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MEGVALÓSULT PROGRAMOK 

1. Közgyűlés – 2019. november 18. 
o határozatképes közgyűlés – Felkai Anna és Dr. Kajdi József részvételével:  

• elfogadta a MIAT 2018/19-es tevékenységéről szóló beszámolót; 

• megtárgyalta a MIAT 2019/20-as évben megvalósítandó célul kitűzött terveit; 

• megvitatta a szervezet belső működési struktúráját és a közös munka 
megszervezéséhez kapcsolódó feladatokat; 

• megválasztotta a MIAT elnökségét.  

2. NATO Engages (London) – 2019. december 3–4. 
o Rusz Boglárka, Debrenti Á. Félix 

3. YATA Academia, (Tirana) – 2019. december 7–8. 
o Szépvölgyi Norbert 

4. NATO 70 középiskolás verseny – 2019.12.09. 
o Debrenti Á. Félix 

5. Dr. Sztáray Péter előadása – 2019. december 11.  
o Dr. Sztáray Péter, „A NATO előtt álló új kihívások és Magyarország szerepvállalása” 

című előadásán való részvétel. 

o 7 MIAT tag részvétele 

6. Kommunikációs megbeszélés – 2019. december 11. 
o A megbeszélés napirendi pontjai: 

• a MIAT kommunikációs stratégiájának megvitatása; 

• közös kommunikációs felületek kialakítása; 

• célok kitűzése és feladatok meghatásrozása. 

7. Közös karácsonyi vacsora – 2019. december 20. 

8. Slack belső kommunikációs platform indítása – 2020. január 6. 
9. Kommunikációs megbeszélés – 2020. február 1.  

o MIAT honlap elkészítésének megkezdése. 

o Bodnár István, Lázin Áron, Debrenti Á. Félix 

10. Csapatépítő találkozó – 2020. február 6.  

11. „Digitális biztonságpolitika” pályázat személyes megbeszélések, egyetemi 
ambassadorok bevonása a kommunikációba  – 2020. február-május 

o Debrenti Á. Félix 

12. Kommunikációs online megbeszélés – 2020. március 22. 

13. Digitális Biztonságpolitikai Konferencia – 2020. május 25. 
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14. Csapatépítő találkozó – 2020. szeptember 4.  

15. YATA General Assembly – 2020. szeptember 4.  
o Debrenti Á. Félix megválasztása a Youth Atlantic Treaty Association Igazgatói 

Tanácsának közdiplomáciáért felelős alelnökének 

16. Csapatépítő találkozó – 2020. szeptember 4. 

17. Csapatépítő találkozó – 2020. szeptember 22. 

18. Globsec Konferencia – 2020. október 7–8. 

19. NATO Futás – 2020. október 18.  
o online csatlakozás, összesen 10 MIAT résztvevő 

20. NATO Video Contest – 2020. október 18. 
o nevezés a „NATO Video Contest” című versenyre 

o Szilágyi Laura 

21. Csapatépítő találkozó – 2020. október 23.  

22. Nordic Security Conference 2020 – 2020. október 24. 
o részvétel a YATA Norway szervezésében megvalósuló online konferencián, a „Nordic 

Securoty Conference” eseményen 

o Szilágyi Laura, Ustea Dóra 

23. NATO 2030 Youth Summit – 2020. november 9. 
o részvétel a Münich Security Conference „NATO 2030 Youth Summit” című online 

rendezvényen 

o 5 meghívott MIAT résztvevő 

24. MIAT weboldal szerkesztése, tartalmak elkészítése, feltöltése – 2020. november  
o miat.hu / yata.hu, Debrenti Á. Félix 

25. Tálas Péter előadása – 2020. november 11. 
o részvétel a MAT szervezésében megvalósuló, a „9/11– egy új időszámítás kezdete: 

terrorizmus a mindennapokban” című előadáson 

o 7 MIAT tag részvétele 

26. YATA – NATO PA közös rendezvénye – 2020. november 19. 
o beszélgetés Mesterházy Attilával 

o Debrenti Á. Félix 

27. dr. Rajnai Zoltán előadása – 2020. november 26. 
o „Kitekintés a hazai és nemzetközi kiberbiztonságra” 

o 6 MIAT tag részvétele 
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BESZÁMOLÓK 

