unusual Terror group, early usage of hybrid elements, the FETO case 

• Prof. Michelangelo Guida – Mayis University. Istanbul 29 
o FETO / PYD és Fetullah Gülen története à egy nemzetközi oktatási rendszer 

létrehozása, amely a mérsékelt iszlámot hirdeti 
o A török narratíva alapján Fetullah Gülen célja a politikai instabilitás generálása 

Törökországban a török lakosság befolyásolásával. 
o Törökország Gülent és szervezetét vádolja a 2016-os katonai puccskísérlet 

kirobbantásával 
o A török narratíva alapján Gülen szervezete három részre osztható: 1. szimpatizánsok, 

2. katonák (akik szervezetten és beépülve működnek), 3. Fetullah Gülen és belső köre 
• Asst. Prof. Hüseyin Arslan – Turkish Police Academy 

o „A FETO szervezetben olyan jól képzett személyek is részt vesznek, akik beépültek a 
török hatóságok legfelsőbb köreibe is, nagyrészt ők vonhatók felelősségre a 2016-os 
puccskísérlet kapcsán. Ezeket az embereket rendkívül szigorú környezetben, 
parancsok végrehajtására nevelték.” 
 

 

ATA-YATA Integrated Communication Task Force beszámoló  
2018.02.04 – 2018.12.06. 

Brüsszel 
Hőnich Artúr, Bodnár István, Debrenti Á. Félix 

NATO HQ: Behind the Lines 

2018. december 4-6. között Hőnich Artúrral és Bodnár Istvánnal részt vettem a NATO PDD Engagement 
Section szervezésében megvalósult „NATO HQ: Behind the Lines” c. dokumentumfilm vetítésén, illetve 
a NATO PDD Engagement Section és Atlantic Treaty Association közös szervezésében tartott 
előadásokon. A NATO HQ: Behind the Lines c. dokumentumfilm Jamie Shea, a NATO egyik 
meghatározó vezetőjének több évtizedes karrierjét dolgozta fel. Jamie személyesen is részt vett az 
eseményen. 

 

ATA-YATA Integrated Communication Task Force 

Az előadások során több témát is érintettek a meghívott előadók, néhányat említve: 

• Rábai Zsolt, ATA főtitkár köszöntötte a résztvevőket 
• Workshop I.  

o Az ATA jelenlegi helyzete, feladatok felvázolása 
§ ATA-YATA kommunikációs stratégia kidolgozása, hírlevél létrehozása, 

kontaktok feltüntetése az ata.org felületen 



o Munkacsoportok: fake news, audiovisual projects, social media, communication –>  a 
munkacsoportok prezentálták elképzeléseiket (részletezve Bodnár István 
beszámolójában) 

o Szavazás a felvázolt tervekről 
• Paul King, NATO PDD, Engagement Section, Program Officer 

o Előadásában beszélt Oroszország jelenlegi gazdasági helyzetéről és 
kiszolgáltatottságáról: „Would you fight a bear or a wounded (and desperate) bear?”, 
a dezinformáció szerepéről és ennek hatásairól, valamint a NATO előtt álló jövőbeli 
kihívásokról. 

o Jó előadó, érdemes lenne elhívni konferenciára. 
 

• Robert Pszczel, NATO PDD, Engagement Section, Senior Officer 
o Előadásában beszélt a NATO és Oroszország viszonyáról, Az ukrajnai kritikus helyzetről 

és az orosz fegyveres erők jelenlétéről Kelet-Európában, illetve röviden Kína gazdasági 
és katonai ambícióiról. 
 

• Michael Ruehle, NATO, Emerging Security Challanges Divison 
o Előadásában leginkább a NATO előtt álló jövőbeli lehetőségekről beszélt, de kitért a 

klímaváltozás okozta biztonsági kihívásokra, illetve a kiberbiztonsági kérdésekre és 
hogy a NATO hogyan próbálja kezelni ezeket a veszélyeket. 

o Szintén nagyon jó előadó, őt is abszolút érdemes lenne elhívni egy konferenciára. 
 

• Karolina Wozniak, European Parliament, DG Comm., Web Communication Unit 
o Közösségi média tréninget tartott a résztvevőknek. Prezentációjában bemutatta az EU 

kommunikációs stratégiáját és konkrét példákon, adatokon és statisztikákon keresztül 
azt, hogy hogyan érik el a polgárokat a közösségi médián keresztül. 

