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Beszámoló a Magyar ENSZ Társaság
2017. évi munkájáról
Bevezetés
2017 a nemzetközi életben nagyfontosságú esztendő volt. A Világszervezet vezető hatalmai, különösen
az USA keretében végbement politikai átalakulás következményei, a hét háborús válsággóc alakulása,
a nukleáris fegyverkezés növekvő veszélyei befolyásolták az ENSZ munkáját és sokoldalúan érintették
a napirendjén szereplő témákat is. Ezek a kérdések természetesen térségünk és hazánk számára is
igen fontosak. Magyarország földrajzi fekvése, nemzeti érdekei, nemzetközi helyzete, ENSZ tagsága,
EU tagsága, részvétele a NATO munkájában különösen fontossá tették a közvélemény meghatározott
rétegjeinek szakszerű tájékoztatását az ENSZ keretei között a világ és benne Európa és hazánk jövőjét
hosszútávon befolyásoló döntésekről, határozatokról, dokumentumokról.
António Guterres új ENSZ-főtitkár beiktatásakor tett nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a civil
társadalomnak a jövőben még nagyobb szerepet kell játszania a problémák kezelésében,
megoldásában, valamint a világ jövőjének formálásában. Ebben sajátos szerepet szán az ENSZ
Társaságok Világszövetségének és tagszervezeteinek
Ugyancsak fontos volt Antónió Guterres új ENSZ-főtitkár tevékenységének figyelemmel
kísérése. Mennyire sikeresek kezdeményezései a béke és biztonság megőrzése, az ENSZ munkájának
átláthatóbbá, hatékonyabbá és eredményesebbé tétele terén. Hazánk érdekérvényesítése
szempontjából elengedhetetlen ezek elemzése és a következtetések levonása.
A WFUNA 2017. évi programjainak többek között célja a Világszövetségnek, mint az ENSZ-et
támogató civil mozgalomnak a megerősítése, továbbá érdemi hozzájárulás az ENSZ napirendjén
szereplő főbb kérdések vitájához, illetve az elfogadott programok megvalósításához.
Fontosabb rendezvények
1)
A fenntartható társadalmi és környezeti fejlődés 2030-ig terjedő új globális programja (SDGs).
hosszú évekre ad munkát a Társaságnak. A 17 célnak a közvéleménnyel történő részletes ismertetése
mellett fontos a hazai vonatkozások feltárása is. 2017 november 18-án „Save today, use tomorrow,
live sustainable – Budapest and UN’s New Urban Agenda” címmel szimpóziumot tartottunk az
IDSA-val (Nemzetközi Diák Diplomata Társaság) és az UNIS Viennával (ENSZ Bécsi Tájékoztatási
Szolgálat) együttműködve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Előadók voltak: Simai Mihály
akadémikus, MENSZT elnöke, Martin Nesirky úr (UNIS Vienna, igazgató) és Dr. Joan Clos (UNHabitat, ügyvezető igazgató). A résztvevők két panelban vitatták meg az aktuális kérdéseket: (1)
International Cooperation and Sustainability – Success Illusion? (2) Sustainability and Budapest-
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2)
- A Társaság, a Közgáz Alma Mater, a Corvinus Egyetem Világgazdasági Intézete és a MTA
KRTK Világgazdasági Intézete 2017. március 30-án a Corvinus Egyetemen szimpóziumot tartott „Az
Egyesült Államok, Kína és Oroszországa kibontakozó világhelyzet meghatározó geostratégiai
háromszöge és Magyarország” címmel. Előadók: (1) Magas István professzor, a Corvinus Egyetem
Világgazdasági Intézetének tanára; (2) Simai Mihály akadémikus, a Közgáz Alma Máter elnöke, a
MENSZT elnöke. (Szunomár Ágnes tud. munkatárs, az MTA KRTK Világgazdasági Intézet
tudományos csoportvezetője betegsége miatt lemondta előadását.) Moderátor: Gömbös Ervin,
professor emeritus (IBS), a MENSZT főtitkára.