 

NATO Engages 

Rusz Boglárka, Debrenti Á. Félix 

2019. december 4-én harmadik alkalommal rendezték meg a NATO Public Diplomacy Division 

támogatásával a NATO Engages eseményt, a 2019-es londoni NATO-csúcs hivatalos mellékeseményét, 

amelyen Debrenti Á. Félix, valamint Rusz Boglárka vet részt a MAT/MIAT képviseletében. Az 

esemény elsődleges célja egy olyan platform biztosítása, melyen a résztvevők közel kétharmada a 

NATO iránt érdeklődő, valamint a biztonságpolitika területén kutató, tevékenykedő 35 év alatti fiatal. 

A kezdeményezés lehetőséget kínál e fiatalok számára, hogy első kézből értesüljenek a Szövetséget 

érintő kihívásokról és az azokra adott lehetséges válaszokról, továbbá az egy napos program során 

feltehetik kérdéseiket a Szövetség vezetőinek, állam- és kormányfőknek, államtitkároknak, valamint 

további vezetőknek és szakértőknek. A 2019-es NATO-csúcs és ezáltal a NATO Engages is kiemelt 

jelentőséggel bíró rendezvény volt, hiszen ebben az évben ünnepelte a Szövetség a 70 éves 

fennállásának évfordulóját.  

Az egynapos programra a Central Hall Westminster épületében került sor, ahol reggel 9-től este 6-ig 

zajlottak a panelbeszélgetések és előadások. Nyitóbeszédet Ben Wallace, az Egyesült Királyság 

honvédelmi államtitkára tartotta, melyben a Szövetség megújítását célzó javaslatokról beszélt, ezt 

követően „A NATO szerepe egy kihívásokkal teli világban? Alkalmazkodás a nagyhatalmi verseny új 

világában” című panelbeszélgetésre került sor. 

Ezt követően sor került az első magas rangú beszélgetésre „védelem és elrettentés egy új korszakban” 

címmel, melyben Andrzej Duda, Lengyelország államfője, valamint Zoran Zaev, Észak-Macedónia 

miniszterelnöke vett részt. A beszélgetést követően Jens Stoltenberg, NATO főtitkár, közel egy órás 

panelben folytatta a párbeszédet a fiatalokkal és adott lehetőséget kérdések feltételére. 

A délután folyamán folytatódtak a különböző témájú panelek, elsőként egyetemista diákok 
mutattak be krízisszimulációt, mely a NATO reagálását mutatta be egy természeti katasztrófa 
esetén. Majd, Lord George Robertson, volt NATO főtitkár mutatta be, hogyan léptette 
életbe 2001. szeptember 12-én a Szövetség az 5. Cikkelyt. 
 
André Lanata, a NATO Szövetséges Átalakulási Parancsnokság parancsnoka 

panelbeszélgetését követően Erna Solberg, Norvégia miniszterelnöke a klímabiztonság 

fontosságáról és annak hatásairól osztotta meg nézeteit a hallgatósággal, akik ezúttal is feltehették 

kérdéseiket. Ezt követően Mircea Geoana, NATO főtitkárhelyettes elemezte a rendszerváltás, valamint 

a következő 30 év biztonsági kihívásait. 
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A nap talán legérdekesebb panelbeszélgetésében Justin Trudeau, Kanada miniszterelnöke, 

valamint Mark Rutte, Hollandia miniszterelnöke vett részt. Előre meghatározott téma nem volt, 

így számos biztonságpolitikai kérdés került megvitatásra, többek között szó esett az Északi-

sarkon tapasztalható csökkenő jégtakaróról, amely hatására megindult a területszerzési verseny 

az északi államok között, ez pedig végső soron komoly kérdéseket vethet fel a Szövetség és 

harmadik országok – Oroszország, Kína – közti viszonyban. 
A délután további fontos panelbeszélgetésében védelmi és külügyminiszterek vettek részt: Nicolae 

Ciuca, román védelmi miniszter, Raimundas Karoblis, lett védelmi miniszter, Jüri Luik, észt védelmi 

miniszter, Vadim Prystaiko, ukrán külügyminiszter, valamint David Zalkaliani, grúz 

külügyminiszter. A beszélgetés fő témája a NATO keleti határán jelentkező biztonságpolitikai kihívások 

elemzése volt, a Balti-tengertől a Fekete-tengerig. 