 

Sub-regional Meeting beszámoló 
2018.12.06. 

Brüsszel 
Debrenti Á. Félix 

Továbbá csütörtök délután (12.06.) részt vettem a Youth Atlantic Treaty Association szervezésében 
megvalósult sub-regional meetingen is.  

A megbeszélésen Kanada, Spanyolország, Nagy-Britannia, Portugália, Izland, Bosznia-Hercegovina és 
Magyarország ifjúsági szervezeteinek képviselői vettek részt, valamint levezető elnökként Amish 
Laxmidas, azóta leköszönt YATA elnök irányította a beszélgetést. 

A megbeszélés célja: 

• Közös YATA programterv felvázolása a 2019-es évre vonatkozóan, valamint a YATA szerepének 
megértése a 70. évforduló tekintetében: 

o YATA programtervek és kapcsolódási lehetőségek a nemzeti tagszervezetekkel 
o YATA célkitűzések és ennek hatásai a jövő vére vonatkozóan. 

• A közösen kitűzött célok implementációjának kidolgozása 
• A szervezési feladatok körvonalazása annak érdekében, hogy menetrendszerűen haladhassunk 

a megvalósításban 



A megbeszélésen minden Chapter részletesen beszámolt a saját szervezetének működéséről, 
felépítéséről, programokról és tervekről, illetve hogy milyen területeken várják a segítséget a YATA-
tól, továbbá hogy milyen együttműködési lehetőséget látnak megvalósíthatónak. Általános 
problémaként jelent meg a nem megfelelő kommunikáció a tagszervezetek között, így sok Chapter 
nem értesül a pályázatokról, kezdeményezésekről és hírekről. Ennek fejlesztése érdekében célként 
tűztünk ki egy közös kommunikációs csatorna kialakítását, mely elképzelés szerint közös levelezőlistára 
kerülnének fel a tagállamok kijelölt személyei, akik a híreket továbbítanák a tagoknak. A YATA részéről 
továbbá ígéret érkezett azt illetően, hogy a jövőben aktívabban közvetítenek az ATA és a tagállami 
szervezetek között. A tavasszal esedékes tagállami programok kapcsán a YATA – lehetőségeihez 
mérten – szeretne aktívabban részt venni, például tagok delegálásával.  

Felmerült egy YATA kiadvány terve is, mely szerint 2019-ben a tagállami szervezetek tagjainak 
publikációs lehetőséget kínálnának egy közös kiadványban, mely jövő év végén kerülne nyomdába. A 
korlátozott pénzügyi és humánerőforrás kapacitás miatt tagállamonként a legjobb 1-2 publikáció 
jelenne meg, amelynek lektorálását, tördelését és egyéb, a megjelenéshez szükséges feladatait egymás 
között osztottuk fel.  

Váratlan fordulatként, a megbeszélést követő napon Amish Laxmidas benyújtotta lemondását, 
amelyet azzal indokolt, hogy a YATA Board megválasztott tagjaival nem sikerült megfelelő 
munkakapcsolatot kialakítania a bukaresti választások óta eltelt időszakban. Ebből adódóan kétségeim 
vannak azt illetően, hogy a regional meetingen kitűzött célok közül mi tud megvalósulni a gyakorlatban 
is. 

 

Integrated Communication Task Force  
2018.12.04. – 2018.12.06. 

Brüsszel 
Bodnár István 

Az Integrated Communication Task Force megbeszélések alatt próbáltam kideríteni, hogy mi az a 
direktíva, amit elvár tőlünk a nemzetközi szervezet kommunikációs szinten, ennek érdekében alapvető 
megjelenési kérdéseket próbáltam tisztázni. Alapvetően a nemzeti elnevezés kapcsán elvárás, hogy a 
nemzetközi kommunikációban az angol nyelvű megnevezéseket használjuk, így a MAT tekintetében 
ATA Hungary, míg a MIAT tekintetében YATA Hungary. A grafikai megjelenésekben is a megjelölt 
feliratokat használjuk a NATO kereszttel együtt és adjunk hozzá valamilyen nemzeti jelleget. 