3)
A Társaság és a Közgáz Alumni 2017. május 23-ai rendezvényén Dr. Szenes Zoltán ny.
vezérezredes, volt vezérkari főnök, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Magyar ENSZ Társaság
elnökségének tagja tartott előadást „A globális fegyverkezési verseny új szakasza és
Magyarország” címmel.
4)
A Társaság, az IDSA-val és a Közgáz Alma Mater az ENSZ napja alkalmából, 2017. október
24-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen együttes ülést rendezett. Az ülés témája: „a multilaterális
együttműködés új ellenfelei és az ENSZ-rendszer jövője” PROGRAM: (a) Megnyitó és az ENSZfőtitkár üzenetének ismertetése. Simai Mihály akadémikus, (b) A „házigazda” köszöntője: Dr. Koller
Boglárka, az NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánja. Bevezető előadások: Vitavezető:
Lamm Vanda akadémikus, az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának elnöke, Erdős André
nyugalmazott nagykövet, a MENSZT alelnöke, Dr. Kuntár Tamás főosztályvezető, Külgazdasági és
Külügyminisztérium, Rimóczi Bence, az IDSA képviselője, egyetemi hallgató, CEU, Szenes Zoltán ny.
vezérezredes, egyetemi tanár, NKE.
5)
Az emberi jogokkal kapcsolatos hagyományos feladataink tovább bővültek annak nyomán is,
hogy hazánkat az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának tagjává választották. Ez nemcsak lehetőséget
nyújt, hanem kötelezettséget is jelent az univerzális emberi jogok széles körű ismertetésére, a hazai
viszonyok elemzésére. A Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya,
a MENSZT és az IDSA az Emberi Jogok Napja alkalmából megemlékezést tartott 2017. december 6án az MTA székházában. Ennek keretében megvitatták az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
elfogadásának 70. évfordulójával (2018) kapcsolatos terveket és programokat.) Bevezetőt mondott:
Lamm Vanda, az MTA rendes tagja, osztályelnök, Simai Mihály, az MTA rendes tagja, a MENSZT
elnöke és Dr. Kuntár Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium főosztályvezetője.
6)
A Társaság 2017. május 23-án tartotta éves közgyűlését a Budapesti Corvinus Egyetemen. A
megvitatott és elfogadott dokumentumok: (a) Beszámoló a Magyar ENSZ Társaság 2016. évi
munkájáról; (b) A Társaság 2016. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolója és közhasznúsági
melléklete; (c) A Magyar ENSZ Társaság 2017. évi programja.
7)

A Társaság által nyújtott rendszeres szolgáltatások

a. A Társaság keretei között működő társadalmi bizottságok, illetve testületek és a
szaktanácsadás: a Környezetvédelmi és Fejlesztési Tanács; az Emberi Jogi, Kisebbségi és
Menekültügyi Tanács; a Volt ENSZ Tisztviselők és Szakértők Tanácsa; az Egészségügyi és Népesedési
Tanács; a Kábítószer-ellenes, a Leszerelési és Békefenntartási, a Global Compact, valamint a
Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Munkacsoportok aktív rész vállaltak az éves program
megvalósításában és az ENSZ-rendszer tevékenységéhez kapcsolódó szaktanácsadás Példaként
kiemelhető az emberi jogi tanácsadás és segítségnyújtás. Célunk, hogy a magyar iskolarendszer
hatékonyabban foglalkozzon e kérdéskörrel. A vezetői vett részt a Külgazdasági és Külügyminisztérium
Tizedik Budapesti Emberi Jogi Fórumán 2017. november 18-19-én. A Leszerelési és
Békefenntartási Munkacsoport „A globális fegyverkezési verseny új szakasza és Magyarország”
címmel rendezett előadást (előadó Szenes Zoltán).
b. konzultációs szakmai és szakirodalmi támogatás. Örvendetes, hogy egyetemi és főiskolai
hallgatók közül mind többen készítenek az ENSZ munkájára vonatkozó dolgozatokat, disszertációkat,
amelyhez a Társaság rendszeres szakmai támogatást (konzultációk, tanácsadás, ENSZdokumentumok, kiadványok stb.) nyújt. Évente 150-200 hallgató keresi meg a Társaságot szakmai
segítségnyújtásért.