A nap során számos további panelbeszélgetésre és előadásra került sor, melyeken további elismert 

politikusok, kutatók, intézetvezetők, előadóművészek és szakemberek adtak elő. A teljes program az 

alábbi linken keresztül érhető el: https://nato-engages.org/london-2019/ 

 

YATA Academia Tirana  

Szépvölgyi Norbert 

Tiranában szervezték meg az első YATA Akadémiát December 8-11 között. A konferencia a NATO 

jövőréről szólt, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, és milyen veszélyekkel szembe néznie a 

szervezetnek.  

 

December nyolcadikán ellátogatunk a tiranai polgármesteri hivatalba, ahol volt lehetőségünk találkozni, 

és beszélni a polgármesterrel. A beszélgetésünk  a földrengésen alapult, reflektálva az előző heti 

tragédiára. A polgármester szerint egy ilyen krízis állapot közelebb hozza csak a társadalmat, és az 

embereket. Mesélt arról, hogy milyen összefogás történt a földrengés során. Ezt felhasználta arra, hogy 

bemutassa a döntéshozatali folyamatot azon a szinten, és mennyivel másabb mikor, ha országos szinten 

való döntést hozna meg. Ezért is alkalmaznak fiatal képviselőket a polgármesteri hivatalba, hogy a 

döntésekben rutint szerezzenek, így próbálják őket felkészíteni az országos szintűekre. Emellett 

megosztotta a saját véleményét is a világpolitikáról. Ő, mint egy baloldali politikusként a regionális 

együttműködést támogatja a Balkánon. Ezzel tudnának felzárkózni a nyugati világhoz.  

 

https://nato-engages.org/london-2019/
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A másik főbb program volt egy panelbeszélgetés a miniszterelnök irodájában. A panelbeszélgetésben 

részt vett az albán miniszterelnök helyettes asszony, az észak-makedóni védelmi miniszterhelyettes, és 

az albán külügyminiszter helyettes asszony.  A miniszterelnök helyettes kiemelte, hogy az egyik 

legfontosabb agendájuk, hogy minél előbb csatlakozni tudjanak az Európai Unióhoz. Beszélt még a 

NATO fontosságáról a Balkánon, mert túl veszélyesnek érzi az orosz befolyást a térségben. Céljük 

között szerepel az is, hogy kiszorítsák az oroszokat a Balkánról. Az észak-makedón miniszterhelyettes 

kiemelte, hogy a térség legfontosabb célja, hogy minél előbb integrálódni tudjanak az Európai Unióba. 

A külügyminiszter helyettes asszony kiemelte először, hogy mily módon valósul meg gender 

egyenlőség Albániában a legmagasabb szinten. A beszédének főbb részében arról beszélt, hogy céljuk 

a 2%-ot elérni a közel jövőben. Legfontosabb szervezetnek tartja a NATO-t, ilyen jól működő szervezet 

nem volt még a történelem során.  A NATO kihívásairól is beszélt, amik szerinte Oroszország, 

terrorizmus, és a migráció. Ezen felül még erősíteni kell szerinte a NATO- EU kapcsolatokat, és a 

NATO- EBESZ kapcsolatokat.   

  

Két panelbeszélgetés volt megtartva December kilencedikén. Két különböző témáról volt szó, az elsőn 

a NATO 70 évéről beszéltek, míg a másodikon az új biztonsági kihívásokról szólt.  