A közösségi média felületek szempontjából fontosnak tartja a nemzetközi ATA vezetése, hogy a 
tagállamoknak legyen Instagram, Facebook és Twitter profilja is. A véleményem az volt és ezzel több 
tagállam egyetértett, hogy a Twitter felületre nem tudunk elegendő bejegyzést „termelni”, így ott csak 
a nemzetközi szervezetét fogjuk használni. Próbáltam valamilyen hierarchiát találni a publikációs 
eljárást illetően abban, hogy az Ifjúsági Tagozatok milyen módon vannak összeköttetésben a saját 
Atlanti Tanács szervezetükön keresztül a nemzetközi Ifjúsági Tanáccsal. Jelenleg úgy látom, hogy mivel 
közös kommunikációs delegáltat kellett állítani, így a nemzetközi közösségi médiás publikáció előtt az 
ATA-YATA vezető által kijelölt személy jóváhagyását követően küldöm meg publikációra az anyagot 
(általában fotó és angol nyelvű leírás, esetleg hashtagek) ezekre az oldalakra. 

Maga az ICTF ülés egy brainstorminggal kezdődött ezt követően a SWOT analízisben lefektetett 
gyengeségekre és lehetőségeinkre különböző csoportokat készítettünk, melyből végül négy 
almunkacsoport jött létre. Személy szerint a YATA-ATA kommunikációs platform és külső-belső 
kommunikáció fejlesztésébe kerültem. A csoport előreláthatólag olyan kommunikációs felületek 
létrehozását fogja kezdeményezni, mellyel a külső és belső kommunikációt tudjuk hatékonyan 



támogatni nemzetközi szinten. Az almunkacsoport tagjai a német és kanadai YATA részéről delegált 
hölgyek, valamint a brit YATA részéről delegált úr. Velük még keressük azt a közös kommunikációs 
platformot, amin keresztül tudjuk folytatni a munkát itthonról, melynek eredményéül egy akciótervet 
kell készítenünk, ami alapján véghez visszük a munkacsoport munkáját. 

A másik három munkacsoport a következő témákban dolgozik: 

• A 70. évforduló kapcsán előkészítendő közösségi média tartalmak, és audiovizuális anyagok 
előkészítése; 

• A NATO által publikált angol nyelvű kommunikációs anyagok tagországok nemzeti nyelvére 
való fordítása (megfelelő technikai támogatással, ha szükséges); 

• Közösségi média szabályzatok és kézikönyvek létrehozása, mint nemzetközi YATA 
iránymutatás eszköze; Krízis kommunikáció és esetkezelés; Álhírek ellen való fellépés. 

A nemzetek képviselőinek alkalma volt elmondaniuk, hogy ki milyen kommunikációs „vívmányt” ért el 
az elmúlt időben. A közösségi médiafelületek üzemeltetésén túl fontos szerepet kap a weboldalak 
üzemeltetése és az azon elhelyezett tartalom frissítése. A legkiemelkedőbb számomra a kanadai YATA 
közösségi média megjelenése volt valamint a bolgár YATA-nak sikerült elérnie, hogy a közszolgálati 
csatorna a saját maguk által készített reklámfilmet a NATO-ról közszolgálati reklámként sugározza. 

 

Kommunikációs Munkacsoport online meeting 
2019.02.15. 

Bodnár István 

2019.februar 15-én 16-tól került sor az ATA HQ-val való videokonferenciára.  

A videokonferencia résztvevői között főleg a balkáni országok soraiból voltak jelen (Albánia, Bulgária, 
Észak-Macedónia) Magyarország mellett. Magyar részről az Ifjúsági Atlanti Tanácson kívül részt vett 
még a Budapesti Atlétikai Szövetség. Első körben a finanszírozásról volt szó, megtudtuk, hogy a 
futóversenyek összkerete 12000 euró és ezt arányosan kell az országok között elosztani. Az Atlétikai 
Szövetség kilátásba helyezte, hogy a Magyar Honvédségtől is segítséget fog kérni. Az ATA HQ 
mindenkép a 70km-es megtoldásban gondolkozik annak megfelelően, ahogy a korábbi tervezésben 
megküldték a Chapterek részére. A továbbiakban a szervező országok tettek fel technikai kérdéseket 
a szervezéssel kapcsolatban. A videokonferencia résztvevői jelezték, hogy aggályos több esetben a 
70km megrendezése, mivel a biztosítás többe kerül, mint amennyi finanszírozást tud biztosítani az ATA 
a rendező ország számára. Az Albán YATA azóta meg is rendezte saját versenyét, mely a 
megbeszéltektől teljesen eltérő formában valósult meg.  

