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AZ ALAPÍTVÁNYRÓL

IGAZGATÓI
ELŐSZÓ
—

fejlődését segítette. Emellett számos ösztöndíjprogramot
indítottunk el külföldi szervezeteknél (ENSZ, magyar kulturális intézetek) vagy kapcsolódtunk be meglévő nemzetközi
programokba (pl. Fulbright, Erasmus+) partnerként, hogy
hozzásegítsük a tehetséges fiatalokat a nemzetközi munkakörnyezet megtapasztalásához.
A tehetséggondozás mellett a különböző társadalomtudományi
szakterületeken végzett kutató- és ismeretterjesztő munka
jelenti tevékenységünk alapját. A Budapesten működő központi
irodára, valamint a Brüsszelben és két hazai egyetemi városban,
Pécsett és Győrött működő regionális irodákra épülő munka
legfőbb célja az országon belüli és országok közötti intézményi
kapcsolatok bővítése, valamint a szakmai együttműködések
elmélyítése. A Tudásközpont tíz év tapasztalattal a háta mögött
lépésről lépésre olyan jelentős think tankké formálódik, amely
bizonyos témákban (az Európai Unió, a Visegrádi Együttműködés, az USA, Kelet-Ázsia és a Közel-Kelet jövőbeni szerepe;
biztonságpolitika; fenntartható fejlődés; technológiai és társadalmi innováció) nemcsak hazai, hanem régiós viszonylatban
is megkerülhetetlenné válik.

ANTALL PÉTER, IGAZGATÓ
2008 januárjában az Európai Parlament döntött arról, hogy
brüsszeli épületének egyik szárnyát Antall József magyar
miniszterelnökről nevezi el. Az ünnepélyes avatásra alig egy
évvel később, 2009 januárjában került sor. Ez a gesztus világosan
megmutatta számomra, hogy apám neve még tizenöt évvel
a halála után is milyen sokat jelent Európában. Olyan jelentős
személyiségek álltak támogatólag az akkoriban körvonalazódó
intézet, az Antall József Tudásközpont megalapítása mellé,
mint Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszter, aki nemcsak
ismerte apámat, de kölcsönösen nagyra is becsülték egymást.
Antall József nevének hallatán európai államfők, egykori
miniszterek és uniós döntéshozók fogadták el meghívásunkat
a Tudásközpont tiszteletbeli elnökségébe vagy egy-egy eseményünkre. Apám egykori kollégáinak visszajelzései, például az
akkor már visszavonult Helmut Kohl kancellár pozitív válasza
a tiszteletbeli elnöki tisztségre, megerősítették az elgondolásunkat, hogy egy politika- és társadalomtudományi fókuszú
szellemi műhely méltó módon járulhatna hozzá az Antall név
európai elismertségéhez.

Szakmai tevékenységünket kiegészíti a könyvkiadás. Az AJTK
Könyvműhely gondozásában megjelenő kötetek a közelmúlt
és napjaink legnagyobb hatású gondolkodóinak és közéleti
személyiségeinek üzenetét teszik magyarul is elérhetővé a
politika- és társadalomtudomány iránt érdeklődőknek. Szakkönyvsorozatunk a társadalmi és gazdasági élet meghatározó
jelenségeire reagálva a nemzetközi kapcsolatok és a geopolitika,
a közgazdaságtan és a pszichológia legújabb eredményeit
felhasználó írásoknak ad teret. Könyvkiadási profilunkat tovább
színesítik az egyetemi tankönyvek és kutatóink által írt tanulmánykötetek, valamint az évente négy számmal megjelenő
Fókuszban magazin.
Itt tartunk ma. 2019-re idáig jutottunk el azon az úton, amelyen
egy évtizede elindultunk. Terveim szerint a következő tíz év
arról szól majd, hogy nemzetközi hírű intézménnyé váljunk, és
a hazai mellett az európai szakmai diskurzusban is megkerülhetetlen szereplők legyünk. Az elmúlt tíz év alatt a szakmai
profilunk letisztult, az erősségeink kicsúcsosodtak, és a munkatársakból, valamint külső partnerekből álló szakembergárda
is összeszokott. Szakmailag és szellemileg tehát minden
muníció a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy az Antall József
Tudásközpont felnőjön a külföldi politikusokról elnevezett nagy
múltú intézetekhez, és nemzetközi elismertséget szerezzen.

Kezdettől fogva fontosnak tartottam, hogy a Tudásközpont
szellemiségében megőrizze az antalli gondolatkört. Ezért kiemelt
jelentőséggel bírnak szakmai munkánkban az atlantizmus, az
európai integráció, a kül- és biztonságpolitika kérdéskörei, a
határokon átívelő nemzeti egység ügye, valamint a tehetséggondozás. Ez utóbbi nemcsak apámnak volt szívügye, aki
sokszor beszélt arról, hogy Magyarország a tehetségek hazája,
hanem személyesen nekem is, aki viszonylag későn ismertem
fel, hogy miben vagyok tehetséges. Ezért az AJTK tízéves
fennállása alatt számtalan rendezvénysorozatot, workshopot
és kerekasztal-beszélgetést szerveztünk kollégáimmal, amely
a közép- és felsőoktatában tanulók szakmai orientációját és
11

KÖSZÖNTŐ
—

DR. ANTALL JÓZSEFNÉ, KLÁRA ASSZONY, ALAPÍTÓ
Amikor 2009 tavaszán Brüsszelben, az Európai Parlament központjában felavatták az Antall Józsefről elnevezett épületszárnyat,
az esemény alkalmából rendezett konferencián jelentettem
be a budapesti Antall József Tudásközpont megalapítását.
Akkor még magam sem gondoltam, hogy néhány év alatt
olyan eredményeket tudunk majd felmutatni, mint amilyenekről
a következőkben olvashatnak, ahogy azt sem, hogy 2015
tavaszán mellszobrot avathatunk a néhai miniszterelnöknek
a róla elnevezett épületszárnyban, és ezzel egyidejűleg a
Tudásközpont brüsszeli irodáját is megnyitjuk.
Az elmúlt tíz évben a Tudásközpont hatalmas utat járt be.
A kezdeményezésből, hogy a férjemről elnevezett központban tehetséggondozó tevékenység és társadalomtudományi
kutatómunka folyjék, mára országosan és nemzetközileg is
elismert intézet lett, ahol tehetséges és ambiciózus fiatalok
komoly szakmai munkát végeznek a néhai miniszterelnök
számára is fontos területeken. Külön öröm látnom, hogy a
Tudásközpont munkatársai munkájukban mindvégig szem
előtt tartják azokat az értékeket, amelyek Antall Józsefet is
vezérelték politikusként. Jó érzés tudni, hogy a fiatalok ilyen
elhivatottan segítik az antalli gondolatiság tovább élését a 21.
században, és tíz év távlatából visszatekintve mindez megerősít
abban, hogy helyes úton indultunk el, amikor megalapítottuk
a Tudásközpontot.
Köszönet illeti segítségéért a nemzetközi Tiszteletbeli Elnökséget, amelynek soraiban Európa jelentős politikusait, férjem
volt kollégáit, barátait üdvözölhetjük. Sajnálatos, hogy az elmúlt
években többen, legutóbb férjem jó barátja, Helmut Kohl, már
eltávoztak közülünk. A fiatalabb politikusi nemzedék azonban
továbbra is a Tudásközpont mellett áll, így bízom benne, hogy
a következő tíz évben a férjemről elnevezett intézet tovább
öregbítheti majd hazánk jó hírét.
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KURATÓRIUM
—
DR. ANTALL
JÓZSEFNÉ

—
DR. NÓGRÁDI
GYÖRGY

Antall Józsefnek, Magyarország rendszerváltoztatás utáni első szabadon választott miniszterelnökének felesége.
A 2009-ben létrehozott Antall József
Tudásközpont alapítója és kuratóriumi
tagja. 2014-ben Bronisław Komorowski
lengyel köztársasági elnök a Lengyel
Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével tüntette ki.

A Közgazdasági Egyetemen diplomázott, 1974-ben doktori fokozatot szerzett.
1986-ban a hadtudományok kandidátusa
lett, majd 1997-ben egyetemi tanár. A
Budapesti Corvinus Egyetem Védelemés Biztonságpolitikai Kutatóközpontjának
vezetője, biztonságpolitikai szakértő.
Az osztrák honvédelmi miniszter mellett
működő Tudományos Tanács tagja. Az
AJTK kuratóriumának elnöke.

1991-től az ELTE oktatója, 1995-től a
Régészettudományi Intézet igazgatóhelyettese, 1997-től a Rektori Titkárság
titkárságvezetője. 2002-ben habilitált,
2004-től pedig az MTA doktora. 2005-ben
ő lett az Ókori Régészeti Tanszék vezetője,
majd 2014-ben a Régészettudományi
Intézet igazgatója. Ugyanettől az évtől az
MTA levelező tagja. 2015 és 2017 között
az ELTE BTK dékánja, majd ezt követően
az egyetem rektora.

—
DR. FÖLDESI
PÉTER

1983-tól az ELTE Állam- és Jogtörténeti
Tanszékének oktatója, 1993-tól tanszékvezetője, 2000 és 2008 között az ELTE
Állam- és Jogtudományi Karának dékánja.
2010-től 2017-ig az ELTE rektora. 2011től a Magyar Tudományos Akadémia
doktora. 2012 és 2014 között a Magyar
Rektori Konferencia elnöke. Elsődleges
kutatási területe a magyar alkotmány- és
jogtörténet.

—
DR. MISETA
ATTILA

Pécsett végzett orvosként, ahol azóta
is dolgozik. A klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakorvosa, 2013 óta a PTE Laboratóriumi Medicina Intézetét vezeti.
2006 óta egyetemi tanár. 1988 és 1994
között hosszabb időt angol nyelvterületen dolgozott. 2006 és 2010 között az
Általános Orvostudományi Kar dékánhelyettese, majd 2010 és 2018 között
a Kar dékánja. 2018 júliusától a Pécsi
Tudományegyetem rektora.

—

—
DR. BORHY
LÁSZLÓ

DR. MEZEY
BARNA

STEINER-ISKY
ANNAMÁRIA

A Budapesti Corvinus Egyetemen diplomázott. 2009–2014 között politikai
tanácsadóként dolgozott az Európai Parlamentben. Magyarország 2017–2018-as
visegrádi elnöksége alatt az Európai
Ügyekért Felelős Államtitkárságon dolgozott. Jelenleg a Miniszterelnökség
miniszteri megbízottjának tanácsadója
a külföldi kormányzati ösztöndíjak ügyében. 2014 óta a Robert Schuman Intézet
rendszeres meghívott előadója.

—
A Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán diplomázott, 1994-ben
kandidátusi fokozatot, 2004-ben PhDfokozatot szerzett. 1995 óta oktat a győri
Széchenyi István Egyetemen. Kutatási
területe a soft-computing és logisztikai
alkalmazásai. A Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék vezetője, 2013-tól
az egyetem rektora.

SZABÓ
ZSOLT

A Külkereskedelmi Főiskolán tőzsdepénzintézet szakirányon diplomázott
1998-ban. 2004-ben jogi szakokleveles
közgazdász diplomát szerzett az ELTE-n.
Dolgozott a Robert Schuman Intézetben,
az Antall József Alapítványnál, a Polgári
Magyarországért Alapítványnál, 2013 és
2016 között a Balassi Intézet főigazgatóhelyettese. Jelenleg az Oktatási Hivatalban projekt szakmai vezető.
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TANÁCSADÓ TESTÜLET
—
BREUER
KLÁRA

—
DR. GRÚBER
KÁROLY

1991 óta magyar diplomata, dolgozott a
washingtoni és londoni nagykövetségen,
valamint a bécsi ENSZ-képviseleten.
Szolgált Mádl Ferenc köztársasági elnök
tanácsadójaként és Martonyi János kabinetfőnökeként. 2014-től Magyarország
lisszaboni nagykövete. Nevéhez fűződik
a kínai–magyar emberi jogi konzultáció
elindítása, valamint Magyarország CPLPhez történő csatlakozása megfigyelőként.

1999 óta a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársa, 2010–2015
között Magyarország brüsszeli Állandó
Képviselete Kül- és Biztonságpolitikai
Hivatalának vezetője (PSC-nagykövet)
volt, 2015-től vezeti az Európai Unió közös
kül- és biztonságpolitikájának (KKBP)
magyar részről történő koordinálásáért
felelős főosztályt. 2006 óta a Széchenyi
István Egyetem docense, az Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi
Doktori Iskolájának oktatója.

—
DR. HETESY
ZSOLT
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AZ ALAPÍTVÁNYRÓL

Tanulmányait Londonban az Imperial
College Management Schooljában, valamint a Harvard Egyetemen, az USAban végezte. A Semmelweis Egyetem
Pályázati és Innovációs Központjának
alapítója és egykori igazgatója. 2014-ben
a Külgazdasági és Külügyminisztériumban
a tudománydiplomáciáért felelős miniszteri biztos, helyettes államtitkár. Jelenleg
stratégiai tanácsadó, valamint az innováció- és tudománydiplomácia professzora
a Semmelweis és Corvinus Egyetemeken.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
—
1990 óta különböző lízingvállalatoknál tölt

ANTALL PÁL

be vezető pozíciót. 2001 és 2006 között
a Magyar Lízingszövetség elnöke. 2004
és 2007 között a Raiffeisen Lízing Zrt.
vezérigazgatója, 1998 és 2004 között,
valamint 2007–2016 között a Porsche
Bank Zrt. vezérigazgatója. 2016-tól a
Gránit Bank Zrt. ügyvezető igazgatója.
A Felügyelőbizottság elnöke.

—
1997 és 2002 között Magyarország
New York-i Állandó ENSZ-képviseletének jogi tanácsadója. 2002–2007 között a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,
2007–2010 között az Információs Hivatal főigazgatója, 2010–2012 között
a Külügyminisztérium terrorellenes koordinátora. 2012–2016 között Magyarország
ENSZ-képviseleténél első beosztott, nagykövet, majd 2016 augusztusától Magyarország washingtoni nagykövetségén első
beosztott, nagykövet.

—
DR. MAGYARICS
TAMÁS

DR. PÖRZSE
GÁBOR

DR. BARTOS
ZOLTÁN

A Szépművészeti Múzeum Múzeumpedagógiai Főosztályának vezetője,
egyiptológus. 1987 óta dolgozik a Szépművészeti Múzeumban. 1990 és 1995
között az ELTE Thébai Expedíciójának
tagja. 2000 óta oktató az ELTE PPK
múzeumpedagógiai képzésén. A Magyar
Ókortudományi Társaság tagja.

—
1987 óta tanít az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1997-ben kandidátusi fokozatot szerzett. Éveken keresztül az ELTE
Amerikanisztika Tanszék tanszékvezetőhelyettese, illetve megbízott vezetője volt.
Fő kutatási területe a transzatlanti kapcsolatok és az Egyesült Államok külpolitikája. 2010–2011-ben a Magyar Külügyi
Intézet igazgatója volt, 2011–2015 között
Magyarország dublini nagykövete. Jelenleg
habilitált egyetemi docens az ELTE BTK-n.

DR. KÁLLAY
PÉTER

Ügyvéd. 1964-ben született Budapesten.
1989-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Jogi Karán szerzett diplomát.
1992-ben alapította ügyvédi irodáját,
amelyet azóta is vezet. A 10 fővel dolgozó iroda elsősorban magyar és nemzetközi vállalatok képviseletét látja el, lakóés irodaprojektek felügyelete mellett.

TISZTELETBELI
ELNÖKSÉG
—

MIKULÁŠ
DZURINDA

1955, Csütörtökhely
A Szlovák Köztársaság egykori
miniszterelnöke

1979-ben diplomázott a zsolnai Kommunikációs és Közlekedési Főiskolán;
1988-ban doktori fokozatot szerzett.
Alapítója és elnöke volt a Szlovák Demokratikus és Keresztény Uniónak. 1998 és
2006 között Szlovákia miniszterelnöke,
2010 és 2012 között külügyminiszter.
Jelenleg a Wilfried Martens Európai
Tanulmányok Központjának elnöke.

Az Antall József Tudásközpont
tiszteletbeli elnöksége olyan felkért
tagokból áll, akik fontosnak tartják
Antall József munkásságát és az antalli
hagyományok ápolását.