Az első panelbeszélgetésben az albán védelmi miniszterhelyettes, az észak-makedón védelmi miniszter, 

az albán NATO és EU-s ügyek miniszterhelyettes, és egy volt albán parlamenti képviselő.  Az albán 

védelmi miniszterhelyettes kiemelte, hogy számukra milyen fontos a NATO. Beszélt az afganisztáni 

agendáról, és  azon keresztül mutatta be a missziót, a saját tapasztalatai alapján.  Az észak-makedón 

védelmi helyettes beszélt a kollektív biztonságról és arról, hogy szerinte mennyire fontos a balkáni 

országoknak az 5. cikkely. Ezzel tudnak elszakadni az orosz befolyástól. Az egykori parlamenti nagyon 

hosszasan taglalta a NATO erényeit, miket ért el, és milyen folyamatokban vettek részt, és még a mai 

napig vesznek részt. Ő is kiemelte az 5. cikkely fontosságát. Szerinte a NATO-nak a legjobb a 

tagállamok állampolgárai kell fókuszálni, mert a közembereket kell megvédeni a háborútól, fontosnak 

tartotta az emberi jogok betartását.  Az albán NATO és EU-s ügyek miniszterhelyettese röviden beszélt 

arról, hogy miként kell viselkednie a NATO-nak. Először is fel kell mérni milyen képességei vannak a 

szervezetnek, és mire képesek amivel nem szegnek meg nemzetközi egyezményeket. A második panel 

nagyon összetett volt, volt szó a „fakenew”-ról, a nemek közti egyenlőtlenségekről, és a NATO 

jelenéről. Leginkább a NATO jelene kapott nagyobb hangsúlyt, mert egy vita alakult ki a török 

pozícióról.  

 

December 10.  – Az utolsó nap volt egy panelbeszélgetés, és a egy szimuláció. 

A panel beszélgetés során részt vett az albán külügyi legfőbb tanácsadó, aki beszélt az albán EU-s 

tervekről. Szerinte Albánia készen állt a csatalakozáshoz, csak Macron személyes problémák miatt 

vétózta meg. Kiemelte azt is, hogy milyen problémákat lát az EU-ban, és miért lehetett. Nagyon 

keményen bírálta Macront, és a képességeit. Szerinte Macron nem egy vezető, hanem csak egy választás 
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Le Pen helyett.  Emellett kiemelte, hogy mennyire nagy veszély az orosz befolyás a térségben, és az 

EU-nak kéne ellene tenni, nem pedig Nord Stream 2-t építeni, és még jobban függeni az oroszoktól.  Az 

olasz admirális kiemelte, hogy nem csak Oroszország veszélyes, hanem már Kína, és India is. Kína az 

’Egy út, egy övezettel” próbálkozik kiterjeszteni a befolyását a világ minden pontján. Míg India 

rohamosan fejlődik, és technológiában már az élen járnak.  

A nap második felében volt egy szimuláció hajtottunk végre, ahol én Montenegrót képviseltem.  A 

szimuláció az 5. cikkely alkalmazására volt kihegyezve, hogy milyen módon lehet aktiválni. 

 

Sztáray Péter előadása 

A Magyar Atlanti Tanács 2019. évi utolsó rendezvényén dr. Sztáray Péter, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium (KKM) biztonságpolitikáért felelős államtitkára tartott előadást, a "NATO előtt 

álló új kihívások és Magyarország szerepvállalásai" címmel. A programon hét MIAT tag vett részt. 

 

Dr. Sztáray Péter megköszönve a meghívást és a felvezetést azt hangsúlyozta, hogy vezetőként hálás 

feladat a NATO-val kapcsolatos ügyekkel foglalkozni, hiszen ezt a témát a kilencvenes évek óta 

társadalmi és politikai konszenzus övezi. Mint elmondta, a 70. évforduló jó alkalmat kínált a 

visszatekintésre, számunkra pedig a 20 évvel ezelőtti belépés és az azóta elvégzett feladatok 

értékelésére. 

 

Sztáray Péter szólt a Kormány biztonságpolitikai célkitűzéseiről is, a "Zrínyi 2026" haderő fejlesztési 

programról, amelynek eredményeként Magyarország 2024-re a GDP 2 százalékát fordítja majd 

honvédelemre, a jövő évtized közepére pedig regionális szinten erős, ütőképes hadsereggel rendelkezik 

majd. E mellett az ország méretéhez és erőforrásaihoz képest kiemelkedő a magyar műveleti 

szerepvállalás is. 