 

Kommunikációs Munkacsoport online meeting (ATA – YATA) 
2019.03.27. 

Debrenti Á. Félix 
 

Mr. Justin Suni – A NATO PDD Kanadáért és az Egyesült Államokért felelős programvezetője 

Kommunikációs törekvések: 

Az idei kommunikációs törekvések 4 szakaszra bonhatóak:  
1. Évforduló előtti szakasz: januártól március 31-ig  
1. Évforduló hete: Április 1-6.  
2. Évforduló utáni: Április 6-tól augusztus 31-ig  



3. Zárás: December közepéig bezárólag. 

 
1. PDD célja, egy tematikus kommunikációs megközelítés és projekt javaslatok:  

• NATO@70: Több mint 300 pályázat a Szövetségből, amely 41 Public Diplomacy projekt 
megvalósításához vezet, 29 NATO országban, 6 partner országban (és Koszovóban). A 
projektek a legfontosabb véleményformálókra, a nők szerepére, a nem specializált 
közönségre, valamint az oktatásra fókuszálnak. A projektek a 70. évforduló évében 
valósulnak meg és fő üzenetük a NATO jövőjét érintik. 

 
2. Public Diplomacy Think Thank initiative: A PDD, együttműködve a főtitkár szakpolitikai tervező 
egységével, 16 projektet indít a tagállamokban annak érdekében, hogy elősegítse a NATO 
szakpolitikai gondolkodási folyamat megújítását. Az események Montenegróban, Horvátországban és 
Szlovéniában csoportosulnak, ahol a regionális szakértők egy egynapos programon vesznek részt, zárt 
ajtók mögött. A szakpolitikai megbeszélések április végétől júniusig tartanak. A program eredménye a 
Think Tank-ek által függetlenül elkészített jelentések lesznek, amelyet összesítve megküldenek ősszel 
a NATO főtitkárának. 

 
Kommunikációs irányelvek: 

• A „brand”-el foglalkozó csapat kezeli a logót és a hashtag-eket. A javaslatokat a 
brand@hq.nato.int címre lehet emgküldeni 

• A közösségi média csapat előkészíti a közösségi média csomagot a washingtoni eseményeket 
követően, melyet a későbbiekben megosztanak a prtnerszervezetekkel és eseményekkel. 

• A további információkkal kapcsolatban a PDD minden információt meg fog osztani velünk a 
véglegesítést követően.  
 

3. Kérdések és válaszok szekció: ATA, YATA International, YATA Albania, YATA Bulgaria, YATA Canada, 
ATA Estonia, ATA Macedonia, YATA Slovenia, YATA Serbia, YATA UK,  YATA Hungary 

Mr. Suni örömmel fogadta a Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács nyári tervezetét, amely keretén belül a 
tagok a Sziget fesztiválon a MIAT standnál játékokkal, beszélgetésekkel és egyéb interaktív módon 
szólítanák meg a fesztiválozókat és terjesztenék az euro-atlanti értékeket. 

 

ATA Munkacsoport: Disinformation & Malign Influence training and briefing 
2019.03.29-30. 

Brüsszel 
Rusz Boglárka, Szépvölgyi Norbert 

 
Az Atlantic Treaty Association brüsszeli központjában tartott kétnapos tréningen a résztvevők, köztük 
a Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács két tagja, megvitatták a dezinformáció és álhírek jellegzetességeit. A 
két napos találkozó során a résztvevők az előadások és szemináriumok során bővíthették ismereteiket. 
Röviden az alábbi hét témakört vitatták meg a program során: 

„A Tündék” 
A „Tünde mozgalmat” az alapító mutatta be a szekció során. Céljuk leleplezni és azonosítani az 
álhíreket, valamint újfajta módon – mint például vígjátékokban – felkelteni a figyelmet a leleplezett 



információkra. A „Tündék” önkéntes alapon működnek, az állami támogatottság a kezdeményezés 
iránt nagyon alacsony. 

Orosz média megfigyelő szeminárium 
A szeminárium bemutatta azokat a technikákat, amelyeket az orosz állam alkalmaz az álhírek és az 
állami hírek terjesztésére, továbbá bemutatta a dezinformáció terjesztése mögötti okokat a Russia 
Today és a Sputnik példáin keresztül. 