—
DR. WOLFGANG
BERGSDORF

1941, Bensberg
Helmut Kohl egykori tanácsadója

FRANCO
FRATTINI

Szociológiát, pszichológiát és politikatudományt hallgatott a regensburgi, a
kölni, a bonni Friedrich Wilhelm, valamint a
müncheni Ludwig-Maximilian Egyetemen.
Helmut Kohl egyik legfőbb tanácsadója
volt. 1993 és 1998 között a belügyminisztérium sajtóirodájának vezetője, 2000-től
2007-ig az Erfurti Egyetem rektora.

—

—
DR. ERHARD
BUSEK

1941, Bécs
Az Osztrák Köztársaság egykori alkancellárja

DR. MICHAEL
GEHLER

JOSEPH
DAUL

2002 és 2004, valamint 2008 és 2011
között Olaszország külügyminisztere.
Az Európai Bizottság volt alelnöke és az
igazságért, szabadságért és biztonságért felelős európai biztosa. Korábban
a De Gaspari Alapítvány elnöke volt.
Jelenleg a Nemzetközi Szervezetek Olasz
Egyesületének elnöke. Többek között az
Olasz Köztársaság Érdemrendjének lovagi
keresztjével tüntették ki.

1962, Innsbruck
A Hildesheimi Egyetem professzora

Az Osztrák Tudományos Akadémia (ÖAW)
levelező tagja, 2013 és 2017 között az
ÖAW Új- és Jelenkori Történeti Kutatóintézetének igazgatója. 2002 óta a bonni
Friedrich Wilhelm Egyetem Európai Integrációs Tanulmányok Központjának állandó munkatársa. 2006 óta a Hildesheimi
Egyetem Történelem Tanszékén a modern
német és európai történelem professzora.

A Bécsi Egyetemen szerzett jogi doktori
címet. Tudományért és kutatásért felelős
miniszter, 1991–1995 között az Osztrák
Köztársaság alkancellárja volt. A Dunatérség és Közép-Európa Intézet elnöke, a
Délkelet-európai Együttműködési Kezdeményezés koordinátora.

—

1957, Róma
Olaszország egykori külügyminisztere

—
1947, Strasbourg
Az Európai Néppárt (EPP) elnöke

1997-től 2001-ig Pfettisheim polgármestere, majd 2008-ig Kochersberg régió
településszövetségének alpolgármestere
és elnökhelyettese. 1999 és 2014 között
az Európai Parlament tagja, ez idő alatt
több uniós bizottság elnöki tisztét is betölti. 2007-től 2014-ig az Európai Néppárt
frakcióvezetője, 2013 októberétől elnöke.

DR. LUDGER
KÜHNHARDT

1958, Münster
A Bonni Egyetem Európai Intergráció
Tanulmányok Központjának igazgatója

A Bonni Egyetem Európai Integráció Tanulmányok Központjának igazgatója, valamint a Politikatudományi és Szociológiai
Intézet professzora. Korábban a Filozófia
Kar dékánjaként tevékenykedett a freiburgi
Albert-Ludwigs Egyetemen. Számos akadémiai és konzultációs tanács tagja. Megannyi
rangos egyetem egykori vendégelőadója,
illetve rendszeresen tart előadásokat
Európa-szerte.
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VYTAUTAS
LANDSBERGIS

—
DR. MÉSZÁROS
TAMÁS

1932, Kaunas
Egykori litván államfő

A Litván Reformmozgalom (Sajudis) tagjaként részt vett a szovjet megszállás alóli
felszabadítás előkészítésében. Később
bizottsági elnöki pozíciót betöltve államfő
lett. Elnöke volt a Litvánia új alkotmányát
kidolgozó bizottságnak és a Szovjetunióval
tárgyaló állami delegációnak. Kormányzása
alatt nemzetközi szinten is elismerték
Litvánia függetlenségét, és megkötötték az
orosz katonai csapatok kivonásáról szóló
egyezményt.

1946, Eger
A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE)
egykori rektora

DR. WOLF
RAUCH

1987 óta a grazi Karl-Franzens-Egyetem
Informatikatudományi Intézetének professzora, 1997-től 1999-ig az egyetem
rektora. 1999-ben az Osztrák Rektori
Konferencia elnöke. Több nemzeti és
nemzetközi információtudománnyal és
telekommunikációval foglalkozó szövetség és szervezet tagja, számos könyv,
valamint több mint 200, az információtudománnyal foglalkozó értekezés írója.

—
DR. MOHAMMAD
SABAH AL-SALEM
AL-SABAH

A BCE jogelődjén, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem ipari
szakán végzett. Az Akadémiai Kiadó
gazdasági igazgatója, később az Alkalmazott Gazdaságtan Tanszék vezetője,
2004-től 2011-ig a BCE rektora volt.
2005 és 2012 között a Vállalkozásfejlesztési Intézet igazgatója. Jelenleg a
Stratégia és Projektvezetés Tanszék
oktatója.

—
DR. SHEIKHA BINT
ABDULLA
AL-MISNAD

—
1953, Doha
A Katari Egyetem egykori rektora

KAREL
SCHWARZENBERG

1952, Galvács
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
egykori elnöke

Fizikusi diplomáját Szegeden szerezte.
Igazgatója volt az MTA debreceni Atommagkutató Intézetének. 1995-ben az
MTA levelező, 2004-ben rendes tagjává választották. 2001 és 2002 között
oktatási miniszter. 2008 és 2014 között
az MTA elnöke. 2015-től 2018-ig a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal elnöke.

AZ ALAPÍTVÁNYRÓL

1937, Prága
A Cseh Köztársaság egykori külügyminisztere

Az Emberi Jogok Nemzetközi Helsinki
Szövetségének egykori elnöke. 1989-ben
Lech Wałęsával egyetemben kitüntették
az emberi jogok védelmében tett munkájáért. 1990 és 1992 között Václav
Havel tanácsadója, majd kancellárja.
2007 és 2009, valamint 2010 és 2013
között külügyminiszter. 2012 óta a cseh
parlament külügyi bizottságának elnöki
posztját is betölti.

—

—
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1955, Kuvaitváros
Kuvait egykori miniszterelnök-helyettese

A Claremont McKenna Egyetem Közgazdasági Karán végzett, a Harvard
Egyetemen doktorált. 2013-ban a Budapesti Corvinus Egyetemen díszdoktorrá
avatták. A Kuvaiti Egyetem oktatója,
később Kuvait washingtoni nagykövete
volt. 2003 után külügyminiszteri, majd
2006-tól 2011-ig miniszterelnök-helyettesi
pozíciót töltött be. 2011 óta az Oxfordi
Egyetem professzora.

A Katari Egyetemen diplomázott, a Durhami
Egyetemen doktorált. Nevéhez fűződik
egy nagyszabású oktatási reformprojekt
a Katari Egyetemen. A Dalhousie Egyetem
Jogi Díszdoktora és a polgári jog díszdoktora a Durhami Egyetemen, mindemellett pedig rangos nemzetközi szervezetek tagja.

DR. PÁLINKÁS
JÓZSEF

1952, Graz
Karl-Franzens-Egyetem Informatikatudományi
Intézetének professzora

HANNA
SUCHOCKA

1946, Pleszew
Lengyelország egykori miniszterelnöke

Politikus, ügyvéd és egyetemi professzor.
1992 és 1993 között Lengyelország miniszterelnöke, majd 1997 és 2000 között igazságügyi minisztere és legfőbb ügyésze. A
2001 és 2013 közötti időszakban vatikáni
nagykövet. 2013 óta a lengyelországi
Adam Mickiewicz Egyetem professzora,
ahol a protokollról, a diplomáciáról és a
kelet-közép-európai országok Velencei
Bizottság munkájában betöltött szerepéről
tart előadásokat.

DR. RITA
SÜSSMUTH

1937, Wuppertal
A Bundestag egykori elnöke

DR. BERNHARD
VOGEL

A münsteri Vesztfáliai Wilhelm Egyetemen,
az Eberhard Karls Tübingeni Egyetemen
és a Sorbonne-on tanult történelmet,
szociológiát, pszichológiát és pedagógiát, utóbbiból doktori címet szerzett.
1981-ben a CDU tagja lett, 1985 és 1988
között ifjúsági, családügyi és egészségügyi miniszter, 1988 és 1998 között a
Bundestag elnöke volt. 1986 óta a CDU
Nőszövetségének tiszteletbeli elnöke.

1932, Göttingen
Türingia egykori miniszterelnöke

Politikatudományt, szociológiát, közgazdaságtant és történelmet tanult. A CDU
parlamenti képviselője. Rajna-vidék-Pfalz
kulturális minisztere, később a tartomány
miniszterelnöke, 1992-től 2003-ig Türingia
miniszterelnöke volt. 1989–1995 között,
valamint 2001 és 2009 között a KonradAdenauer-Stiftung elnöke, majd 2010-től
tiszteletbeli elnöke.

—
DR. ERWIN
TEUFEL

1939, Rottweil
Baden-Württemberg tartomány egykori
miniszterelnöke

Közigazgatási tanulmányokat folytatott.
1972-től 1974-ig Baden-Württemberg belügyminisztere, később környezetvédelmi
minisztere, valamint a CDU frakcióvezetője
volt a Tartományi Parlamentben. 1991–
2005 között a tartomány miniszterelnöke.
Jelenleg a ludwigsburgi Német–Francia
Intézet elnöke.

DR. ZBIGNIEW
BRZEZINSKI

1928-2017
Az Amerikai Egyesült Államok egykori
nemzetbiztonsági főtanácsadója

WILFRIED
MARTENS

1960-ban a Kennedy-kampány külpolitikai
tanácsadója, 1977 és 1981 között Carter
elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója
volt. Barack Obama külpolitikai tanácsadója, a Johns Hopkins Egyetem Amerikai
Külpolitika tanszékének professzora, valamint a Stratégiai és Nemzetközi Kutatások
Központjának (CSIS) munkatársa volt.

—
DR. HELMUT
KOHL

1936–2013
Az Európai Néppárt elnöke,
a Belga Királyság egykori miniszterelnöke

A Leuveni Katolikus egyetemen jogot és
filozófiát tanult. A flamand Keresztény
Néppárt (CVP) elnöke, illetve 1979 és
1992 között a Belga Királyság miniszterelnöke volt. Egykori elnöke az Európai
Kereszténydemokrata Uniónak, valamint a
Kereszténydemokrata Internacionálénak.
Alapítója, majd 1990-től elnöke volt az
Európai Néppártnak.

—
1930-2017
A Német Szövetségi Köztársaság, majd az
újraegyesített Németország egykori kancellárja

Nemzetközi jogot, közgazdaságtudományt
és történelmet tanult Frankfurtban és
Heidelbergben. 1947-ben belépett a CDUba, majd 1969-től a Rajna-vidék-pfalzi
tartomány elnöki pozícióját töltötte be.
1973-tól vezette a CDU-t, 1982 és 1990
között a Német Szövetségi Köztársaság,
1990 és 1998 között az újraegyesített
Németország kancellárja volt. 2002-ig,
26 éven keresztül a Bundestag tagja volt.

TADEUSZ
MAZOWIECKI

1927-2013
A Lengyel Köztársaság egykori
miniszterelnöke

Jogot tanult a Varsói Egyetemen. A ZNAK
nevű katolikus párt egykori parlamenti
képviselője. Társalapítója, valamint elnöke volt a Demokrata Uniónak, majd
az ebből kialakult Szabadság Uniónak,
továbbá alapító tagja volt a Demokrata
Pártnak. 1989 és 1990 között a Lengyel
Köztársaság miniszterelnöke volt.
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EGYÜTTMŰKÖDŐ
PARTNEREK
—
Az Antall József Tudásközpont
megalapítása óta számos szakmai
együttműködést alakított ki hazai
és nemzetközi partnerintézetekkel.

CONSULES

A 2005-ben alapított nonprofit szervezet
innovatív oktatási technikákat felhasználó nemzetközi tréningek lebonyolításával foglalkozik, amelynek segítségével
a résztvevők jobban meg tudják állni a
helyüket a nemzetközi szervezeteknél
betöltött munkakörökben. A Consules
továbbá igyekszik hatékonyabbá tenni az
oktatási kultúrát olyan módon, hogy az
a nemzetközileg elismert szabványokkal
összhangban legyen.

—
ANDRÁSSY GYULA BUDAPESTI
NÉMET NYELVŰ EGYETEM

DUNA-TÉRSÉG ÉS KÖZÉP-EURÓPA
INTÉZET (IDM)

Az Andrássy Egyetem a németnyelvűség
közép- és kelet-európai hagyományaira
támaszkodik. Hallgatói több mint 25
európai országból érkeznek, akik számára a nemzetközi oktatói kar egyedülálló
továbbtanulási lehetőségeket biztosít. A
kutatás és az interdiszciplináris oktatás
középpontjában európai és európai integrációs témák állnak, különös tekintettel
Közép- és Kelet-Európa országaira, valamint a Duna Régióra.

Az IDM-et 1953-ban a Duna-térség kérdéseit vizsgáló intézetként hozták létre.
1993-ban a kutatóintézet – ekkor már Dunatérség és Közép-Európa Intézet – dr. Norbert
Leser, majd az őt követő egykori osztrák
alkancellár, dr. Erhard Busek elnöksége alatt
új lendületet kapott, melynek köszönhetően
tevékenysége tovább bővült, ezzel egész
Közép- és Délkelet-Európát és részben a
fekete-tengeri régiót is lefedve.

—

—

BAŞKENT EGYETEM

EMIRATES POLICY CENTER (EPC)

Az ankarai székhelyű Başkent Egyetemet
1994 januárjában alapították, az oktatás
az intézmény összesen tizenegy karán
zajlik. Az egyetem hallgatóinak száma
ma majdnem tizenkétezer főre tehető. Az
eddigi együttműködés kiemelt eseménye
volt 2016 májusában a Tudásközpont szervezésében megvalósult kül- és biztonságpolitikai konferencia, amelyen a Başkent
Egyetem két szakértője is részt vett.

Az Emirates Policy Center egy független
think tank Abu Dzabíban. Az EPC-t 2013
szeptemberében az „arab tavaszt” követő
zavargások közepette alapították abból a
célból, hogy az arab világban a nemzetállamokat érő belső és külső fenyegetéseket
tanulmányozzák. Az EPC célja előrejelezni
a geopolitikai fejlemények és a globális
erőegyensúly változásának hatását az
Egyesült Arab Emírségekre és a régióra.

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

EÖTVÖS LORÁND
TUDOMÁNYEGYETEM (ELTE)

A Budapesti Corvinus Egyetem hosszú
múltra visszatekintő, nagy hagyományokkal
rendelkező egyetem. Elődintézményei a
gazdasági, a társadalomtudományi és az
agrárképzés vezető magyarországi intézményei voltak a 2003-ban bekövetkezett
integráció előtt. Az egyetem három kara az
alap- és mesterszakok széles skáláját kínálja, melyeket tovább színesít kilenc doktori
iskola és számos szakirányú továbbképzési
program is.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 1635ös alapításával Magyarország egyik legrégebbi egyeteme. Nyolc karával a képzési
területeknek egyedülállóan széles skáláját
fedi le. Kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerével lehetőséget nyújt a hallgatóknak elmélyülni a tanulás, a kutatás és
a továbbképzés területén, emellett gazdag
szabadidős tevékenységkínálatával nagy
hangsúlyt fektet a közösségformálásra is.

—
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AZ ALAPÍTVÁNYRÓL

—

EURÓPAI DIPLOMÁCIAI AKADÉMIA
(EAD)

HELLO TOMORROW HUNGARY

Az Európai Diplomáciai Akadémia 2004es megalakulása óta a legjobb minőségű
hallgatói, PhD és vezetői szintekre szabott
programokat nyújtja az érdeklődők számára. Az EAD diplomatákat, köztisztviselőket, vezetőket és az üzleti, akadémiai
és NGO szektor képviselőit készíti fel,
hogy könnyebben birkózhassanak meg
az egyre változó és globalizálódó világ
kihívásaival.

A Hello Tomorrow egy nonprofit kezdeményezés, amelyet 2011-ben hozták létre
Párizsban abból a célból, hogy összekapcsolják a világ különböző pontjain élő tehetséges kutatókat és az üzleti szektor
döntéshozóit egy jobb jövő megteremtése
érdekében. 2018-tól működik a szervezet
magyarországi képviselete, amely a nemzetközi projektek összekapcsolásán és
technológiai újítások piaci megjelenésén
munkálkodik.