 
 

NATO 70 középiskolás verseny  

Debrenti Á. Félix 

„Magyarország 20 éve a NATO tagja” címmel hirdetett vetélkedőt a kadétprogramban részt vevő 

középiskolák részére – a Honvédelmi Minisztérium megbízásából és támogatásával – a Honvéd 

Kulturális Egyesület. A verseny döntőjét december 9-én, hétfőn tartották a Stefánia Palota – Honvéd 

Kulturális Központban.  

A zsűri elnöki posztját Debrenti Félix, a Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács elnöke töltötte be, a szavazó 

bizottság tagjai Kis Ákos kormánytisztviselő, a HM Oktatási-, Tudományszervező és Kulturális 
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Főosztály Honvédelmi Nevelési és Ifjúságstratégiai Osztály szakreferense, valamint Sipos Gábor 

nyugállományú ezredes voltak. 

A programról részletesebben: https://honvedelem.hu/galeriak/vetelkedes-a-nato-evfordulo-

jegyeben.html 

 

Digitális Biztonságpolitikai Konferencia 

A magyar Kormány Digitális Jólét Program, a Magyar Atlanti Tanács, a Szent István 

Egyetem Biztonságkutató Központ, a Doktoranduszok Országos Szövetsége és az 

Országos Tudományos Diákköri Tanács, a HunExpert Kft-vel mint lebonyolítóval közösen pályázatot 

írt ki kutatási projektben és konferencián történő részvételre. 

A felhívásban, mint kiíró szervezet, a Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács is megjelent, továbbá 

széleskörű kommunikációval támogattuk az esemény sikerességét. A pályázat nyertesei a 

MIAT tagjaival együtt részt vesznek egy brüsszeli szakmai látogatáson. 

 

 

YATA General Assembly 

Szeptember 4-én tartották az Ifjúsági Atlanti Tanács (Youth Atlantic Treaty Association, YATA) 

közgyűlését, amelyen Debrenti Á. Félixet, a Magyar Atlanti Tanács alelnökét, a Magyar Ifjúsági Atlanti 

Tanács elnökét választották meg a szervezet társadalmi kapcsolatokért felelős alelnökének. 

A 24 ország delegáltjai által megválasztott új YATA vezetés, benne az új magyar alelnökkel, rendkívül 

fontos szerepet játszik abban, hogy a NATO előtt álló feladatokhoz a tagállamok társadalmai, elsősorban 

pedig a fiatal korosztály aktív hozzájárulással vegyen részt. A MAT eddigi munkájának elismerése, 

hogy a YATA vezetésébe szervezetünk alelnöke Debrenti Á. Félix, MIAT elnök is bekerült, mindez 

komoly felelősséget is ró a további feladataink magas szintű elvégzése terén. Az ATA új vezető 

tisztségviselői, a YATA tisztségviselőinek megválasztása után, megújult vezetéssel láthat 

hozzá a 30 NATO tagország társadalmi kapcsolatainak szervezése terén meglévő feladatok 

ellátásához. A YATA közgyűlésének döntése alapján a magyar alelnök mellett a következő 

személyek látják el a szervezet igazgató tanácsának feladatait: Juxhina Sotiri Gjoni (albán) 

elnök, Chiara Pasini (olasz) ügyvezető alelnök, Manuel Santos (portugál) főtitkár, Rati 

Bakhtadze (georgiai) kommunikációs alelnök. 
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Globsec beszámoló készítés  

Doucha Lilla, Hortobágyi Krisztina 

A háromnapos Globsec konferencia összes panelbeszélgetéséről részletes beszámolót készített Doucha 

Lilla és Hortobágyi Krisztina a MAT Elnökségének. A konferencia első napján a COVID-19 által 

kiemelt társadalmi, gazdasági, és politikai törésvonalak, valamint az ezekre adott válaszok álltak a 

panelbeszélgetések fókuszában. A második nap panelbeszélgetései az USA-Kína stratégiai feszültségek 

elemzéséről, az új technológiák kiaknázásáról, illetve az online térben zajló terrorizmus elleni 

intézkedések áttekintéséről szóltak. A harmadik nap előadásai leginkább az európai országok bel- és 

külpolitikáját érintették. A részletes beszámoló elérhető a www.miat.hu weboldalon. 