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c. A Társaság hosszú évek óta szakmailag támogatja az ENSZ Modell tevékenységet., Vezetői
előadásokat tartanak az ENSZ Modell Konferenciákon. 2017-ben ilyen volt: a Budapesti Nemzetközi
ENSZ-Modell Konferencián (MUNAPEST) az IDSA rendezésében, az idén 7. alkalommal megrendezett
BIMUN (Budapest International Model United Nations – Eötvös József Gimnázium) éves konferenciája
és a . A budapesti Karinthy Frigyes Gimnázium által 2005 óta évenként megrendezett ENSZszimulációs négy napos, 13. Model United Nations Conference, amelynek nyitó rendezvényére a
Parlamentben került sor.
d. ENSZ-jelentések hazai (sajtó)bemutatója. A Nemzetközi Kábítószer-ellenőrzési Testület (INCB)
2016. évi jelentését 2017. március 2-án mutatta be a Társaság
e.. A Társaság jelentős információs szolgáltatást is végzett. Térítésmentesen terjesztett kiadványai
megtalálhatók az ország valamennyi egyetemi és főiskolai, valamint egyéb fontos könyvtáraiban, és
eljutnak a határon túli magyarsághoz is. A Társaság vezetői – a központi rendezvények mellett - több
tucat előadást tartottak a fővárosban és vidéken egyaránt, elsősorban egyetemeken és
középiskolákban.
f. Az információs munka szerves része a sajtóval való rendszeres kapcsolat. Társaságunk vezetői
rendszeresen nyilatkoznak a televízióban, a rádióban, a napi sajtóban. A fontos természetesen
elsősorban az, hogy minél több elemző, értékelő cikk jelenjen meg a világszervezetről. Sokat kell még
tennünk azért, hogy ne csak (fegyveres) konfliktusok vagy (természeti) katasztrófák idején legyen a
figyelem középpontjában az ENSZ, és mind többen megismerjék sokoldalú tevékenységét.
g. A hagyományoknak megfelelően a Társaság változatos programokkal emlékezett meg a
különféle ENSZ-emléknapokról, -hetekről, -évekről, stb. A Társaság rendszeresen közzétette
magyarul az ENSZ-főtitkár üzeneteit a különböző ENSZ-napokon, évfordulókon stb.
h) A Társaság elnökségének tagjai és aktivistái számos előadást tartottak Budapesten és vidéken az
ENSZ-ről és a multilaterális diplomáciáról.
8. A Magyar ENSZ Társaság nemzetközi kapcsolatai.
A Társaság tagja az ENSZ Társaságok Világszövetségének (WFUNA), nemzetközi tevékenységét
jórészt ezen keresztül, valamint az ENSZ különböző rendezvényeihez kapcsolódó társadalmi
fórumokon fejti ki. A WFUNA továbbra is vezető szerepet játszik abban, hogy a különböző ENSZ
fórumok (Közgyűlés, Biztonsági Tanács stb.) vezetőit nyilvánosan meghallgassák.
2017. június 9-10. és 2017. október 6-7. között New Yorkban Gömbös Ervin részt vett a WFUNA
végrehajtó bizottságának (vb) 216. és 217. ülésén. Az ülés fő témái: ENSZ-főtitkár választás,
Fenntartható Fejlődési Célok (SDGs), ENSZ békefenntartók erőszakos cselekményei (pl. a KözépAfrikai Köztársaságban), a WFUNA hosszú távú stratégiai terve, a WFUNA 70. évfordulója, a tagság
növelése, a Biztonsági Tanácsba történő választások, az ENSZ Közgyűlés következő elnökének
megválasztása, partnerségi a Békeműveletek kihívásaival foglalkozó nemzetközi fórummal, a 2030-as
Agenda 16. céljának („béke, igazság és erősintézmények”) megvalósítása (16+ Fórum), európai ENSZtársaságok találkozói. Az üléseken való részvételt a KKM biztosította.