—

—

EUROPEUM

IRSEC HUB

A csehországi EUROPEUM (Institute for
European Policy) egy nonprofit, politikailag
független think tank, amelynek középpontjában az európai integráció kutatása és
az európai értékek terjesztésének elősegítése áll. AZ EUROPEUM mindemellett
foglalkozik kutatással, publikációk kiadásával, oktatási programokkal, valamint új
ötleteket és koncepciókat fogalmaz meg
az uniós és a cseh politikai döntéshozók
számára.

Az IRSEC HUB projekt alapvető célja egy
olyan ingyenes, online felület létrehozása,
amely ismerteti az ösztöndíjas lehetőségeket, és információkkal szolgál a biztonságpolitika és a nemzetközi kapcsolatok
területén a visegrádi országok között. Az
oldalon tudományos publikációk, cikkek,
szakértők, események és a társintézetek által szervezett oktatási programok
érhetők el.

—

—

FULBRIGHT-PROGRAM

JAGELLÓ EGYETEM NEMZETKÖZI
ÉS POLITIKAI TANULMÁNYOK KARA,
KRAKKÓ

A Fulbright-program posztgraduális
oktatási, kutatói ösztöndíj-, illetve csereprogram, amelyet 1946-ban alapított
J. William Fulbright amerikai szenátor. A
Fulbright-program alapvető célja, hogy
elősegítse az országok közötti kölcsönös megértést, valamint lehetőséget
nyújtson tudományos kutatói munkára,
szakmai gondolatcserére. Hazánk 1978ban csatlakozott a programhoz.

Az 1364-ben alapított krakkói Jagelló
Egyetem Lengyelország legrégebbi egyeteme, amelyet 2013-ban Lengyelország
legjobb egyetemének választottak. A
2000-ben négy intézet összevonásával
létrehozott Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Kar pedig az ország legnívósabb
regionális tanulmányokkal foglalkozó
karának járó elismerést érdemelte ki.

—

—

HANNS SEIDEL ALAPÍTVÁNY

KATARI EGYETEM

Az egykori bajor tartományi miniszterelnök
és CSU vezető nevét viselő Hanns Seidel
Alapítvány 1967-óta azon dolgozik, hogy
közvetítse a keresztényszocialista értékeket hazájában és külföldön egyaránt. Az
alapítvány demokratikus nevelés terén
végzett munkájának célja, hogy az állampolgárok figyelmét felhívja a személyes felelősség, a társadalmi felelősségvállalás és
a szolidaritás fontosságára a közügyekben.

A Katari Egyetemet 1973-ban alapították,
az első évfolyamon 150 hallgató kezdte
meg a tanulmányait. Mára az intézmény
hét karral és több mint tizenhatezer diákkal
büszkélkedhet. Az oktatás és kutatás fókuszában releváns helyi és régiós kérdések
állnak. Hét tudományterületen, többek közt
mérnöki, művészeti, vallási és jogtudományi
területeken kínál képzést hallgatóinak az
egyetem.
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KÜLÜGYI ÉS KÜLGAZDASÁGI
INTÉZET (KKI)

KÍNAI TÁRSADALOMTUDOMÁNYI
AKADÉMIA (CASS)
A Kínai Társadalomtudományi Akadémia a
Kínai Népköztársaság első számú kutatási
intézménye a társadalomtudományok területén. Az 1977-ben alapított CASS feladatai
közé tartozik az ország filozófiai és társadalomtudományi kutatásainak folyamatos
fejlesztése. Az intézmény fő tudományos
kutatási területei közé tartozik többek között a filozófia, az irodalom, a történelem,
a közgazdaságtan és a jogtudomány is.

—

AZ ALAPÍTVÁNYRÓL

INSTITUTE FOR FOREIGN AFFAIRS AND TRADE

A Magyar Külügyi Intézet jogutódjaként
létrejött KKI közfeladata a külpolitikával
kapcsolatos tudományos kutatás, oktatás
és ismeretterjesztés, továbbá Magyarország nemzetközi kapcsolatai kialakításának tudományos megalapozása, a
világfolyamatok, az európai integrációs
tendenciák elemzése, a közép- és keleteurópai térség biztonsági, diplomáciai,
katonai és külgazdasági kapcsolatainak
sokoldalú vizsgálata.

—

KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG
(KAS)

LENGYEL KÜLÜGYI INTÉZET (PISM)

A Konrad-Adenauer-Stiftung politikai
alapítvány Németországban két oktatási
központban és 16 képzési szervezetben
végzi munkáját. 80 külföldi irodáján keresztül világszerte több mint 200 projektet támogat több mint 120 országban.
Magyarországon 1990 óta van képviseletük, melynek célja a demokratikus és
piacgazdasági fejlődés megszilárdítása,
valamint az ország támogatása európai
uniós szerepvállalása során.

A Lengyel Külügyi Intézet egy közép-európai
think tank szervezet. Főbb tevékenységei
a döntéshozók és diplomaták számára
nyújtott elemző anyagok készítése, nyilvános viták szervezése és a jelenkori
nemzetközi kapcsolatok terén végzett
tudományos kutatások publikálása. Önálló
tevékenysége mellett több regionális és
nemzetközi think tankkel vesz részt közös
projektekben.

—

—

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI
EGYETEM NEMZETKÖZI
KAPCSOLATOK KARA, POZSONY

MAGYAR HADTUDOMÁNYI
TÁRSASÁG (MHTT)

A pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem az egyik legfontosabb felsőoktatási
intézmény Szlovákiában. A Nemzetközi
Kapcsolatok Kara 2000-ben jött létre,
célja nagy tudású szakértők képzése, akik
később a szlovák külpolitikai döntéshozatalban vesznek majd részt. A karon
folyó képzés elsősorban a gazdasági diplomáciára és a nemzetközi kapcsolatok
területeire összpontosít.

A Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT)
célja a magyar hadtudomány fejlődésének
elősegítése, tagjainak érdekképviselete,
továbbá a Magyar Tudományos Akadémia
által 1883-ban létrehozott Hadtudományi
Bizottság szellemi örökségének továbbvitele. Az MHTT célul tűzte ki, hogy segítse
a hadtudomány eredményeinek gyakorlatban történő alkalmazását, és fórumot
biztosítson a magyar hadtudomány eredményeinek publikálásához.

—
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KÜLÜGYI ÉS KÜLGAZDASÁGI INTÉZET

—

KUVAITI EGYETEM

MOSHE DAYAN KÖZPONT (MDC)

A Kuvaiti Egyetemet Kuvait első állami
kutatóegyetemeként 1966-ban alapították.
Az egyetemen jelenleg tizenhat tudományterületen és öt kampuszon több mint 38
ezer diák tanul alap- és mesterképzésben,
illetve 2010 óta már doktori fokozat megszerzésére is van lehetőségük. Az egyetem
az oktatásban, tudományos kutatásban
és a közszolgálatban kíván kiváló eredményeket elérni, a modern technológiát
is kihasználva.

Az 1959-ben alapított és 1966 óta a Tel-Aviv
Egyetemen működő Moshe Dayan Center
for Middle Eastern and African Studies egy
politikai pártoktól független, interdiszciplináris kutatóintézet. Az MDC rendszeresen
közzétesz rövid, aktuálpolitikai elemzéseket
éppúgy, mint hosszabb terjedelmű szakkönyveket és monográfiákat. Az intézmény
amellett, hogy támogatja a kutatókat, számos különböző programot is szervez.

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK OLASZ
EGYESÜLETE (SIOI)
A Nemzetközi Szervezetek Olasz Egyesületét 1944-ben alapították Rómában.
Célja a nemzetközi kérdéseket érintő ismeretek bővítése, a békés és igazságos
nemzetközi közösség, illetve az európai
egység létrejöttének elősegítése, valamint
a közbenjárás a tudás terjesztése és az
emberi jogok védelme érdekében. Több
évtizedes fennállása alatt a SIOI Róma
kulturális életének egyik legfontosabb
intézményévé vált.

KOLOZSVÁRI KAR

SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR
TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁRI
KAR
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme, melynek kolozsvári oktatási helyszíne
2002-óta várja a jelentkezőket. Jelenleg közel
háromszáz hallgató tanul itt mintegy ötven
külföldi és hazai oktató vezetésével. A kar
négy tudományág – környezettudomány,
média, nemzetközi kapcsolatok és európai
tanulmányok, illetve jogtudomány – területén
nyújt alap- és mesterképzéseket.

—

—

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

SZÉCHENYI ISVTÁN EGYETEM

A Magyarország legrégebbi egyetemének
címével büszkélkedő intézmény jelenleg
tíz karon biztosít teljeskörű felsőoktatást
mintegy huszonnégyezer hallgatónak,
mindemellett a régió tudásközpontjaként is funkcionál. A színvonalas oktatói
tevékenység mellett a kutatás jelenti azt a
tényezőt, amely nemzetközi elismertséget
és folyamatos fejlődési lehetőséget biztosít mind a hallgatók, mind az egyetemi
oktatók számára.

A győri Széchenyi István Egyetem mai
formájában 2002-ben jött létre. A jelenleg
nyolc karral és egy intézettel rendelkező
intézmény szervezeti egységei Győrben
és Mosonmagyaróváron találhatók. Meghatározó a műszaki képzés, melynek kapcsán szoros együttműködés alakult ki az
Audi Hungaria Motor Kft.-vel. Népszerűek
a gazdasági, a jogi, az egészségügyi és a
zeneművészeti szakok is.

—

—

PRÁGAI BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK
INTÉZETE (PSSI)

ÚJ NEMZEDÉK KÖZPONT

A 2002-ben alapított Prágai Biztonsági
Tanulmányok Intézete (The Prague Security Studies Institute) fő célja, hogy
előmozdítsa egy igazságos, biztonságos, demokratikus társadalom kiépítését
Csehországban és a térség posztkommunista országaiban. A PSSI küldetésének tekinti szakértők egy olyan bővülő
körének létrehozását, akik elkötelezettek
a demokratikus intézmények és értékek
megszilárdítása iránt.

Az Új Nemzedék Program egyik legfőbb alapvetése, hogy Magyarországon a szükséges változások alapvető
erőforrásai a fiatalok. Ezért a projekt
tehetséggondozással foglalkozik, melyet Magyarországon és az Egyesült
Királyságban valósítanak meg. A központ
fő célja egyetemisták és pályakezdők
támogatása személyes és szakmai
fejlődésük terén.

—

—

QUANTUM LEAP

WILFRIED MARTENS EURÓPAI
TANULMÁNYOK KÖZPONT

A Quantum Leap célja olyan innovatív vállalkozási ötletek, startupok inkubálása és
fejlesztése, amelyek révén jelentős társadalmi változások érthetők el. A technológiai
újítások átformálják gondolkodásmódunkat,
ezért a jövő nemzedékei újító szemlélettel
tekintenek majd a gazdaságra is. A mértéktelen profitszerzés helyett hamarosan
teret nyerhetnek olyan új gazdasági formák,
melyek a nemzetközi tudásmegosztáson
alapulnak.

A Wilfried Martens Európai Tanulmányok
Központ az Európai Néppárt politikai alapítványa és tudásközpontja. Négy fő célja
a kereszténydemokrata politikai gondolat mélyítése, a nemzeti politikai irányok
megfogalmazásához való hozzájárulás,
a tagállami politikai alapítványok és a
tudományos élet összefogása, valamint
az unióról szóló politikai viták ösztönzése.
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NÉVADÓNKRÓL
—
Antall József volt a rendszerváltoztatás
utáni Magyarország első szabadon választott
miniszterelnöke, nevéhez fűződik a
demokratikus jogállam megszilárdítása, a
piacgazdaság jogi és intézményi kereteinek
kiépítése, valamint a magyar külpolitika
euroatlanti elkötelezettsége.
Antall József 1932. április 8-án született Budapesten, id.
Antall József és Szűcs Irén második gyermekeként, kisnemesi családban. A Budapesti Piarista Gimnáziumban
érettségizett, ezt követően az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar nyelv és
irodalom–történelem–levéltár szakos hallgatója lett. A nappali
szakos tanári diploma mellett kiegészítő szakon könyvtárosi
és muzeológusi diplomát, később doktori címet is szerzett.
Rövid ideig a Magyar Országos Levéltárban, illetve a Pedagógiai
Tudományos Intézetben dolgozott, majd tanítani kezdett. Fiatal
tanárként maga köré gyűjtötte a diákokat, élükre állva jelen volt
az 1956. október 23-i eseményeken, részt vett a Keresztény
Ifjú Szövetség megalakításában és a Független Kisgazdapárt
újjászervezésében. 1959-ben politikai magatartása miatt
eltiltották a pedagógusi pálya gyakorlásától.
A következő éveket a könyvtárosi tevékenység, a gyógyászat
történetének kutatása, valamint az eredmények publikálása
határozta meg, majd 1964-ben a Semmelweis Orvostörténeti
Múzeum, Könyv- és Levéltár tudományos főmunkatárssá, majd
igazgatóhelyettessé, később főigazgatóvá nevezte ki. Ebben
az időszakban a múzeum megszervezése mellett szenvedélyesen foglalkozott a politikával és a 19. századi magyar
nemzeti liberalizmussal is. A rendszerváltoztatás idején
Antall József stabil politikai nézetrendszerrel és kialakult
elképzelésekkel rendelkezett, és ehhez kereste a legközelebb
álló politikai jobbközép formációt. 1988 elején kapcsolódott
be az ellenzéki mozgalomba: megalakította – többek között
Göncz Árpáddal együtt – az Emberi Jogok Magyar Ligája
Párizsi Szervezetének Budapesti Tagozatát.

A Magyar Demokrata Fórum rendezvényein – beleértve a
tüntetéseket is – 1988 elejétől vett részt, állandó meghívott
tagja volt az elnökségnek és a választmánynak. A küldöttek
1989. október 21-én választották meg az MDF elnökévé, ezzel
egyértelművé vált, hogy ő lesz a párt miniszterelnök-jelöltje.
Az országgyűlés 1990. május 23-án választotta meg miniszterelnöknek. Antall József kormányfőként állandó támadások
kereszttüzében állt, és az egyre súlyosbodó betegségével is
meg kellett küzdenie. Kabinetje megteremtette az átalakulás
politikai és gazdasági feltételeit itthon és külföldön. Az MDF
elnökeként koalícióra lépett az FKgP-vel és a KDNP-vel,
majd az ország kormányozhatósága érdekében paktumot
kötött az SZDSZ-szel. Ez a megállapodás lett az alapja a
magyar demokrácia parlamenti működésének. Kormányfői
időszaka bővelkedett a jelentős nemzetközi eseményekben:
megszűnt a KGST, mely hozzájárult Magyarország euroatlanti
orientációjához, felbomlott a Varsói Szerződés, a megszálló
szovjet csapatok pedig kivonultak Magyarországról. A hazai
belpolitikában ugyanakkor komoly nehézségek kísérték
pályáját: a taxisblokád után kénytelen volt átalakítani kormányát, majd a kisgazdák koalícióból való kilépése majdnem
megbuktatta kabinetjét, melyet végül ügyes taktikázással
sikeresen megtartott.
Fülepp Klárával kötött házasságából két fia született, György
és Péter. Hosszú betegség után, 1993. december 12-én
hunyt el Budapesten.
„...a magyar miniszterelnök olyan politikai
mértékletességet és körültekintést tanúsított, amire különösen
szüksége van a közép-európai politikának.”
/Václav Klaus, a Cseh Köztársaság egykori miniszterelnöke, 1993/

„Én egyet mondhatok: nincsenek semmiféle
személyes karriercéljaim. Én szolgálok. Addig,
ameddig a szolgálatom hasznos. Teszem ezt a legjobb
tudásom szerint, ameddig tudom, és a magyar nemzet
igényli.”

Fotó: Antall Péter
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AZ ALAPÍTVÁNYRÓL

ANTALL JÓZSEF
EMLÉKEZETE
—
ANTALL JÓZSEF-DÍJ
Az Antall-díj azon személyek tevékenységét kívánja elismerni, akik
munkájukkal eredményesen szolgálták, és jelenleg is szolgálják a
nemzet felemelkedésének ügyét. 2010-ben ezt az elismerést a
Tudásközpont a Rakoczi Foundation Canada elnökének, Ayklerné
Papp Zsuzsának ítélte oda. 2012-ben a díjat dr. Bernhard Vogel,
Türingia tartomány egykori miniszterelnöke, a Konrad-AdenauerStiftung korábbi elnöke kapta. 2014-ben a lengyel–magyar kapcsolatok elmélyítéséért folytatott áldozatos munkájáért Roman
Kowalski lengyel nagykövet, míg 2015-ben dr. Pálinkás József,
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke, a
Magyar Tudományos Akadémia egykori elnöke vehette át a díjat.
2019-ben Martonyi János volt külügyminiszter kapta a díjat.