Nyílt forráskódú nyomozási technikák 

A nyílt forráskódú nyomozási technikák szemináriumon a résztvevők olyan technikákról tanulhattak, 
amelyek segítenek felismerni, kezelni és elfojtani az álhírek terjedését, mindezt nyílvános forráskódok 
alkalmazásával. 

Ukrán válság Media Center Screening 
A szeminárium bemutatta azokat a globális narratívákat, amelyek félreértést és zavart keltenek a 
népszavazások és választások során. 

A dezinformáció kezelése a Balkánon 
A program során a résztvevők megvizsgálták, hogy a Kremlin milyen módon alkalmazza teljes 
eszközkészletét a Nyugat-Balkán befolyásolása érdekében, valamint hogy hogyan fordítja javára az 
elhúzódó regionális feszültségeket és az egyre inkább szűkülő független médiafelületeket.  

Writing about Disinformation 
Folytatva a Nyugat-Balkán helyzetének feltérképezését, ez az előadás további információkkal szolgált 
a témában, különös fókusszal Oroszországra és bizonyos balkáni államra. 

Institute for Statecraft Hack 
A szekció során a résztvevőknek bemutatták a dezinformáció elleni törekvések buktatóit a modern 
korban, fókuszálva az állami intézmények vezetői ellen indított hack támadásokra. 

 

Nordic Security Conference 2019 
2019.03.30. – 2019.03.31. 

Oszló 
Hőnich Artúr, Debrenti Á. Félix 

 
A Nordic Security Conference a YATA Norway szervezésében valósult meg Oszlóban, melyen közel 50 
nemzetközi és további közel 50 norvég egyetemista és fiatal pályakezdő vett részt. Az első nap 
folyamán délelőtt és délután előadásokon, panelbeszélgetéseken és workshopokon vehettünk részt az 
alábbi témakörökben: 
 

• A NATO nemzetközi szerepe: Ms. Kate Hansen Bundt, a Norwegian Atlantic Committee 
főtitkára 

• A NATO szerepe a 21. században 
• NATO gyakorlatok a 21. században: a Trident Juncture gyakorlati szempontjai 
• Hogyan készülhet fel a NATO az újfajta biztonsági kihívások kezelésére 
• NATO és Oroszország  
• A hibrid hadviselés megértése: kihívások és ellenintézkedések a liberális demokráciákban 
• A NATO mediterrán párbeszédének jövője 
• A NATO afrikai szerepvállalásának csökkenése 

 



• Csoportmunka  
 
Az első nap előadásait és interaktív programelemeit követően a második nap során a nemzetközi 
résztvevők egy NATO szimulációs gyakorlaton vehettek részt, a Committee for Security Policy, 
valamint a Norwegian Military Academy közös szervezésében. A Régi Katonai Akadémia épületében 
megvalósult egy napos szimulációs gyakorlat során a résztvevők, hat fiktív országot képviselve 
gyakorolták a tagállamok döntéshozatali, együttműködési, kereskedelmi, valamint katonai 
döntéshozatal folyamatait és azok következményeit. A gyakorlat során valós helyzeteket szimulálva 
kellett olyan döntéseket meghozni, amelyek biztosították az adott állam szuverenitását, biztonságát, 
fejlődését a fiktív globális színtéren. 
 
Az Atlantic Treat Association az elmúlt hónapok során dolgozta ki saját NATO szimulációs 
kézikönyvét, így a későbbiekben elképzelhető, hogy az ATA-YATA hálózat országaiban hasonló 
programok valósulhatnak meg. 
 

Beszámoló – Portuguese Atlantic Youth Seminar 2019 
2019. július 20-27. 

Lisszabon 

Debrenti Á. Félix, Bodnár István 

Idén immár 24. alkalommal rendezték meg Lisszabonban az egyhetes PAYS eseményt, amelyen 

Debrenti Á. Félix, valamint Bodnár István vett részt a MAT/MIAT képviseletében. A július 20-27. között 

megtartott eseménynek a Portugál Katonai Akadémia adott otthont, itt került sor az elszállásolásra, 

valamint az előadások nagy részét is itt tartották meg.  