 

NATO Futás 2020 

2020. október 18-án 15. alkalommal került megrendezésre a NATO Futás. A rajt és a cél is a 

Vérmező volt, a Futók 4 és 10 kilométeres távok között választhattak, valamint a 2 fős 

váltófutáson mérhették össze futóformájukat. Ez alkalommal virtuális formában is teljesíteni 

lehetett az 5 és 10 kilométeres távokat, egyéni útvonalon. A Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács 

tagjai közül tízen vettek részt virtuális formában a versenyen, és teljesítették az 5 és 10 kilométeres 

távokat különböző útvonalakon. A versenyen idén közel 3 ezer fő vet részt, köztük több mint ezer katona 

virtuális formában Magyarországról, Afganisztánból, Koszovóból és Törökországból. 

A programról részletesebben: https://honvedelem.hu/hirek/nato-futas-tizenotodszor.html 

 

 

NATO Video Contest 2020  

Szilágyi Laura 
 

A NATO Video Contest során a versenyzők feladata egy 2 perces videó elkészítése volt, melyben az 

alábbi két kérdés egyikére adtak választ: 1. Hogyan képes a NATO megvédeni a családomat?, 2. Mik 

lesznek a legmeghatározóbb kihívások 2030-ban és a Szövetségnek miként szükséges adaptálódnia, hogy 

kivédje őket? A beküldött anyagokat a NATO Youth Summit 2020 című rendezvényhez használták fel. 

 

A versenyre egy tagunk, Szilágyi Laura nevezett, aki videójában a kérdések közül a másodikra felelt. A 

videó megjelent a NATO hivatalos Facebook, Instagram és Twitter csatornáján. 

 

 

 

http://www.miat.hu/
https://honvedelem.hu/hirek/nato-futas-tizenotodszor.html


Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács – 2020. évi beszámoló 

Nordic Security Conference 2020 

Szilágyi Laura, Ustea Dóra 

A YATA Norway szervezésében megvalósuló online rendezvényen két tagunk vett részt. A konferencia 

első felében az amerikai választásokhoz kapcsolódó kérdéseket vitattak meg a panel vendégei, míg a 

második szakasz az északi-sarki régió jelenlegi biztonsági kihívásaira fókuszált.  

 

 

NATO 2030 Youth Summit 

Doucha Lilla, Hortobágyi Krisztina, Szilágyi Laura, Hőnich Artúr, Debrenti Á. Félix 

2020. november 9-én került megrendezésre online formában a NATO 2030 Ifjúsági Csúcstalálkozó a 

Munich Security Conference és a NATO szervezésében. Az eseményre meghívásos alapon öt MIAT 

tagot delegálhattunk, akik a konferencia során számos szakértőnek és vezetőnek tehettek fel kérdéseket. 

A Konferencia során több alkalommal is kikérték a fiatal résztvevők véleményét a NATO szerepéről 

2030-ban.  

 

TAGSÁG 

Bodnár István 
Debrenti Á. Félix 
Goller László 
Hende Olivér 
Hőnich Artúr 
Ilonka Zsófia 
Kanizsai Judit Lilla 
Lázin Áron 
Rusz Boglárka Judit 
Szabó Albert 
Szépvölgyi Norbert 
Szilágyi Laura 
Taki Naime 
Balogh Tekla Borbála – új tag 
Doucha Lilla – új tag 
Hortobágyi Krisztina – új tag 
Ustea Dóra – új tag 
 

 

Inaktivitás miatt törölt tagok 

Barabás Dóra 
Baranyai Márk 
Garai Nikolett 
Nagy Bianka 
Puhl Györgyi 
Szirota Anita 

Új jelentkezők 

Sóti Richárd 
Salvaggio Stefano Roberto 

Debrenti Á. Félix 
elnök 

2020. november 29. 