—

ANTALL JÓZSEF ÉPÜLETSZÁRNY
AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN
Az Európai Parlament 2009-ben átadott új épületének egyik
szárnyát az első demokratikusan megválasztott magyar
miniszterelnökről, Antall Józsefről nevezték el. Antall József
személyében nemcsak az első magyar névadóval bővült az EP
épületeinek köre, hanem az újonnan csatlakozott tagállamok közül
is elsőként egy magyar politikusról neveztek el épületszárnyat
az unió csúcsszervében. 2011. február 2-án Kövér László országgyűlési elnök és Jerzy Buzek, az Európai Parlament akkori
elnökének jelenlétében az Antall család az Európai Parlamentnek
adományozta az egykori miniszterelnök írógépét.
Az Antall József Tudásközpont 2019. április 2-án Brüsszelben
ünnepséget rendezett az intézet megalapításának és az Antall
épületszárny felavatásának 10. évfordulója alkalmából. A rendezvényen beszédet mondott Hans-Gert Pöttering, az Európai
Parlament korábbi elnöke, Antonio López-Istúriz White, az Európai
Néppárt főtitkára, Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség Európai
uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkára, Szájer József, az Európai Parlament néppárti képviselője
és Antall Péter, az Antall József Tudásközpont igazgatója.

—

AZ ISMERETLEN ANTALL JÓZSEF – PORTRÉFILM
Az ismeretlen Antall József című négyrészes portréfilmen
keresztül nemcsak a néhai miniszterelnök politikai pályafutásáról, hanem személyiségéről és eszmeiségéről is hiteles
képet kaphatnak a kortársak és a rendszerváltoztatás óta
született fiatalok egyaránt. A film azért is hiánypótló, mert
mindezidáig nem készült olyan mozgóképes alkotás, amely
méltó emléket állított volna a rendszerváltoztatás utáni első
szabadon választott miniszterelnöknek.

—
ANTALL 25
2015-ben az Antall-kormány megalakulásának negyedszázados jubileuma tiszteletére az Antall József Tudásközpont
egész éves programsorozattal készült. Az Antall 25 emlékév
nyitó eseménye egyben a Variációk Európára című négyrészes konferenciasorozat első állomása is volt, melyre 2015.
március 31-én került sor Brüsszelben, az Európai Parlament
Antall Józsefről elnevezett épületszárnyában. A brüsszeli
konferencia keretében az épületszárnyban felavatták Antall
József mellszobrát, és ünnepélyesen megnyitották a Tudásközpont brüsszeli irodáját.

VISEGRÁD BRIDGE-DÍJ
A Visegrád Bridge-díjat a Nemzetközi Visegrádi Alap és az Antall
József Tudásközpont adományozta a rendszerváltoztatás
huszonötödik évfordulója alkalmából Lech Wałęsának, a Lengyel
Köztársaság egykori elnökének, a Visegrádi Együttműködés
egyik alapítójának. Az ünnepélyes átadásra 2014. november
5-én a Parlament Felsőházi Termében került sor, ahol az ünnepeltet köszöntötte Lázár János, Miniszterelnökséget vezető
miniszter, Gulyás Gergely, a Magyar Országgyűlés alelnöke,
Karla Wursterová, a Nemzetközi Visegrádi Alap igazgatója és
Antall Józsefné, a Tudásközpont alapítója.
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IDÉZETEK ÉS FOTÓK
—
„Felejthetetlenek maradnak az ő érdemei
az Európa ezen részében bekövetkezett változásokban
is. Antall József kezdeményezte a Varsói Szerződés
felszámolásának folyamatát. Társalapítója volt a Visegrádi
Csoportnak, valamint a Közép-európai Kezdeményezésnek.
Aktívan kereste az országaink bejutásának módját
a NATO és az Európai Unió struktúrájába.”
/Lech Wałęsa, a Lengyel Köztársaság egykori elnöke, 1993/

—

Václav Havel, Lech Wałeşa (Fotó: MTI)

„Bátorsággal és áldozatkészséggel teljesítette magas
hivatalának kötelességeit, egészen az utolsó pillanatig.
Antall József halálával Európa kiemelkedő személyiséget
vesztett el, Magyarország pedig egy elismert államférfit.
Mi, németek olyan politikust gyászolunk, aki fáradhatatlanul
harcolt a szabadságért, a demokráciáért, és különös
érdemeket szerzett a magyar—német kapcsolatok
kiépítésében. Személy szerint jó barátot vesztettem el.”
/Helmut Kohl, a Német Szövetségi Köztársaság egykori
kancellárja, 1993/

—

Helmut Kohl (Fotó: Kisbenedek Attila)

„A jogállam demokratikus elveihez való
következetes ragaszkodással, egyúttal a keresztény
Magyarország ezeréves hagyományainak és értékeinek szem
előtt tartásával, nem kevésbé a többi magas emberi érték —
köztük a szabaság — biztosításával, melyek
mindig is jellemezték nagy nemzetét, a keresztény
államférfi szívvel-lélekkel szolgálta országát.”
/II. János Pál pápa, 1993/

—

II. János Pál pápa (Fotó: MTI)

„Meggyőződésem, hogy a történelem nagy
emberek életműve. És Ő történelmi személyiség volt.
Tartozunk azzal emlékének, hogy megoldjuk
a még ránk váró feladatokat, és hogy Magyarország
— amely mindig élen járt ebben a folyamatban —
tovább mutassa az utat a zsarnokságból a szabad
társadalom kiépítése felé.”
/Margaret Thatcher, az Egyesült Királyság egykori
miniszterelnöke, 1993/

Margaret Thatcher (Fotó: MTI)
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ABOUT THE FOUNDATION

Ronald Reagan (Fotó: MTI)

George H. W. Bush (Fotó: White House Staff)

Mihail Gorbacsov (Fotó: MTI)

II. Erzsébet királynő (Fotó: MTI)
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BUDAPESTI
IRODA

KORÁBBI
ESEMÉNYEINK
—
Az Antall József Politika- és
Társadalomtudományi Tudásközpont
2010 tavaszán nyitotta meg első irodáját
a Budapesti Corvinus Egyetem „C”
épületében.
MÉRFÖLDKÖVEK AZ AJTK INDULÁSÁNÁL
A kezdeti időszak legfontosabb eseményeinek egyike volt,
amikor az AJTK a Budapesti Corvinus Egyetemmel és a
Külügyminisztériummal együttműködve 2011 októberében
államfői találkozót szervezett. A Visegrádi Együttműködés
megalakulásának 20. évfordulójához kapcsolódva rendeztük
meg a Közép-Európa gazdasági potenciálja és lehetőségei
című konferenciát, amelyen a V4-országok akkori államfői,
Schmitt Pál, Václav Klaus, Bronisław Komorowski és Ivan
Gašparovič is részt vettek.
Még ebben az évben, 2011. december 5-én az AJTK kezdeményezésére dr. Wolfgang Schäuble német pénzügyminisztert
a Budapesti Corvinus Egyetem díszdoktorává avatták. Az ünnepséghez kapcsolódott az Európa válaszúton: Stratégiák a
versenyképesség és növekedés erősítésére című konferencia,

amelyen Matolcsy György akkori nemzetgazdasági
miniszter, Ivan Miklos szlovák pénzügyminiszter, Tomas
Zidek cseh pénzügyminiszter-helyettes, valamint Dan Lazar
román pénzügyi államtitkár fejtették ki gondolataikat a témával
kapcsolatban.

—

PROGRAMSOROZATAINK AZ ELSŐ ÉVEKBEN
Az AJTK kiemelten fontosnak tartja a fiatalok felsőoktatási
intézményen kívüli képzését, ismereteik bővítését és elmélyítését. A kezdeti időszakban az AJTK programsorozatainak
hallgatósága elsősorban a Corvinusra járó egyetemistákból
került ki, ezért olyan eseményeket szerveztünk, amelyek
nemcsak információgazdagok, de az előadók személye miatt
a fiatalok számára is izgalmasak voltak. Ezeken az eseményeken a hallgatók találkozhattak és kérdezhettek a politika,
a tudomány, a gazdaság, valamint a közélet kiemelkedő
személyiségeivel.

—

KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA ELSŐ KÉZBŐL
Egyik első és máig élő programsorozatunk a Kül- és biztonságpolitika első kézből, melynek célja az volt, hogy átláthatóbbá
tegye korunk biztonságpolitikai rendszerét és annak kihívásait,
kockázatait. Előadóink voltak többek között Roman Kowalski
lengyel nagykövet, Benkő Tibor vezérezredes, Hetesy Zsolt,
Breuer Klára, Németh Zsolt, Sztáray Péter, Grúber Károly, Nógrádi
György, Prőhle Gergely, Szemerkényi Réka, Kis-Benedek József,
Magyarics Tamás, Takács Szabolcs és Rábai Zsolt.
A nagy érdeklődés övezte előadás-sorozathoz 2013-tól
a Külügyminisztérium által támogatott pályázat is kapcsolódott, ahová hallgatók és fiatal kutatók pályamunkáit
vártuk egy-egy meghatározott biztonságpolitikai témában. A legjobbak neves szakértőkből álló zsűri előtt bizonyíthatták ismereteiket a NATO-ról és a Smart Defence
koncepcióról. A dobogós helyezettek pénzjutalomban
részesültek.

—

FORUM CORVINUM

V4 államfői találkozó (Fotó: Népszabadság)

Dr. Wolfgang Schäuble (Fotó: Népszabadság)
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KORÁBBI ESEMÉNYEINK

Az Antall József Tudásközpont 2011 szeptemberében Forum
Corvinum néven kommunikációs és közszereplőképzést
indított el a Budapesti Corvinus Egyetemen. Az előadás- és
szemináriumsorozat célja az érdeklődő fiatalok kommunikációs készségeinek fejlesztése és felkészítésük nyilvános
szereplésekre. A program öt év alatt közel 10 000 látogatót
vonzott, és kétszáz hazai előadó fogadta el a meghívásunkat.
Előadást tartott többek között Csányi Sándor színművész,
Csernus Imre pszichológus, Frei Tamás és Havas Henrik újságíró, Kotroczó Róbert hírigazató, Geszti Péter reklámszakember, Gundel Takács Gábor, Istenes Bence és Till Attila műsorvezető, Szirmai Gergely vlogger és az On the Spot csapata.
A 2013 tavaszán indult Forum Corvinum Core pedig multinacionális vállalatok kommunikációs szakembereit látta vendégül, akik
marketinges és vezetésszervezési tapasztalataikat osztották
meg a hallgatókkal. Többek között az OTP Bank, a McDonald’s

Magyarország, a Microsoft Office Magyarország, a Coca-Cola
HBC Magyarország, a Google Magyarország, a Red Bull Magyarország és a Profession.hu vezetői tartottak előadást.
A Business Brunch ezt a programot helyezte át egy könnyed
hangulatú, üzleti reggeli kulisszái közé, ahol már angol nyelven
folytak az előadások, így a hallgatók az idegen nyelvi kompetenciájukat is fejleszthették, és külföldi vállalatvezetőkkel is
találkozhattak, többek között a Nestlé, a Budapest Airport, a
Procter and Gamble vagy az Unilever régiós igazgatóival.

—

KARRIER AKADÉMIA
A 2012-ben indult Karrier Akadémia képzéssorozat középpontjában a diákok önálló karrierépítési képességeinek
fejlesztése állt. Az előadás-sorozatban olyan témák kerültek
terítékre, mint a vállalkozásindítás, az alkalmazotti karrierépítés, a vezetői képességek fejlesztése, vagy a női karrierépítés. A Karrier Akadémia előadói között köszönthettük többek
között Halácsy Pétert, a Prezi.com társalapítóját, Kurali Zoltánt,
a Deutsche Bank vezérigazgatóját, Jaksity Györgyöt, a Concorde
Értékpapír Zrt. elnökét, Beke Zsuzsát, a Richter Gedeon kommunikációs igazgatóját, Zwack Izabella borászt, Cserpes István
vállalkozót, Mautner Zsófia gasztrobloggert és Pál Feri atya
mentálhigiénés szakembert.

—

VITACORE
A 2013-ban indult Vitacore diákok számára megrendezett
biztonságpolitikai témájú vitaestsorozat volt. Célja, hogy a
kül- és biztonságpolitikai témák iránt érdeklődő hallgatók számára lehetőséget biztosítson az aktuális külpolitikai kérdések
megvitatására, valamint kommunikációs készségük fejlesztésére. A beszélgetéseket a szakmaiság és a vita szabályainak
betartása mellett képzett moderátor vezette. Témáink voltak
többek között: Szíria és a katonai intervenció, a kiberbiztonság, a globális vírusok veszélye, Észak-Korea, Németország
szerepe az EU gazdasági és pénzügyi válságában, Izrael és
Palesztina kapcsolata, Oroszország és a Nyugat kapcsolata, a
Nyugat-Balkán konfliktusai és perspektívái.

tetni a résztvevőkkel, ahová az eljutás csak korlátozottan
lehetséges. A 2012 őszén indult sorozat nyitóelőadását
Vujity Tvrtko újságíró tartotta a 21. századi diktatúrákról. A
későbbi eseményeken szakújságírók, fotográfusok, filmrendezők kalauzolásában terítékre került Fekete-Afrika, Vietnám,
Kolumbia és Észak-Korea is.

—

ERASMUS EXPO
Az Erasmus Expót AJTK a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatával közösen szervezte 2012 és 2017 között. Az expo fő célja az volt, hogy minél részletesebben, életszerűbben, naprakészebben mutassa be az Erasmus-program
24 célországát és a pályázással, továbbá az egyetemi követelmények teljesítésével kapcsolatos teendőket.

—

SZÓDA MŰHELY
A SzóDa Műhely középiskolásoknak szóló kommunikációs
és pályaorientációs programsorozat volt 2013 és 2018
között. A SzóDa-programok (SzóDa Start, SzóDa Iksz,
SzóDa Tábor, Tied a pálya!) célja az volt, hogy különböző tréningeken és projektmunkákon keresztül fejlessze a középiskolás diákok kommunikációs készségeit,
valamint segítséget nyújtson számukra a pályaválasztásban és az iskolai közösségi szolgálatuk teljesítésében.
A formális oktatással szemben a SzóDa Műhely az önirányított
tanulásra és a kiscsoportos együttműködést fejlesztő gyakorlatokra helyezte a hangsúlyt.

—

DIPLOMATA KLUB
A Diplomata Klub kötetlen kerekasztal-beszélgetés formája
elsősorban a nemzetközi kapcsolatok és a diplomáciai pálya
iránt érdeklődők számára kínált lehetőséget arra, hogy nagykövetekkel és más magas rangú diplomatákkal találkozzanak. A beszélgetésben főként az érintett ország aktuálpolitikai eseményeire, a küldő és fogadó ország közötti
kapcsolatra és a diplomaták magyarországi tapasztalatira
helyeződött a hangsúly. 2014-től a Diplomata Klub szervezését
pécsi irodánk vette át.

—

VILÁGJÁRÓ KLUB
A Világjáró Klub elsődleges célja volt azokat az európai
hagyományoktól távol eső régiókat, országokat megismer29

KÜL- ÉS
BIZTONSÁGPOLITIKA
—
Az Antall József Tudásközpont
tevékenységében megalapítása óta
kiemelt helyet foglal el a kül- és
biztonságpolitika elemzése.

Gazdasági, erkölcsi és kulturális javaink védelmének igénye
arra kötelez bennünket, hogy a biztonságunkhoz kapcsolódó
kérdésekről tudományos és politikai diskurzust folytassunk.
A Tudásközpont számára kiemelt jelentőségű, hogy minél
szélesebb körben műveljük ezeket a tudományterületeket, és
érthető formában feldolgozzuk a magyar közönség számára.
Különösen fontos számunkra, hogy az aktualitásokra reagáló
kerekasztal-beszélgetések mellett nagyobb konferenciákkal
reagáljunk a sürgető kérdésekre. A tapasztalat azt mutatja,
hogy új és egyedi megközelítésünkkel könnyebb elérni ennek a
szakpolitikai témának a közönségét, és bevonni őket ezeknek
a kérdéseknek a megvitatásába.