 

A szemináriumon az alábbi témákról esett szó: 

• Nyitóbeszédet tartott Maj. Gen. Joao Jorge Botelho Vieira Borges, a Katonai Akadémia 

parancsnoka, Júlio Miranda Calha, parlamenti képviselő és a Portugál Atlanti Tanács elnöke, 

valamint Manuel Matos dos Santos, a Portugál Ifjúsági Atlanti Tanács elnöke 

• Európai stratégiai autonómia – Paulo de Almeida Sandre (Católica University) 

• Elrettentésa a Koreai-félszigeten – Nuno Pereira de Magalhaes (IPRI, Harvard, Cambridge) 

o A külpolitika szereplői hasonlóan, racionálisan viselkednek. Észak-Korea is racionálisan 

viselkedett. Egy tanulmány szerint, konvencionális háború esetén 20.000 fő halna meg 

naponta a félszigeten. Az előadó saját véleménye szerint egy Kim Jong Un elleni 

merénylet esetén a diktátor húga nem lenne képes átvenni a hatalmat, katonai puccs 

valószínű ebben az esetben. Továbbá amennyiben Kína teljes hegemóniára tesz szert 

a térségben, úgy a Koreai-félsziget egyesítését fogja ösztönözni, egy kettészakadt 

ország mindig veszélyt jelent a szomszédjaira. 



• Kína felemelkedése és a nemzetközi rend jövője – Raquel Vaz Pinto (IPRI), Germano Almeida 

(US politics expert) 

o Raquel Vaz Pinto:  

§ A több ezer éves fennállása során Kína számtalanszor átélt hatalmi erősödést 

és gyengülést, dinasztiák váltakozását, valamint a gazdaság teljesítményének 

ciklikusságát. Az 1776-ban létrejött Egyesült Államok nem élt át hasonló 

ciklusokat. 

§ Jó lépés volt a 70-es években, hogy Kína csatlakozott a gazdasági 

globalizációhoz, azonban elutasított a politikai globalizációt. „Nem számít, 

hogy a macska fekete vagy fehér mindaddig, amíg elkapja az egeret” – utal a 

kínai mondás arra utalva, hogy nem számít, hogy a gazdaságpolitika liberális 

vagy szocialista mindaddig, amíg képes teljesíteni. 

§ Kína nem egy felemelkedő ország, hanem visszatér vezető pozíciójába. Fontos 

kérdés azonban, hogy Kínáról vagy „Kínákról” beszélünk, hiszen az egyes 

provinciák nagyban eltérhetnek egymástól az országon belül. 

o Germano Almeida: 

§ „Manapság mindenki a G20-akról beszél, azonban a valóság az, hogy csupán 

G2-ről kéne beszéljünk, az Egyesült Államokról és Kínáról, mivel a különbség e 

kettő, illetve a G20 többi állama között ennyire jelentősnek tekinthető.” 

• Hibrid hadviselés és terrorizmus – Tiago André Lopes (Portucalense University), Felipe Pathé 

Duarte (professor, Visionware) 

o Tiago André Lopes: 

§ A terrorizmus egy PR eszközzé válik. Nehéz azonosítani azokat a személyeket, 

akik elkövethetnek ilyen cselekményeket – „lone wolf terrorism”. A 

hagyományos katonaság nem képes felvenni a versenyt az újfajta kihívásokkal, 

a hibrid hadviselésben elbuknak a hagyományos katonai stratégiák.  

o Felipe Pathé Duarte: 

§ A hibrid hadviselés fő eleme a politikai destabilizáció. Elsőként káoszt és 

bizalmatlanságot kelt, ezt követően pedig romba dönti a demokratikus 

intézményeket. A hibrid hadviselés két típusa a kinetikus (proxy-hadviselés, 

félkatonai csoportok, el nem ismert konfliktusok) és nem kinetikus (a 

személyekre fókuszál: felfogás, bizalom) hadviselés.  

• Oroszország: nacionalizmus és védelmi kihívások – Oliver Moru (Estonia, Ministry of Defense), 

Luís Tomé (Autónoma University) 

 



• Az Európai Unió, mint globális aktor: problémák és kihívások – Ana Isabel Xavier (Autónoma 

University), Miguel Ferreira da Silva (expert in Strat. Gov.) 

o Ana Isabel Xavier:  

§ Mi is pontosan az EU és hogyan tudnánk definiálni? Mondhatni egy 

azonosítatlan politikai objektum. Gazdasági + politikai szövetség, amely 

tartalmaz szupranacionális és kormányközi elemeket. 

o Miguel Ferreira da Silva: 

§ Az EU számára a legnagyobb kihívást a populizmus jelenti. 