Az Európai Unió államaiban működő ENSZ-társaságok és néhány az Unióhoz kapcsolódó állam
ENSZ-társaságainak 2017. május 3-5-ei barcelonai tanácskozásán nem tudtunk részt venniDr. Gömbös Ervin, a MENSZT főtitkára és Dr. Lukács Eszter elnökségi tag a Kínai ENSZ Társaság
(UNA-China) meghívására 2017. május 8-12. között munkalátogatást tettek Kínában. 2016. május
25-28. között a MENSZT meghívására a UNA-China képviselői jártak Budapesten. Ezek a találkozók
az 1980-as években elindított munkakapcsolatok megerősítését, elmélyítését szolgálták. A magyar
delegáció és a Kínai ENSZ Társaság vezetői (Lu Shumin nagykövet, a UNA-China elnöke, Zhang Dan
asszony, a UNA-China alelnöke és főigazgatója) tájékoztatást adtak Társaságuk 2017. évi programjáról,
megállapodtak abban, hogy tovább erősítik együttműködésüket. Mind a két Társaság szorosan
támogatja az ENSZ Közgyűlésének, Biztonsági Tanácsnak és az ECOSOC-nak a modellezését diákok
körében. A találkozó során a felek részletesen tárgyaltak az ENSZ Társaságok Világszövetségében
(WFUNA) folytatott közös munkáról. A MENSZT delegáció tagjai a KNK Külügyminisztériumába
látogattak, ahol Yang Tao, a Nemzetközi Szervezetek és Konferenciák Főosztályának főosztályvezető3

helyettese fogadta a delegációt. A találkozón részt vett Huang He, a UNA-China főigazgató-helyettese
is. A MENSZT delegáció Kanton (Guangzhou) városába is ellátogatott. Luo Jun, a helyi Külügyi Hivatal
főigazgató-helyettese a Kunagtung gazdasági fejlődését megalapozó feltételrendszerrel ismertette meg
a delegáció tagjait.
9. Szervezeti és anyagi kérdések
A Magyar ENSZ társaság a programjának megfelelően, rendszeresen tartott elnökségi üléseket. Ezek
napirendjén a folyó feladatok mellett az adott időszak nemzetközi és az ENSZ napirendjén különös
hangsúlyt kapott témák vitái is szerepeltek. Egyes elnökségi ülésekre meghívtuk az együttműködő
ifjúsági szervezet (IDSA) vezetőit is. Ezeken az üléseken a leggyakoribb napirendi pont a Társaság
anyagi helyzete volt, mivel a Nemzeti Együttműködési Alap sem működési költségekre, sem a
szakmai programunkra nem adott egy fillért sem. Jóllehet továbbra is érvényes az ENSZ Közgyűlés
41. ülésszakjának A41/680 sz. határozata, amelyik felszólította a tagállamokat, hogy a nemzeti ENSZtársaságok anyagi és erkölcsi támogatásával erősítsék a Világszövetséget, így is járulnak hozzá az
ENSZ-tagsággal járó feladataik végrehajtásához. (A határozat az egyetlen, amelyet az ENSZ
Közgyűlése nemzetközi nem kormányközi szervezetről valaha is hozott.)
Köszönet illeti a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, mert lehetővé tette a WFUNA-ban végzett
tevékenységünket.
A Társaság köszönettel tartozik azoknak a személyeknek is, akik előadásukkal vagy egyéb módon
hozzájárultak eredményeihez.
Elfogadta a Magyar ENSZ Társaság 2018. május 24-ei közgyűlése.
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