A 2013-as első Budapesti Kül- és Biztonságpolitikai Konferencia témája Kína gazdasági és politikai felemelkedése volt.
A 2014-ben megrendezett második konferencia a Múltunk és
jelenünk a hidegháború árnyékában címet viselte, és a nemzetközi hidegháború-történetírás jelentős alakjait vonultatta fel. A
következő konferencia a belpolitikailag nehéz időszakot élő,
de közben regionális nagyhatalommá váló Török Köztáraság
helyzetét vizsgálta. Az akut migrációs válság és a közel-keleti
erőszakspirál még inkább esedékessé tették a témát. Hasonló
gondolatból indult ki a 2016-os konferencia is, amely az arab
tavaszt és nemzetközi következményeit vizsgálta. Meghívott
előadóink különös figyelmet szenteltek a gazdasági, társadalmi és belbiztonsági aspektusoknak, valamint a regionális
hatalmi struktúrák átalakulásának és a migrációra gyakorolt
hatásuknak.

—

REGIONÁLIS EGYENSÚLY ÉS AZ ÁLLAMI SZUVERENITÁS
KIHÍVÁSAI AZ ÁTALAKULÓ KÖZEL-KELETEN

BUDAPESTI KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI KONFERENCIA

A 2017. december 5-én, az Antall József Tudásközpont és a
Konrad-Adenauer-Stiftung budapesti képviseletének együttműködésében szervezett nemzetközi konferencia témáját a
közel-keleti térség politikai és társadalmi folyamatai szolgáltatták, különös tekintettel a regionális egyensúly kérdésére és
az államok szuverenitására.

Az AJTK kül- és biztonságpolitikai tevékenységének legfőbb
rendezvénye az évente megrendezett Budapesti Kül- és
Biztonságpolitikai Konferencia. Az AJTK biztonságpolitikai
irodája elkötelezett a jelenkori problémák kiegyensúlyozott,
részrehajlás nélküli, tudományos megközelítése iránt, és nagy
hangsúlyt fektet rá, hogy a szakterület elismert képviselőit is

Az első panelbeszélgetés címe Hogyan lehet megszüntetni
a közel-keleti hatalmak közti konfliktusokat? volt, melyet
Csepregi Zsolt, az Antall József Tudásközpont biztonságpolitikai irodájának vezetője moderált. A panel elsősorban a
régióban zajló hatalmi küzdelem természetének feltárására
összpontosított. A panelisták között szerepelt N. Rózsa

—
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bevonja. Meghívott előadóink voltak többek között: Kurt Volker,
George Friedman, Mark Kramer, Murat Erdoğan, Thomas Birringer,
Szemerkényi Réka, Balogh András és Magyarics Tamás.
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Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi
Kapcsolatok és Diplomácia Tanszékének professzora, Hasan
Al Momani, a The University of Jordan Prince Al Hussein Bin
Abdullah II School of International Studies docense, Hasan
Kösebalaban, az Isztambuli Şehir Egyetem Politikatudományi
és Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének docense, és
Thomas Birringer, a Korand-Adenauer-Stiftung Közel-Kelet
és Észak-Afrika Osztályának vezetője. A panelbeszélgetés
azt a kérdést vizsgálta, hogy az elmúlt években milyen
főbb változásokon ment keresztül a Közel-Kelet, emellett
rávilágított a térség regionális hatalmi struktúráinak jellegzetességeire, valamint ismertette az egyes hatalmi táborok
közötti dinamikákat.
A második panelbeszélgetés Az ISIS legyőzése egyben
a terrorizmus legyőzése? címet viselte. Ennek keretében
Eman Ragab, az Al-Ahram Center for Political and Strategic
Studies vezető kutatója és Cinzia Bianco, az Euro-Gulf Information Centre kutatási vezetője szólaltak fel, míg a moderátor szerepét Kacper Rękawek, a GLOBSEC Policy Institute
Védelmi és Biztonsági Programjának vezetője töltötte be. A
panelbeszélgetés struktúráját gyors kérdések és válaszok
jellemezték, amelyek az ISIS aktuális jellemzőire és átalakulásának lehetséges jövőbeni forgatókönyveire irányultak.

A GEOPOLITIKA ÉS A TRANSZATLANTI SZÖVETSÉG
JÖVŐJE
A 2018-as, ötödik Budapesti Kül- és Biztonságpolitikai
Konferencia A geopolitika és a transzatlanti szövetség jövője címmel került megrendezésre. Az esemény a Danube
Intézettel és a Konrad-Adenauer-Stiftung magyarországi
irodájával partnerségben, a NATO nyilvános diplomáciáért
felelős osztályának támogatásával valósult meg. A konferencia az Amerikai Egyesült Államok és az Észak-atlanti
Szerződés Szervezetének (NATO) világpolitikai szerepét és
geostratégiai helyzetét elemezte a 21. században, az „átalakuló világrend” kontextusában, amerikai, nyugat- és
kelet-európai szakértők segítségével. Az esemény három
vezérelőadója Martonyi János, Magyarország volt külügyminisztere, Steven M. Shepro altábornagy, a NATO katonai bizottságának elnökhelyettese és George Friedman,
a Geopolitical Futures elnöke és alapítója voltak. Az első
szakértői panel résztvevői, Miriam Lexmann, a Nemzetközi
Republikánus Intézet EU Irodájának igazgatója és Baranyi
Tamás Péter, az Antall József Tudásközpont kutatási vezetője az Egyesült Államok külpolitikáját tárgyalták a változó

világrendben, majd a második panel a NATO kihívásaira
és geostratégiai szerepére koncentrált a 21. században.
Résztvevői Ludger Kühnhardt, a Bonni Egyetem Center
for European Integration Studies igazgatója, valamint Gerald
Brettner-Messler, az Osztrák Köztársaság Honvédelmi
Minisztériumának külügyekért felelős tanácsadója volt.
A konferenciasorozat 2019-es rendezvénye a Nyugat-Balkán
biztonsági helyzetét vizsgálja, különös tekintettel a régióban
folyó NATO és európai uniós bővítési folyamatra, melyeket
Magyarország kiemelten támogat.

—

KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA ELSŐ KÉZBŐL
ELŐADÁS-SOROZAT
A Tudásközpont 2011-ben azzal a céllal indította útjára első
előadás-sorozatát, hogy olyan fórumot teremtsen, ahol
a hallgatóságnak lehetősége nyílik közvetlenül találkozni
a kül- és biztonságpolitikát alakító személyekkel. Mivel a
biztonságpolitikát nem lehet egyetlen nézőpontból vizsgálni, ezért az előadás-sorozat felépítése is több aspektusból közelíti meg az aktuális témákat. A politika, a tudomány
és a gazdaság kiemelkedő szakemberei és a közélet fontos

szereplői segítik a fiatalok ismereteinek bővítését, megvalósítva a kétirányú kommunikációt a szakma neves képviselői és az érdeklődő hallgatóság között. Az elmúlt években
a tudományterület számos neves szakembere tartott előadást a program keretében, többek között Ted Whiteside, a
NATO nyilvános diplomáciáért felelős főtitkár-helyettese;
Szemerkényi Réka, korábbi kül- és biztonságpolitikai miniszterelnöki főtanácsadó és washingtoni nagykövet; Habsburg
György, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet; Kristin Lund
vezérőrnagy, az ENSZ ciprusi békefenntartó erőinek (UNFICYP)
főparancsnoka; Iain Lindsay, az Egyesült Királyság budapesti
nagykövete; Martin Nesirky, az ENSZ bécsi Információs Szolgálatának igazgatója; Paul Picard, az EBESZ Konfliktusmegelőzési
Központjának igazgatóhelyettese és Ian Brzezinski, az Atlanti
Tanács főmunkatársa, az amerikai védelmi minisztérium
európai és NATO ügyekért felelős korábbi helyettes államtitkára.

—

MAGYARORSZÁG ÉS AZ ÖBÖL-TÉRSÉG KAPCSOLATAI
A 2013. április 17-én megrendezett konferencia a Kuvaittal
és Katarral fennálló gazdasági kapcsolatok fejlesztésének,
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illetve a felsőoktatási együttműködések erősítésének lehetőségeit vizsgálta. A konferencia meghívott előadói között
köszönthettük dr. Mohammad Sabah Al-Salem Al-Sabah
sejket, Kuvait egykori miniszterelnök-helyettesét és dr.
Sheikha Bint Abdulla Al-Misnad asszonyt, a Katari Egyetem
korábbi rektorát, a Tudásközpont tiszteletbeli elnökségének
tagjait, valamint dr. Abdullatif Ahmad Al-Badert, a Kuvaiti
Egyetem rektorát.

—

Az évfordulók nem csupán az európai békére, az újraegyesítésre és a szabad belső határokra emlékeztetnek minket,
hanem arra is felhívják a figyelmet, hogy ezek a vívmányok
nem maguktól értetődők és végérvényesek. A 2008-as válság
rávilágított az európai vívmányok törékenységére, hiszen azóta
folyamatosan növekszik a feszültség az Európai Unión belül.
Az Antall József Tudásközpont három konferenciával emlékezett meg ezekről a fontos történelmi pillanatokról Brüszszelben, Párizsban és Budapesten. A szimpóziumokon a ma-

NATO WORKSHOP ÉS KONFERENCIA
A NATO nyilvános diplomáciáért felelős osztályának (NATO
PDD) támogatásával hazai és nemzetközi előadók értékelték a készültségi terveket, az ukrajnai konfliktust, a bővítés
kérdéseit és a NATO-t érő legfrissebb médiakihívásokat.
2016-ban az amerikai elnökválasztásnak a NATO védelempolitikájára gyakorolt hatása került terítékre olyan szakértők
bevonásával, mint Jeffrey D. Gordon, Donald Trump nemzetbiztonsági főtanácsadója és Ian Brzezinski, a washingtoni
Atlanti Tanács tudományos főmunkatársa. A szakmai programok megvalósításában Rábai Zsolt (NATO PDD), Benkő
Levente Csongor, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
korábbi biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkára és
Balogh István, a KKM Biztonságpolitikai és Non-proliferációs
Főosztályának főosztályvezetője segítették az AJTK munkáját.

—

SOPRON: KAPU A SZABAD EURÓPA FELÉ
2014. augusztus 19-én ünnepeltük a határáttörés 25. évfordulóját Sopronban. Ennek alkalmából az Antall József Tudásközpont tudományos konferenciát rendezett együttműködésben a Konrad-Adenauer-Stiftunggal, Sopron megyei jogú
várossal, valamint a Páneurópai Piknik ’89 Alapítvánnyal. A
konferencia célja az volt, hogy áttekintést és értékelést nyújtson 25 év távlatából a Páneurópai Piknik történelmi jelentőségéről, valamint Magyarországra és az Európai Unióra gyakorolt hatásáról. A 25 éves évforduló szintén kiváló alkalmat
adott annak elemzésére, hogy a szabadság és béke fogalma,
amely 1989-ben a legfőbb cél volt, a jelenben milyen szerepet tölt be a mindennapokban és a politikai életben.
A három panelből álló konferencián magyar és német szakértők, történészek, politikusok és kortanúk fejtették ki nézeteiket és
vizsgálták meg új perspektívából a 25 évvel korábbi sorsfordító
eseményeket. Felszólalt Balog Zoltán, Christine Lieberknecht,
Gulyás Gergely, Szájer József, Arnold Vaatz, Pozsgay Imre,
Kozma Imre atya, Bella Árpád és Nógrádi György.

—

VARIÁCIÓK EURÓPÁRA
2015 különleges év volt az Európai Unió számára. A Variációk
Európára konferenciasorozat egyszerre kívánt megemlékezni
a II. világháború befejezésének 70. évfordulójáról, a Schengeni
Egyezmény hatályba lépésének 20. évfordulójáról és az
Antall-kormány megalakulásának 25. évfordulójáról. E három
jeles eseményt nem csupán a jubileum köti össze, hanem
az is, hogy mindegyik mérföldkőnek bizonyult a közös európai
jövő kialakításában.
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gyar kormány képviselői és uniós politikusok is felszólaltak. A
sorozat első, Gondolatok Európáról – Az Alapító Atyák öröksége napjaink Európájában elnevezésű eseményére Brüszszelben, az Európai Parlament Antall József épületszárnyában került sor 2015. március 31-én. A második konferenciát
2015. május 12-én, szintén Brüsszelben tartottuk Az Európai
Unió és a kelet-közép-európai régió kilátásai a 21. század
kihívásainak tükrében címmel. A Variációk Európára sorozat
utolsó eseményének, a Magyar–német kapcsolatok a német
újraegyesülés tükrében című konferenciának 2015. szeptember
29–30-án Budapest adott otthont.

—

ÚT A FEHÉR HÁZBA
Már az előválasztási verseny során elindult az Út a Fehér
Házba elnevezésű programsorozat, melyben a Tudásközpont
munkatársai újságírók, diplomaták és egyéb szakértők

segítségével elemezték a kampány legfontosabb fejleményeit.
A sorozatot A Fehér Ház meghódítása címmel kerekasztalbeszélgetés zárta Donald Trump 2016-os választási kampányának nemzetbiztonsági főtanácsadója, Jeffrey D. Gordon
részvételével. Ezzel egyidőben zajlott a Budapest American
Studies Forum; és ezen a kétnapos diákkonferencián a visegrádi régió amerikanisztikával, nemzetközi tanulmányokkal és
politológiával foglalkozó egyetemi hallgatói mélyíthették tovább ismereteiket választott tudományterületükön.

—

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának dékánja kiemelte, hogy a terrorizmus olyan kihívást
jelent, amely nem ismer határokat és ezért multilaterális
összefogást tesz szükségessé. Balogh István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Biztonságpolitikai és Nonproliferációs Főosztály főosztályvezetője elmondta, hogy
a terrorizmus Európát és a transzatlanti közösséget jelentősen érinti, így koordinált fellépésre van szükség, amelyben a prevenció fontos szerepet kell hogy kapjon.

PÓDIUMBESZÉLGETÉS A MAGYAR–NÉMET BARÁTSÁGI
SZERZŐDÉS 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
Az Antall József Tudásközpont a Konrad-AdenauerStiftunggal és a Polgári Magyarországért Alapítvánnyal
együttműködésben 2017. február 6-án szimpóziumot szervezett a Magyar–Német Barátsági Szerződés aláírásának
25. évfordulójára. A Német Szövetségi Köztársaság és a Magyar
Köztársaság között létrejött barátsági és együttműködési
szerződés, melyet 1992. február 6-án Antall József magyar
miniszterelnök és Helmut Kohl német kancellár írt alá, a
későbbi évek sikeres kapcsolatának alapjává vált.

—

EU-SZERZŐDÉSEK ÉVFORDULÓJA KONFERENCIA
Az esemény az Európa Pontban került megrendezésre az Európai Bizottság magyarországi képviseletével együttműködésben. A képviselet vezetője, Zupkó Gábor nyitóbeszédében
hangsúlyozta, hogy az Európai Unió rendkívül sikeres volt fő
célkitűzései, a tartós béke és az erre alapozott gazdasági fejlődés megvalósításában.
Az első panel résztvevői elsősorban az unió múltjára öszszpontosítottak, és azt vizsgálták, hogy a krízisek mennyire
képezik szerves részét az EU fejlődésének. A panelben felszólalt Takács Szabolcs európai uniós ügyekért felelős államtitkár, Hendrik Hansen, az Andrássy Egyetem nemzetközi és
európai politikáért felelős elnöke, valamint Balázs Péter, a
CEU egyetemi tanára.
A konferencia második panelje az Európai Unió jövőjéhez
kapcsolódó kihívásokra összpontosított, kiemelten az
EU-hadsereg létrehozásának lehetőségére, a biztonságpolitikára, és a többsebességes Európa keltette aggodalmakra.
A panel résztvevői Mário David, az Európai Néppárt korábbi
alelnöke, Pauline Massart, a Friends of Europe biztonsági és
geopolitikai kérdésekért felelős igazgatóhelyettese és Bartha
Dániel, a Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy
igazgatója voltak.