 

Az előadásokon túl ellátogattunk a Lisszaboni Katonai Múzeumba, valamint a portugál parlamentbe, 

ahol Joao Rebelo, parlamenti képviselő körbevezette a résztvevőket, valamint beszélgetést tartott a 

parlament üléstermében. Ezt követően szintén a parlament épületében „Demokrácia az új nacionalista 

nemzetközi rendben” címmel került megrendezésre konferencia a szeminárium résztvevői számára, 

melyen Diana Soller (IPRI), valamint Francisco Assis (korábbi EP képviselő) szólalt fel. A szemináriumot 

további workshopok egészítették ki, melyeken a 4-5 fős csoportok különböző szakterületi politikai 

ajánlásokat dolgoztak ki. Az ajánlások prezentálását követően egy végső dokumentum készül a 

javaslatokból, melyet a NATO PDD-nek küldenek meg. A konferencia utolsó napjaiban előadást tartott 

Paulo Portas, volt miniszterelnök-helyettes, Nuno Rogeiro, újságíró és szakértő, Ana Santos Pinto, 

honvédelmi miniszterhelyettes, valamint António Manuel Fernandes da Silva Ribeiro admirális, a 

portugál fegyveres erők vezérkari főnöke. 

 

MAT előadás – Hungary Helps Program – Azbej Trisztán 

2019.10.17. 

Debrenti Á. Félix 

A Magyar Atlanti Tanács elnöksége 2019. október 17-én előadással egybekötött kerekasztal-
beszélgetést rendezett, „Hungary Helps Program bemutatása” címmel. A Csóti György alelnök úr által 
megnyitott esemény vendégelőadója Azbej Tristán államtitkár, valamint Márki Gábor vezérigazgató 
volt. 

 

Azbej Tristan az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért 
felelős államtitkár előadásában elmondta, hogy Magyarország a világon az első ország, amely 
kormányzati szintre emelte az üldözött keresztények megsegítésének ügyét. Továbbá, hogy a program 
fő célja a menekültek hazatérésének segítése az elhagyott otthonokba és a szülőföldön maradásra 
ösztönzés a célzott humanitárius segélyprogramok által. Államtitkár úr kiemelte, hogy fontos cél a 



migrációs válság megállítása, ugyanakkor arra is forrásokat kell fordítanunk, hogy stabilizáljuk a 
migrációt okozó térségeket. 

 

Márki Gábor vezérigazgató úr fontosnak tartotta kiemelni, hogy a Hungary Helps Program 
Magyarország teljes humanitárius programjának koordinációjáért felelős. Előadásában kitért arra, 
hogy a főleg állami költségvetésből származó bevétel segítségével jelen tudnak lenni Kelet-Európában 
(Ukrajna), Afrikában (Mozambik, Nigéria, Kongó, Etiópia), a Közel-Keleten (Szíria, Jordánia, Libanon, 
Irak), továbbá Sri Lankán és a Fülöp-Szigeteken is. Ezekben a térségekben Magyarország főleg kórházak 
építését és fenntartását, valamint lakóházak újjáépítését látta és látja el jelenleg is. 

 

NATO Futás 2019 
2019.10.20. 

Budapest 

 

A Budapesti Atlétikai Szövetség, a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége, valamint a Magyar 
Ifjúsági Atlanti Tanács társszervezésében 2019. október 20-án ismét elstartolt a NATO Futás, melynek 
a már megszokott helyszín, a Budai Vár és környéke adott otthont. Az egynapos program során a 
résztvevők több számban mérettethették meg magukat, így sor került a 10 km-es, a 10 km-es 
váltófutás, a 4 km-es, valamint a 4 km-es történelmi váltófutásra is.  
 
Ahogy a korábbi években is, úgy idén is számos országból érkeztek futók a versenyre, köztük az Atlanti 
Tanács pályázatának köszönhetően Albánia, Észtország, Észak-Macedónia, valamint Grúzia csapatai. A 
futáson továbbá 10-es váltót indított a Magyar Honvédség Parancsnoksága, valamint a Magyar Ifjúsági 
Atlanti Tanács. 
 
A rendezvényen számos ismeretterjesztő program közül válogathattak az érdeklődők. A NATO 
sátorban a Szövetségről szóló kvíz teszt kitöltésével a Magyar Atlanti Tanács „25 év” című kiadványát 
nyerhették meg a résztvevők, továbbá megismerhették a Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács 
tevékenységét. 
 