—

TERRORELLENES KÜZDELEM KÜLHONBAN ÉS
HATÁRAINKON BELÜL
A Terrorellenes küzdelem külhonban és határainkon belül
– A terrorelhárítási tevékenység vizsgálata nemzetközi és
európai szinten című nemzetközi konferencia 2017. április
25-én került megrendezésre a Konrad-Adenauer-Stiftung
támogatásával. Vitaindító beszédében Boda József, a

Az első panelben Mark M. Lowenthal, az Intelligence &
Security Academy igazgatója arról beszélt, hogy nem újkeletű, hanem megváltozott fenyegetést jelent a terrorizmus
napjainkban. Alfred Rolington, a Cyber Security Intelligence
igazgatója előadásában a posztmodern kori hírszerzés sajátosságairól beszélt, amelyben a túlzott információáradat és az információk hitelessége komoly kihívást jelent.
Marie-Helen Maras, a John Jay College of Criminal Justice
adjunktusa a közösségi médiát mint a terroristák egyik
fontos kommunikációs csatornáját elemezte.
A konferencia második panele az európai radikalizálódó
vallási kisebbségek témakörét járta körül, különös tekintettel Németországra és a V4-országokra. Kristina Eichhorst,
a Konrad-Adenauer-Stiftung terrorelhárítás és konfliktusmenedzsment koordinátora a radikalizáció németországi
tapasztalatait ismertette, kiemelve, hogy bár a terrorizmus
látható megjelenésének éve 2016 volt Németországban,
de a statisztikák már a megelőző években is kimutatták a
radikalizálódási tendenciákat a társadalomban. Végezetül
Kovács Attila, a pozsonyi Comenius Egyetem docense
tartott előadást a muszlim közösségek helyzetéről és a
radikalizáció esélyeiről komparatív jelleggel a visegrádi
országokban.
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KONFERENCIASOROZAT: ÚJ GEOÖKONÓMIAI
KILÁTÁSOK AZ ÁZSIA ÉS EURÓPA KÖZÖTTI
KAPCSOLATOKBAN
Az Antall József Tudásközpont 2017-től évente szervez magas rangú nemzetközi konferenciákat az új ázsiai
együttműködési kezdeményezések nyújtotta gazdasági
lehetőségekről és kilátásokról, és azok Európára gyakorolt hatásairól. A konferenciák kiemelten tárgyalják az „Egy
övezet, egy út” kezdeményezést, annak minden gazdasági,
pénzügyi és regionális aspektusával együtt, a projekt regionális interkonnektivitását hangsúlyozva.
A konferenciasorozat első eseménye 2017 szeptemberében került megrendezésre Konferencia Kelet-Ázsia jövőjéről: Gazdasági lehetőségek és új együttműködési
kezdeményezések címmel. A konferencia első panelbeszélgetése a regionális gazdasági együttműködések kilátásaira és a változó kelet-ázsiai gazdasági modellek
szerepére koncentrált, míg második panelbeszélgetése Kínának a mai multipoláris világrendben betöltött szerepére
fókuszált az átalakuló globális erőviszonyok tükrében.
A konferenciasorozat második eseménye 2018 szeptemberében került megrendezésre és a Konferencia a Tengeri
Selyemútról: Gazdasági és regionális kilátások címet viselte.
Az esemény fókuszában az új tengeri együttműködési
kezdeményezések gazdasági lehetőségei és kilátásai voltak
Délkelet-Ázsia, India és Afrika vonatkozásában.
A konferenciasorozat 2019-es folytatása a kontinenseken
átívelő kezdeményezésnek a kelet-ázsiai országokra gyakorolt hatásáról, illetve az Európai Unión belüli megítéléséről szóló tudományos tanácskozásnak ad teret nemzetközi szakértők bevonásával, ezzel is folytatva a 2017-ben
megkezdett diskurzust.

—

BIZTONSÁGI HELYZET KELET-ÁZSIÁBAN ÉS AZ ÉSZAKKOREAI NUKLEÁRIS KÉRDÉS
2017. december 13-án az Antall József Tudásközpont rendezvényt szervezett a kelet-ázsiai biztonsági helyzetről
és az észak-koreai nukleáris kérdésről, melynek előadója
Yoon Soon-gu, a dél-koreai külügyminisztérium politikai
ügyekért felelős miniszterhelyettese. Grúber Károly nagykövet, a Külkereskedelmi és Külügyminisztérium Közös
Kül- és Biztonságpolitikai Osztály vezetője felvezetésként
elmondta, hogy a koreai-félsziget biztonsági kihívásai
globális jellegűek, ezért a világ minden országát érdekli a
helyzet megoldása.
Yoon miniszterhelyettes hangsúlyozta, hogy országának
önképe szerint Dél-Korea kis ország, amelyet hatalmas és
erőteljes szomszédok vesznek körül. Ezt tovább bonyolítja
az a tény, hogy a Koreai-félszigetet a második világháború
után a nagyhatalmak osztották fel. Az északkelet-ázsiai
térség globális kontextusba helyezésével a miniszterhelyettes rámutatott arra, hogy a világgazdaság súlya viszszahúzódik Keletre, és 2050-re a globális GDP több mint
50%-a várhatóan Ázsiában összpontosul.
34

KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA

A miniszterhelyettes kiemelte, hogy a Koreai Köztársaság
fordulópontra készül a jelenlegi nemzetközi biztonsági
helyzetben, továbbá nyitott a két Korea közötti párbeszéd
folytatására. A Koreai-félsziget újraegyesülésének kilátásait illetően Yoon miniszterhelyettes hangsúlyozta, hogy
fokozatos közelítésre van szükség az egyesítéshez, mivel a
két Korea nagyon különböző társadalommá vált az elmúlt
évtizedek során.

—

TRUMP ÉS A KÖZEL-KELET
2017. november 14-én az Antall József Tudásközpont az
Israel Public Diplomacy Forummal együttműködésben
Trump és a Közel-Kelet címmel szervezett előadást és
kerekasztal-beszélgetést a Budapest Music Centerben. A
rendezvény előadói Benkő Levente Csongor, Magyarország
tel-avivi nagykövete, korábban a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikai ügyekért felelős helyettes
államtitkára és Eytan Gilboa professzor, az Israel Public
Diplomacy Forum elnöke és akadémiai igazgatója, egyben a
Bar-Ilan Egyetem Nemzetközi Kommunikáció Központjának
igazgatója voltak. Az iráni nukleáris megállapodás kapcsán
a professzor kiemelte, hogy az jelentős problémákkal terhelt
és nem tárgyalták kellő alapossággal. Ennek ellenére a professzor nem javasolná a megállapodás felrúgását, hanem
további multilaterális lépéseket és az EU erőteljesebb fellépését sürgette az iráni politika ellenőrzése céljából. A KözelKeletet érintő magyar álláspontot ismertetve Benkő Levente
kiemelte, hogy hazánk a régió békéjében és stabilitásában
érdekelt. Emiatt Magyarország igyekszik stabilitást sugározni, és együttműködik annak térségi tartópilléreivel. Ennek
a munkának a példája Abdel Fattah el-Sisi egyiptomi elnök
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és Benjámin Netanjáhú izraeli miniszterelnök 2017-es
budapesti látogatása, valamint a szoros partnerségi viszony
Jordániával.

—

KÍNÁRA HANGOLVA – NEMZETKÖZI TANULMÁNYI
VERSENY EGYETEMISTÁKNAK
Az Antall József Tudásközpont és a Közép-európai Ázsia
Kutató Központ (CEECAS) közös szervezésében került megrendezésre a Kínára hangolva nemzetközi verseny utolsó
fordulója 2017. április 28-án a Budapesti Corvinus Egyetemen. A rendezvényt a Kínai Népköztársaság magyarországi Nagykövetsége támogatta. A verseny fő célja, hogy
széles körben megismertesse a következő generáció vezetői, üzletemberei és értelmiségijei körében Kína és a
közép- kelet-európai régió közötti „16+1" együttműködést.
A verseny utolsó fordulójában Macedónia, Lengyelország,
Magyarország, Lettország, Csehország, Horvátország,
Montenegró, Szlovákia, Szerbia és Észtország hallgatói
képviseltették magukat.

—

THE V4 AND THE EASTERN MEDITERRANEAN –
PROSPECTS OF COOPERATION
2018. április 24-én került megrendezésre a The V4 and the
Eastern Mediterranean – Prospects of Cooperation elnevezésű szakmai konferencia az Antall József Tudásközpont
szervezésében. A konferencia első panelje a Challenges of
a Pivotal Region: The Eastern Mediterranean in the 21st Century
címet viselte és a Kelet-Mediterrán térségre ma jellemző
legfontosabb politikai és társadalmi kihívások feltérképe-

zésére fókuszált. A panelbeszélgetésben Efraim Karsh, a
Begin-Sadat Center for Strategic Studies igazgatója, Elena
Lazarou, a European Parliamentary Research Service szenior elemzője, valamint Sherin Gharib, az Austrian Institute
for International Affairs tudományos kutatója vettek részt.
A konferencia második, Potential of an Enhanced V4 – Eastern
Mediterranean Cooperation: Repercussions for Europe címet
viselő panelbeszélgetésnek a középpontjában a visegrádi
négyek és a Kelet-Mediterrán térség államai közötti együttműködések és szinergiák megteremtése állt. Ezeket a kérdéséket Dimitrios Triantaphyllou, a Center for International
and European Studies at Kadir Has University igazgatója,
Szigetvári Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa, valamint
Adam Balcer, a WiseEuropa Institute külpolitikai projektmenedzsere vitatták meg.

—

AZ EURÓPAI PARLAMENT, AZ EURÓPAI
DEMOKRÁCIA SZÍVE
2018. május 10-én a Duna Palota adott otthont az Antall József
Tudásközpont és a Robert Schuman Alapítvány közös, a
2019-es európai parlamenti választásokkal foglalkozó eseményének. A konferencia során hazai és külföldi szakértők
vitatták meg a jelen és közeljövő legfontosabb uniós kihívásait. Az esemény nyitó előadásai és panelbeszélgetései során külön kiemelték az európai értékek megítélésének
kérdését a mindennapi politikai diskurzusban, továbbá az
unión belüli lehetséges intézményi reformhoz szükséges
feltételrendszerek témáját. A konferencia nyitóelőadását
Martonyi János, Magyarország korábbi külügyminisztere
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tartotta, aki felhívta a figyelmet arra, meggyőződése szerint
fontos, hogy az unió tagállamainak száma ne csökkenjen
tovább, és egyúttal ne legyen belőle két vagy három saját
úton haladó szervezet. Habár a többsebességes unió a
gyakorlatban már ma is létezik, ha ezt intézményesítik, a
rendszer még merevebbé és átjárhatatlanabbá válik. Ennek
következtében mindannyiunknak az az érdeke, hogy elkerüljük egy többszintű, tartós választóvonalakkal szabadalt
unió létrejöttét. Az európai polgárok összetartoznak, egységet képeznek, ehhez pedig elengedhetetlenül szükséges a
kohézió és a közös piac megléte.

a jövőben is mindig lesznek olyan „Kennedy-k” és „Antallok”,
akik harcolni fognak a szabadságunkért.

„ICH BIN EIN BERLINER” – KONFERENCIA A NÉMET
SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT
ÁLLAMOK KAPCSOLATÁRÓL

A köszöntőket követően nyitó előadásában Molnár Balázs
európai uniós ügyekért felelős államtitkár elmondta, Kennedy
a hidegháború során szolidaritást mutatott Németország és
Európa irányába, és ebben az őt követő amerikai elnökök is
követték a példáját. Azóta Európa egyesült, és soraiba felvette
a volt szocialista államokat is. Ennek ellenére talán soha nem
kellett még ennyire komoly kihívásokkal szembenéznie a kontinensnek, mint manapság, ezért is fontos, hogy Németország
nagyobb szerepet vállaljon Európa vezetésében.

—

A konferenciát Antall-Horváth Veronika, az Antall József
Tudásközpont igazgatóhelyettese, illetve Frank Spengler, a
Konrad-Adenauer-Stiftung magyarországi képviseletvezetője nyitotta meg. Antall-Horváth Veronika hangsúlyozta, a
hidegháború óta számos dolog megváltozott a világban: a
felmerülő kihívások már nem annyira feketék vagy fehérek,
az ellenség már nem olyan könnyen beazonosítható, és a
technológiai változások is folyamatos próbatétel elé állítanak
minket. Ennek ellenére reméljük, hogy ahogy a múltban, úgy

Frank Spengler kiemelte, hogy elképzelhető, a Trump vezette
amerikai kormányzat tevékenysége negatív módon fogja
érinteni Németország és az Egyesült Államok viszonyát.
Az elmúlt években folyamatos átalakuláson ment keresztül
a két ország kapcsolata, és jelentős a változás a hidegháborús évekhez képest is. Mivel a viták, az egyes ügyekkel
kapcsolatos véleménykülönbségek egyre hangsúlyosabbá
válnak, a jelen konferenciához hasonló eszmecserék ma
fontosabbakk, mint valaha.

Az első panelen Matthew Rhodes, a George C. Marshall
European Center for Security Studies professzora, Magyarics
Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára és Christoph Schwegmann, a német külügyminisztérium honvédelmi politikai tanácsadója Németország és az Egyesült Államok kétoldalú kapcsolatáról osztotta
meg nézeteit.
A panelen elhangzott, hogy noha az Egyesült Államok 1989-ben
társvezetői szerepet ajánlott Németországnak, ez a két ország széttartó politikai prioritásai, eltérő geopolitikai helyzete, Németország USA-tól való függésének csökkenése,
valamint a német politikának a nemzeti és uniós érdekek
hathatósabb képviseletére való törekvése következtében
nem működhetett. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok érdeklődése is elfordult Európa felől más kihívások,
például a Közel-Kelet, illetve Ázsia felé. Obama és Trump elnök
politikája is ennek a folyamatnak a kifejeződése. Hosszú
távon azonban az Egyesült Államok és Európa is akkor jár
jól, ha felismeri azokat az ügyeket, amelyekben együtt tud
működni, mivel ez mindkettőjüknek kölcsönösen előnyös
– még akkor is, ha bizonyos fokú aszimmetria jellemzi a
kapcsolatukat.
A konferencia második paneljében a transzatlanti kapcsolatok jövőbeni kihívásait Sudha David-Wilp, a German Marshall
Fund berlini irodájának igazgatóhelyettese, transzatlanti
kapcsolatokkal foglalkozó vezető kutató, Ulrich Schlie, az
Andrássy Egyetem Diplomácia Tanszékének vezetője és
Ugrósdy Márton, a Külügyi és Külgazdasági Intézet stratégiai igazgatóhelyettese vizsgálták. A panelben többek között
elhangzott, hogy elsősorban a transzatlanti kapcsolatok
pozitív oldalát érdemes kiemelni: mind Németország, mind
az USA munkahelyeket teremt, mindkét országban erős a
jogállamiság, a kutatás-fejlesztés. Európában mindig egynél több nézőpont van, viszont fontos, hogy a tagországok
legalább a közös napirendi pontok kapcsán egyezzenek
meg, ugyanis így tud az unió erős és összetartó maradni. Az
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keresen átalakító „reform és nyitás” politikájának elmúlt negyvenéves fejlődését, nehézségeit és jövőbeli kilátásait vizsgáló
konferenciát, majd december 3-án Brüsszelben az EU és Kína
kapcsolatát, valamint a „16+1" együttműködést vizsgáló, konferenciával egybekötött könyvbemutatót tartottunk.

—
TÖRÖKORSZÁG ÉS AZ ENERGIA GEOPOLITIKÁJA

Európai Unió az ún. „soft power” elvét követi, és sikeresen
betölti a közvetítő szerepét a különböző felek között. Ezt a
gyakorlatot az elkövetkező időszakban is folytatnia kellene,
nemcsak a tagországok között, hanem az unión kívüli
országok esetében is.

—

EGYÜTTMŰKÖDÉSÜNK A KÍNAI
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI AKADÉMIÁVAL
A Kínai Társadalomtudományi Akadémia (CASS) számos Kelet-Ázsiával, Kínával foglalkozó esemény és kiadvány kapcsán működött együtt a Tudásközponttal. 2017. április 24-én
az Antall József Tudásközpont, a Kínai Társadalomtudományi Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia közös
szervezésében rendezték meg, az első önállóan bejegyzett
kínai think tank, a Kína-KKE Intézet ünnepélyes megnyitóját
és az azt követő szimpóziumot a Kína-KKE Együttműködésről. A megnyitóünnepségét követően a Kínai Társadalomtudományi Akadémia, a Kína Társadalomtudományi Kiadó és
az Antall József Tudásközpont intézmények közötti együttműködési megállapodást írtak alá, melynek keretében a felek
közgazdaság- és társadalomtudományi könyvek megjelentetését tervezik.

2019. április 25-én panelbeszélgetést tartottunk Törökország
és az energia geopolitikája címmel. Az eseményen elsőként
Antall-Horváth Veronika, az Antall József Tudásközpont igazgatóhelyettese köszöntötte a megjelenteket, majd ezt követően
Ságvári Pál, a Külgazdasági és Külügyminisztérium nemzetközi energetikai kapcsolatokért felelős miniszteri biztosa,
valamint Ahmet Akif Oktay, a Török Köztársaság magyarországi nagykövete mondott nyitóbeszédet. A panelbeszélgetésben Mitat Çelikpala, a Kadir Has Egyetem dékánja, valamint
Muzaffer Şenel, az Isztambuli Şehir Egyetem Politikatudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének adjunktusa vett
részt. A beszélgetést Kozma Tamás, az Antall József Tudásközpont Ázsiai és Afrikai Kapcsolatok Irodájának vezetője moderálta.
A panelbeszélgetés célja az volt, hogy a meghívott szakértők segítségével rávilágítson az energiaügyek geopolitikai
összefüggéseire Törökország vonatkozásában, valamint
megvizsgálja azok regionális hatásait. A beszélgetés kiindulópontja az volt, hogy az elmúlt két évtizedben Törökország
aktív energiadiplomáciát folytatott, különböző vezetékprojekteket és számos új energiához kötődő infrastruktúrát vonzott
az országba. Ezek pedig nemcsak ahhoz járulnak hozzá, hogy
Törökország szorosabban bekapcsolódjon a regionális energiabiztonsági folyamatokba, hanem egyúttal Európa energiabiztonságára és diverzifikációs céljaira is hatással lehetnek, amelyet különösen fontos közép-európai nézőpontból vizsgálni,
hiszen térségünk jelentős mértékben függ az energiaimporttól.

Az Antall József Tudásközpont, a Kína-KKE Intézet és a Szecsuáni Egyetem közösen Kína-napot szerveztek 2017. október
3-án Budapesten, amelyen elismert kínai és magyar szakértők mutatták be Kína gazdasági fejlődését, különös tekintettel
Szecsuán tartományra. 2018-ban az Antall József Nyári Egyetem egyik előadója volt Cai Fang professzor, a Kínai Társadalomtudományi Akadémia alelnöke, aki Kína gazdasági fejlődéséről tartott előadást a résztvevőknek. A Tudásközpont Új
geoökonómiai kilátások az Ázsia és Európa közötti kapcsolatokban elnevezésű konferenciasorozat második eseményét a
Kína-KKE Intézettel együttműködésben szervezte. A 2018-as
konferencia a 21. századi tengeri selyemút kölcsönös gazdasági előnyeit és Európához fűződő kapcsolatát vizsgálta. 2018
második felében a Tudásközpont két konferencia szervezésében is együttműködött a Kína-KKE Intézettel. 2018. november
29-én Budapesten a Kínai Népköztársaság gazdaságát gyö37
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—
Az AJTK a jövő zálogát az
innovatív technológiákban és a
tehetséges emberekben látja.
Az innováció nem pusztán divatos terminus, hanem a növekedés és a siker forrása, amire mindenki megpróbál szert tenni. A
néhai Antall József miniszterelnök, bár ritkán használta magát a
szót, gyakran szólt a magyar tehetség nélkülözhetetlenségéről,
és annak fontosságáról, hogy hazánk a szellemi élet élvonalában
maradjon. Az antalli örökség részeként intézményünk mélyen
elkötelezett az innovációval, technológiával és a szellemi újdonsággal kapcsolatos diskurzus támogatásában. Ennek része a
think.BDSPT konferencia megrendezése is, ami az AJTK legnagyobb éves konferenciája, célja pedig, hogy segítsen feltárni a
V4-régió innovációs potenciálját. A Kreatív Magyar Elme programsorozat a legújabb, magyar mérnökök, tudósok és vállalatok
által fejlesztett innovatív termékeket, elképzeléseket mutatja be.
A startup vállalkozások, melyek pusztán egy jó ötlet segítségével próbálnak befektetőket vonzani, szintén a Tudásközpont
érdeklődésének homlokterében állnak.
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THINK.BDPST – CONNECT TO THE FUTURE
Magyarország stratégiai konferenciáját, a think.BDPST –
Connect to the Future című rendezvényt az Antall József
Tudásközpont szervezi a Külgazdasági és Külügyminisztériummal (KKM), a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatallal (NKFIH), a Magyar Befektetési Ügynökséggel
(HIPA) és a Külügyi és Külgazdasági Intézettel (KKI) együttműködésben, a Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) és a Magyar
Villamos Művek (MVM) támogatásával. A 2016. március
8–10-én rendezett esemény középpontjában az innováció, a
jövő technológiái és a regionális fejlesztés álltak.
A think.BDPST fő célja, hogy felhelyezzük Magyarországot
a nagyszabású konferenciák térképére, olyan események
közé, mint a GLOBSEC, a Krynicai Gazdasági Fórum vagy
a Prágai Európai Értekezlet. Magyarország olyan konferenciával kíván részt venni ebben a mezőnyben, mely a térség
legjelentősebb innovációs fórumává válik, hozzájárulva
ezzel a gazdaság, a kormányzati szféra és a tudományos
élet képviselőinek találkozásához, a témáról való diskurzus
elmélyítéséhez.

THINK.BDPST 2016

THINK.BDPST START-UP AND INNOVATION CORNER 2016

Az eseményt Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter
nyitotta meg március 8-án a Pesti Vigadóban. Beszédében
kiemelte, ahhoz, hogy a V4-régió az európai növekedés motorjává váljon, arra van szükség, hogy a tagállamok a lehető
legaktívabbak és legrugalmasabbak legyenek az innováció
területén. A megnyitón beszédet mondott dr. Pálinkás József,
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke
is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a kutatás-fejlesztés és
az innováció a V4-együttműködés ígéretes új dimenziójává
válhat.

A think.BDPST konferencia Várkert Bazárban tartott kísérőrendezvényén olyan innovatív vállalkozások, startupok és innovátorok mutatkoztak be, akik elősegíthetik a kelet-középeurópai régió innovációs központtá válását. Ez a fórum kiváló
lehetőség volt számukra termékeik, prototípusaik és ötleteik
megismertetésére a nemzetközi közönséggel és a befektetőkkel. A kísérőrendezvényhez kapcsolódó Startup Meetup során a
Start-up and Innovation Corner kiállítói, valamint a startupok fejlesztéséért munkálkodó inkubátorok prezentálták tevékenységüket
és az innovációs ökoszisztéma kiépítéséért tett erőfeszítéseiket.

A konferencia első napján olyan témák kerültek terítékre, mint
például a visegrádi régió kutatás-fejlesztési potenciáljának
javítása, a felgyorsult fejlődés és a társadalom felkészültsége,
vagy az, hogy miként teremthető meg a V4-es országokban a
tudományos és technológiai kiválóság. A második nap az
innováció és az új technológiák adta lehetőségek jegyében
telt: a konferencia résztvevői kitértek az innováció kiemelt
munkahelyteremtő szerepére, az új technológiák fontosságára
a klímaalkalmazkodást és energiahatékonyságot szem előtt
tartó várostervezésben. Külön panel foglalkozott a mezőgazdaságban és az orvoslásban hasznosított géntechnológiával,
vagy éppen az új technológiák jelentette új típusú kihívásokkal.
A 2016-os nyitókonferencia a kutatás-fejlesztés és innováció
politikai, gazdasági, biztonságpolitikai és társadalmi kérdéseit
a legnevesebb szakemberek és döntéshozók részvételével
járta körül. Felszólalt többek között George Pataki, New York
állam egykori kormányzója, Edmund Stoiber, volt bajor miniszterelnök, Cséfalvay Zoltán, az OECD magyar állandó
képviseletének vezetője, Robert-Jan Smith, az Európai Bizottság kutatási és innovációs főigazgatóságának vezetője, dr.
Pálinkás József, az NKFIH elnöke, Mikola István, a Külgazdasági

és Külügyminisztérium biztonságpolitikai és nemzetközi
együttműködésért felelős államtitkára, Tom Szaky, a TerraCycle vezérigazgatója, Pásztor János, az ENSZ főtitkárának klímaügyi főtanácsadója, Fadi Swidan, a Nazareth Accelerator
alapítója, Pongrácz Ferenc, az IBM délkelet-európai fejlesztési
igazgatója, az AmCham elnöke, Jennifer C. Lai, az IBM Watson
projektjének vezető tervezője, valamint Martin Kern, az Európai
Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) megbízott igazgatója.

—

THINK.BDPST YOUNG LEADERS’ FORUM 2016
A think.BDPST konferencia kísérőrendezvényeként, a Design
Terminállal társszervezésben és a Közép-európiai Kezdeményezés támogatásával megrendezett Young Leaders’ Forum
harminc fiatal szakértőt, a jövő vezető nemzedékét látta vendégül,
elsősorban a Közép-európai Kezdeményezés országaiból. A
fórum célja az volt, hogy a szervezett előadásokkal, valamint a
konferencia egyes paneljeinek látogatásával lehetőséget biztosítson a résztvevők számára, hogy a think.BDPST legfontosabb
témáira reflektáljanak, majd megosszák egymás közt tapasztalataikat és véleményüket.

—

THINK.BDPST – CONNECT TO THE FUTURE 2017
Az Antall József Tudásközpont a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatallal, a CORDI K+F Nonprofit Zrt.-vel, a Budapesti Városfejlesztési Közalapítvánnyal, Budapest Fővárossal, a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel és a Külgazdasági és Külügyi Intézettel

stratégiai partnerségben, valamint a Nemzetközi Visegrádi Alap
és a Magyar Villamos Művek Zrt. támogatásával másodjára
rendezte meg a think.BDPST-et, Magyarország stratégiai konferenciáját. A konferencia 2017. március 29–31. között került megrendezésre a Bálna Budapestben, középpontjában a társadalmi
és technológiai innováció állt, különös tekintettel az oktatás és
a munkaerőpiac jövőjére, valamint az egészségügyben és gyógyszeriparban betöltött szerepére. Az esemény fővédnöke Szijjártó
Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere volt.
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Az eseményt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és
dr. Pálinkás József nyitotta meg. A konferencia második napja
a társadalmi innováció kihívásaira fókuszált. Felvezető előadást
tartott George Friedman, geopolitikai stratéga és dr. Mohammad
Sabah Al-Salem Al-Sabah sejk, Kuvait Állam egykori miniszterelnök-helyettese. A konferencia harmadik napja, amely az

Kezdeményezés országaiból, akik a kutatás-fejlesztés, valamint a politika- és társadalomtudomány területein folytatják
posztgraduális tanulmányaikat.

—

THINK.BDPST – CONNECT TO THE FUTURE 2018
A harmadik think.BDPST konferencia, amelyre 2018. március
28–29-én került sor a Várkert Bazárban, a közlekedés jövőjére,
az ember-gép interakciók innovációs potenciáljára és a fenntartható városi rendszerekre fókuszált. A Visegrádi csoport
magyar elnökségének hivatalos programjaként megvalósuló
esemény vendégországa a világ egyik legfontosabb innovációs

egészségügyi innovációkra összpontosított, Mikola István,
Magyarország korábbi egészségügyi miniszterének felvezető
beszédével kezdődött. Előadást tartott továbbá Orbán Gábor,
a Gedeon Richter Nyrt. stratégiai igazgatója, Rabbi Professor
Daniel Hershkowitz, a Bar-Ilan Egyetem rektora, Izrael Állam
egykori tudományos és technológiai minisztere. A konferenciát
Zupkó Gábor, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének
képviseletvezetője, valamint dr. Balogh Csaba közigazgatási
államtitkár zárták le.

—

THINK.BDPST START-UP AND INNOVATION CORNER 2017
2017-ben ismét megrendezésre került a think.BDPST kísérőrendezvénye, a Start-up and Innovation Corner, amely a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány együttműködésével
valósult meg. Az ingyenes rendezvény a Bálna első emeletén,
24 startuppal, befektetőkkel és inkubátorokkal fogadta a vendégeket. A két nap során az esemény nyitva állt minden érdeklődő számára, a kiállítók pedig bemutatták fejlesztéseiket és
megtartották pitch prezentációjukat, amely végén a hallgatóság feltehette kérdéseit.

—

THINK.BDPST YOUNG LEADERS’ FORUM 2017
A konferencia kísérő rendezvénye, a Young Leaders’ Forum
(YLF), a think.BDPST-vel egyidejűleg került megrendezésre a
Budapest Music Centerben. A Young Leaders’ Forumon huszonhat, a jövőben potenciálisan vezető beosztásban tevékenykedő, kiemelkedő fiatal szakember vett részt a Közép-Európai
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központja, a Koreai Köztársaság volt, szem előtt tartva a V4-országok és a Koreai Köztársaság között meglévő gazdasági
kapcsolatok rohamos fejlődését. A konferencia fővédnöke
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt. A think.
BDPST előadói között szerepelt többek között Chang Whan
Ma, a dél-koreai tudományos és informatikai minisztérium
miniszterhelyettese, David Winickoff, az OECD bio-, nano- és
konvergencia-technológiákkal foglalkozó munkacsoportjának
titkára, Vik Kachoria, a Spike Aerospace elnök-vezérigazgatója,
Lord David Willetts, a UK Research and Innovation igazgatósági
tagja, Karel J. Gota, az Indeed Innovation vezérigazgatója és
Jacob Cohen, a NASA Ames kutatóközpont vezető kutatója.

—

THINK.BDPST START-UP EXPO 2018
A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK)
együttműködésével szervezett 2018-as Start-up Expo tizenhét startupnak adott bemutatkozási lehetőséget a közlekedési innováció és a mesterséges intelligencia területeiről.
A látogatók megismerkedhettek a legrangosabb európai
startupversenyek, köztük a BVK V4 EYES 2.0 versenyének
győzteseivel, ezáltal valamennyi V4-es ország képviseltethette magát az expón. A magyar, lengyel, cseh és szlovák
startupok mellett brit és dél-koreai startupok is részt vettek a kiállításon. A rendezvény lehetőséget biztosított arra,
hogy a vállalkozók kapcsolatot alakítsanak ki egymással és
nemzetközi vetélytársaikkal, valamint hogy bemutassák
magukat a think.BDPST vendégeinek és a potenciális befektetőknek. A rendezvény részét képezte a Google digitális
készségek fejlesztését elősegítő workshopja is.

Gecchelin, a NEXT Future Transportation Inc. alapítója és
Jeroen Bastiaanssen a Leeds Egyetem Közlekedési Tanulmányok Intézetének tudományos munkatársa. A rendezvény keretében a résztvevők látogatást tettek a Demola
Budapest innovációs laborban.

—

THINK.BDPST – CONNECT TO THE FUTURE 2019

THINK.BDPST YOUNG LEADERS’ FORUM 2018
A 2018-as Young Leaders’ Forumon harminc képzett, közlekedéssel, autóiparral és várostervezéssel foglalkozó fiatal
szakember vett részt 20 különböző országból, köztük a Visegrádi Együttműködés országaiból, a Nyugat-Balkánról és
a Koreai Köztársaságból. Az esemény mentora Süle-Szigeti
Attila, a STILL Hungary HR- és marketingvezetője volt. A
négynapos rendezvényen a résztvevők olyan szakemberekkel oszthatták és vitathatták meg innovatív elképzeléseiket, mint Vitézy Dávid, a Magyar Műszaki és Közlekedési
Múzeum Főigazgatója, Dunai Zoltán a Stadler Rail Csoport
országigazgatója, Ralf Diemer, a Német Autóipari Szövetség Európai ügyekért felelős részlegének vezetője, Arany
László, a Flixbus magyarországi vezérigazgatója, Tommaso

Az április 4–5-én negyedik alkalommal megrendezett think.
BDPST konferencia az okos otthonok, az okos megoldások,
és a digitalizáció okozta kihívások témaköreit vette górcső
alá. A Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fővédnöksége alatt megvalósuló esemény vendégországa
idén az Egyesült Királyság volt, a Visegrádi Együttműködésben való gazdasági és tudományos érdekeltségére
való tekintettel, valamint a technológiaintenzív gazdasági növekedési modellek jártassága miatt. Az eseményen
többek között felszólalt Iain Lindsay, az Egyesült Királyság
Magyarországra akkreditált nagykövete, Carole Mundell,
az Egyesült Királyság Külügyminisztériumának tudományos főtanácsadója, Kimmo Rönkä, a University of Art and
Design Helsinki Jövő Otthona Intézetének vezetője, Akira
Maeda, a Japán Tudományos és Technológiai Ügynökség
professzora, Matthew Evans, a techUK ügyvezető igazgatója,
Brian Matthews, a Milton Keynes City Council közlekedés innovációért felelős vezetője, Zuzana Nehajová, a prágai Ernst&Young
InnovEYtion központjának vezetője, dr. Ebtesam Al-Ketbi,
az Emirates Policy Centre elnöke, Cséfalvay Zoltán, az
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Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának vezető tudományos munkatársa, valamint Krasznay Csaba, az NKE
Kiberbiztonsági Akadémiájának professzora.

zetek, szakemberek, diákok és fiatal pályakezdők találkozhatnak és megismerhetik a legújabb trendeket, innovációkat és startup kezdeményezéseket.