A nap lezárásaként az említett négy országból érkező 21 futó egy városnéző hajóúton vett részt a 
Magyar Atlanti Tanács jóvoltából, ahol megismerkedhettek Magyarország, valamint a főváros 
történelmével, továbbá eszmecserét folytathattak a MAT tagjaival is. 
 

 
Regional Youth Outreach 

2019. október 28-30. 
Belgrád 

Debrenti Á. Félix 

A Regional Youth Outreach program a Szerb Atlanti Tanács, valamint az Amerikai Egyesült Államok 
belgrádi nagykövetségével közös szervezésben valósult meg. 
 
Megnyitó beszédet Dino Krcić, a Szerb Ifjúsági Atlanti Tanács elnöke tartotta, melyben köszöntötte a 
résztvevőket, valamint röviden ismertette a programtervet. Ezt követően került sor a résztvevők által 



tartott előadásokra és a témák megvitatására. A délelőtti panel kifejezetten eltért a más hasonló YATA 
rendezvényeken megszokottól, formalitások helyett egy baráti légkört igyekeztek teremteni, ahol 
közösen beszélgethettek a résztvevők különböző témákról. 
 
Dino Krcić ezt követően a szerb ATA-YATA tevékenységéről beszélt.  Az országban nagyon magas a 
dezinformáció, naponta több tucat hamis vagy félrevezető cikk jelenik meg a különböző médiumokban, 
melyek rossz fényben tüntetik fel többek között a NATO-t. A szerb ATA több kutatást is végzett 
különböző kérdésben, egyik ilyen során több hónapon keresztül, több ezer NATO-val kapcsolatos hírt 
elemeztek. 93%-a a cikkeknek negatívan állította be a NATO-t, csupán 2%-ban publikáltak pozitív 
hangvételű cikkeket a hírportálok, a maradék semleges volt. További érdekesség, hogy a bombázás 
utáni időszakra jellemző 69%-ról mára 84%-ra nőtt a NATO ellenzők száma a szerb lakosság körében. 
 
Az esti program az Atlanti Tanács székházában valósult meg, ahol élő zenés beszélgetős estre került 
sor. 
 
A második nap során látogatást tettünk a Külügyminisztériumban, ahol a külügyminiszter-helyettes 
tartott beszédet: 

• Fontos célnak az EU-s csatlakozást említett kezdésként, kiemelve, hogy Szerbia csupán katonai 
értelemben semleges. Az ország célja a régiós stabilitás biztosítása, valamint külföldi 
befektetők bevonzása. 

• A NATO-csatlakozásról jelenleg nincs szó, azonban az Szerbia érdeke, hogy együttműködjenek 
a Szövetséggel, amellett hogy a NATO-nak is fontos a kommunikáció fenntartása az országgal. 
Kihangsúlyozta, hogy Szerbia külpolitikai célja a katonai semlegesség.  

• Más országok külpolitikai törekvéseit teljes mértékben tiszteletben tartják, azonban elvárják, 
hogy ezek a régiós országok megértsék és elfogadják a szerb katonai semlegességet. 

• A szerb hadsereg nincs jelen Koszovóban, ezért a KFOR misszió feltétlenül szükséges a stabilitás 
biztosításához a térségben. A KFOR-al való együttműködést is nagyon fontosnak tartja. 

• Szerbia, az alkotmánya szerint, Koszovót Szerbia részeként ismeri el. 
• A berlini folyamatot egy jó iránynak nevezte, amely segít a Balkán stabilizálásában. 
• Szerbia – történelmi okokból kifolyólag – kötődik gazdaságilag Oroszországhoz, amely 

kapcsolat nagyon fontos az ország számára. 
• Koszovó esetében is kiemelten fontos az orosz támogatás. 
• Szerbia katonai eszközöket vásárol „mindkét irányból”, azonban számukra 

költséghatékonyabb orosz haditechnikát vásárolni, az ár meghatározó ezekben a kérdésekben. 
• Az „Egy öv, egy út” kezdeményezést illetően megjegyezte, hogy Szerbia nyitott a külföldi 

befektetésekre. Kína segített bizonyos problémák megoldásában, befektetnek a szerb 
energetikai, valamint infrastrukturális szektorba. 

 
A nap délutáni részében ellátogattunk Topolába, ahol megismertük Szerbia történelmének egy részét, 
valamint borkóstolóval összekötött vacsorán vettünk részt a Szerb Királyi Borászatban. 
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