THINK.BDPST START-UP EXPO 2019

THINK.BDPST YOUNG LEADERS’ FORUM 2019

A 2019-es Start-up Expo tizenhét ígéretes startup számára nyújtott bemutatkozási lehetőséget a smart home
és smart city területeiről. A kétnapos esemény során,
magyar, brit és szlovák startupok mutatták be innovációikat és prezentáltak a Pitch Session során. Bemutatkozott többek között az AerinX, a Vermigo, az Agrobotix,
a Geospock és a Cantwaiter. A rendezvényen előadást
tartott továbbá a Google, a PMI Science, a Hiventures, a
Variance Hub, valamint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési
Közalapítvány.

A 2019-ben megszervezett think.BDPST Young Leaders’
Forum 13 országból érkező 26 diák részvételével zajlott,
szakmai programja az okos társadalmak kérdéskörére
épült. A program során Ralf Lindner, a Fraunhofer Intézet
munkatársa, Philip Boucher, az Európai Parlament Kutatói
Szolgálatának kutatója, Mete Coban, a MyLifeMySay alapítója azt a kérdést vitatták meg, hogy a technikai fejlődés és
az online média új formái hogyan hatnak a politikai részvételre és a demokráciára. Az álhírekkel foglalkozó workshop
során David Timis, a Google munkatársa összefoglalta az
online csalások különböző lehetőségeit és hogy azokat milyen hatékony módszerekkel tudjuk elkerülni. Milos Gregor,
a Masaryk Egyetem kutatója az álhírek jelenségéről tartott rövid előadást, amit egy workshop követett arról, hogy
tudunk hatékonyan ellenállni az online manipulációnak. A

—

A Start-up Expo célja, hogy a budapesti startup ökoszisztéma szerves részévé váljon, ahol a legújabb fejlesztések
és szolgáltatások kerülnek bemutatásra. Az expo egy
olyan platform, amelyen befektetők, inkubátorok, szerve42
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—

program második része a városi környezet innovációjára és
az okos városra fókuszált. A Szemző Hanna (Metropolitan
Intézet), Milota Sidoriva (Women Public Space Prague), Jáz
Borbála (BME), Sándor Attila (Tekrama) részvételével megvalósuló panelbeszélgetés során olyan kérdések kerültek
megvitatásra, hogy mi a város jövője, vagy hogy hogyan
adhat választ a városi innováció a városokban kialakuló
szociális különbségekre és a belőlük fakadó kihívásokra.
Mint a jövő vezetői, a résztvevők azt a kérdést is körül járták, mit jelent a bizalom kérdése a vezetésben, és mik azok
a képességek és személyes kapacitások, melyek segíthetik őket abban, hogy megbízható vezetőkké váljanak egy
kiszámíthatatlan, mindig változó világban. A program a 3
perces kihívással ért véget, melynek során a résztvevők
saját innovatív ötleteiket mutatták be a rendelkezésükre
álló idő alatt.

—
KREATÍV MAGYAR ELME
A Kreatív Magyar Elme előadás-sorozat célja a magyar
kutatási eredmények, találmányok és innovációk minél
szélesebb körű megismertetése. A tudomány területén számos kimagasló eredményt értek el kortárs magyar feltalálók (Leonar3do, Masat 1, Puli Space Technologies), ezért a
népszerűsítés mellett azt is fontosnak tartjuk, hogy idővel
gyakorlati segítséget tudjunk nyújtani a fiatal kutatóknak
találmányuk fejlesztésében és kibontakoztatásában.
Az előadások elsődleges célközönsége a műszaki, természettudományi, valamint a gazdasági karok diákjai, hiszen
kiaknázatlan magyar tehetségek és találmányok sora
várakozik arra, hogy felfedezzék. Az Antall József Tudásközpont mélyen elkötelezett a magyar tehetséggondozás
iránt, az elmúlt években több olyan programsorozatot
valósítottunk meg, mely a felnövekvő generációk kibontakozását segítette elő.
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KUTATÁS
—
A tudás átadásának, a tudományosság
különböző fórumain való jelenlétnek az Antall
József tudásközpont mindig is kiemelt figyelmet
szentelt. Éppen ezért az intézmény hansúlyozott
feladatának tekinti, hogy saját tudományos
eredményeit minél több formában és minél
szélesebb rétegek számára elérhetővé tegye.

A Tudásközpont célkitűzése, hogy az általa vallott alapértékeket a tudományos életben is megjelenítse, és eközben támogató szakmai közeget teremtsen a fiatal kutatók számára.
Felismerve a kül- és biztonságpolitika napjainkban mind jobban előtérbe kerülő jelentőségét, az intézmény kiemelt hangsúlyt helyez arra, hogy szakmailag magas színvonalú kutatást
folytasson ezeken a területeken. Kutatási profiljának része a
jelenkor, különösen pedig a hidegháború korának történelme,
a visegrádi országok együttműködése, valamint a politikatudomány, a nemzetközi kapcsolatok és a fenntarthatóság tárgykörébe tartozó kérdések tanulmányozása.

—

SZAKMAI PUBLIKÁCIÓK
Az AJTK kutatási tevékenységének eredményeit elsősorban
az intézmény kutatói blogján, illetve AJRC-elemzések elnevezésű időszaki kiadványában tárja a szélesebb közönség elé.
Ezek révén nem csupán arra vállalkozik, hogy a fenti témákban tájékozódni kívánó olvasók számára rendszeres és megbízható információs csatornává váljon, hanem arra is, hogy a
tudományosság követelményeit szem előtt tartva fiatal kutatók
számára lehetőséget nyújtson eredményeik megjelentetésére.
A Tudásközpont kutatóinak egy része saját szakterületén már
számos kiemelkedő eredményt tudhat magáénak, más részük
pedig az ő segítségükkel igyekszik a kutatói szakma fortélyait
elsajátítani. A Tudásközpont a kül- és biztonságpolitika diszciplínáját elsősorban regionális alapon közelíti meg, tehát vizsgálódásainknak az egyes földrajzi térségek jelentik a kiindulópontját
– ennek ellenére eredményeit különböző tematikus metszetek
alapján is igyekszik szintetizálni.

—

AZ AJTK TANKÖNYVEI
A külföldi szaktekintélyek legkorszerűbb tudományos eredményeket tartalmazó műveinek lefordításán és megjelentetésén
kívül a Tudásközpont kifejezett célja, hogy saját szerkesztésű, a
magyar közönség igényeit és érdeklődését figyelembe vevő tankönyveket is készítsen. A fenti célok jegyében 2016-ban jelentette
meg az Újhold. A török külpolitika útkeresése a 21. század elején
című tankönyvét. Ezt követte a Central Europe and the Visegrad Cooperation: Historical and Policy Perspectives című angol
nyelvű könyve. Ennek kiadását az a cél vezérelte, hogy a külföldi
diákok számára is hozzáférhető tudományos ismereteket nyújtson a visegrádi országok együttműködésével kapcsolatban. Az
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elképzelés hiánypótló jellegét jól mutatja, hogy jelenleg a magyaron kívül a kötet kínai és török fordítása is folyamatban van.
Idén nyáron jelenik meg a Tudásközpont Biztonságpolitikai Corvinák című átfogó igénnyel összeállított tankönyve. Ennek fejezetei
nemcsak a világ egyes régióinak legfontosabb biztonságpolitikai
kihívásairól, hanem a biztonságpolitika területén kitapintható
legújabb irányzatokról, valamint Magyarország új típusú biztonságpolitikai kihívásokra adott válaszairól is igyekeznek részletes
képet nyújtani. A Tudásközpont idei évre tervezett utolsó tankönyve a NATO fennállásának hetvenedik, valamint hazánk katonai szövetséghez való csatlakozásának huszadik évfordulójáról
megemlékezve az Észak-atlanti Szerződés Szövetségének eddig
elért eredményeit és legsürgetőbb feladatait összegzi majd.

—

AZ AJTK MINDEN HULLÁMHOSSZON
A Tudásközpont nemzetközi irodáinak munkatársai a kutatói
csapattal szoros együttműködésben számos közszereplést
is vállalnak, illetve hozzájárulnak partnerintézeteink tudományos tevékenységéhez. Gyakran fordulnak meg a tévék és a
rádiók külföldi eseményeket elemző műsoraiban, melyekben
többnyire az érdeklődő közönséget leginkább foglalkoztató
témákról, így a V4 Együttműködés sikereiről és megoldásra
váró feladatairól, az Egyesült Államok politikájáról és annak
transzatlanti vetületeiről, valamint közös európai ügyeinkről,
így a többi között a brexitről kérdezik őket. Emellett munkatársaink meghívott vendégként partnerintézményeink számos
tudományos eseményén, kerekasztal-beszélgetésén és konferenciáján is részt vesznek, és szívesen vállalnak szerepet az
általuk készített podcastokban, tudományos kutatásokban.

FÓKUSZBAN
Az AJTK rendszeres, negyedévente megjelentetett magazinja, a Fókuszban azt a célt tűzte ki maga elé, hogy magyar
nézőpontból veti vizsgálat alá a világ különböző régióit és
országait, illetve a napjainkat meghatározó legfontosabb
kérdéseket. Az első szám 2016-ban jelent meg, és a Visegrádi Együttműködés aláírásának 25. évfordulója apropóján
a V4-es országcsoport történetét, kulturális örökségét járta
körül, megszólaltatva az együttműködés országainak hazánkban szolgálatot teljesítő nagyköveteit is.
Az első megjelenés óta a magyar vagy angol nyelven
évente négy alkalommal kiadott Fókuszban magazin vált
a Tudásközpont egyik legfontosabb kiadványává. Az Izraellel
foglalkozó lapszám mára már több magyar egyetem nemzetközi tanulmányok tanszékén bekerült az ajánlott olvasmányok közé. Az Egyesült Államokról szóló lapszám a
2016-os elnökválasztás Európában és a világon várható
következményeit próbálta előre jelezni.
A SUSCO Budapest 2017 rendezvény kapcsán kiadott
szám azt vizsgálta, a tiszta energiaforrások milyen hatással lehetnek a világpolitikára, és ennek nyomán milyen
következményekkel kell számolnunk szűkebben vett régiónkban. A kiadvány az energetikában alkalmazott tiszta és
okosmegoldásokkal foglalkozó ALTEO Nyrt. támogatásával valósulhatott meg.

franciák és a németek múltjával, jelenével és jövőjével kapcsolatos kérdéseket is érintettek.
A tavaly megjelent első szám a növekvő ipari automatizáció
következtében előálló technológiai, üzleti és társadalmi változásokat, valamint az ezek nyomában járó nehézségeket
és lehetőségeket kívánta megvizsgálni. Ebben az évben is
két országspecifikus szám jelent meg: az egyik a Kínai Népköztársaság Nagykövetségének támogatásával valósulhatott meg, és a világgazdaságban főszereplővé előlépő Kínát,
a másik pedig a Magyarországon kevéssé ismert, ám demográfiai, gazdasági és politikai szempontból egyre fontosabbá váló Indiát igyekezett bemutatni olvasóinak. A Fókuszban
őszi SUSCO Budapest 2018 konferenciára kiadott lapszáma
a klímaváltozás emberek életkörülményeire gyakorolt hatásával, illetve az éghajlat egyre inkább a hétköznapjaink
részévé váló rendellenességei és a migráció közötti ellentmondásos kapcsolattal foglalkozott.
Idén, 2019-ben kiadott első lapszámunk az utóbbi időben
a mindennapok mind több területén megkerülhetetlenné
váló – a hatalmas lehetőségeken túl jelentős veszélyeket is magukban hordozó – okosmegoldásokkal és okoseszközökkel foglalkozott. Soron közvetkező számaink a
NATO- évfordulók kapcsán az észak-atlanti katonai szövetséggel, illetve két, Magyarországon kevesebb figyelemmel kitüntetett térséggel, Japánnal és az arab világgal
foglalkoznak majd.

2017-ben egy-egy külön lapszámot szenteltünk Franciaországnak, illetve Németországnak, hogy rávilágítsunk a két
vezető európai államban megtartott választások nyomán
előálló változásokra – ám a cikkek a választásokon túl a
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—
Az Antall József Tudásközpont
fontosnak tartja a fenntartható fejlődés
szempontjainak beépítését a nemzetközi és
hazai projektjeinek tervezésekor.

SUSCO BUDAPEST 2014
A nemzetközi konferenciasorozat kétnapos nyitórendezvénye az általános céloktól a konkrét megvalósításig ölelte fel
a fenntartható fejlődés témakörét. A Millenárison tartott konferencia első része a fenntarthatóság fogalmát járta körül,
valamint azt, hogy a nemzetközi célkitűzéseket hogyan lehet
beépíteni a nemzeti és regionális szabályozásokba, különös
hangsúlyt fektetve a fenntartható fejlődés jogi és gazdasági
intézményesítésének lehetőségeire Kelet-Közép-Európában.
A konferencia második része a fenntarthatóság gyakorlatát
vizsgálta, ezen belül a víz, az élelmiszer és az energia szoros
egymásra utaltságát.

—
A fenntartható fejlődés melletti elköteleződés 2013 novemberére vezethető vissza, amikor Magyarország New York-i
ENSZ Képviseletével egyeztetve a Tudásközpont egy, a közép-európai régióra koncentráló, fenntartható fejlődés témájú
nemzetközi konferencia (SUSCO Budapest) kidolgozásához
önálló irodát hozott létre. A konferencia minden évben a Konrad-Adenauer-Stiftung magyarországi képviseletének együttműködésével valósul meg.

—

SUSCO BUDAPEST KONFERENCIA
A Fenntartható fejlődés iroda egyik legnagyobb eseménye, melynek hosszútávú célja, hogy teret biztosítson egy közép-európai
fenntartható fejlődési hálózat létrehozására. Ez a hálózat lehetőséget teremt a térség kihívásainak és bevált gyakorlatainak megvitatására, tapasztalatcserére és közös megoldások keresésére.
Az évente megrendezendő SUSCO Budapest konferencia ennek
keretében elősegíti a közvetlen párbeszédet a régió kormányzati,
tudományos, vállalati és civil szférájának szereplői között.

SUSCO EXPO 2014
A SUSCO Budapest kísérőrendezvénye, a SUSCO Expo fenntarthatósági kiállítás és vásár a civil szervezetek, startupok,
valamint a fenntarthatóság szellemében munkálkodó cégek
és nagyvállalatok innovatív, a környezetvédelmet kiemelten
fontosnak tartó projektjeinek adott lehetőséget a bemutatkozásra és a kooperációra. A kiállítókon túl számos kreatív
és interaktív szakmai program színesítette a vásárt; az érdeklődők többek között esettanulmányokat állíthattak össze
a fenntartható üzleti modellről és a környezettudatos vállalkozás alapjairól.

—

SUSCO BUDAPEST 2015
A második alkalommal megrendezett nemzetközi fenntartható fejlődés konferencia az élhető nagyvárosokra fókuszált
külföldi példák bemutatásával. Az Akvárium Klubba meghívott előadók három fő témát vizsgáltak: a fenntartható városi
közlekedés kialakításának hazai és regionális lehetőségeit, a
városi zöld épületek ösztönzésének módjait, valamint a fenntartható várostervezést. Mindezek mellett a téma szakértői
kitértek a 2015 szeptemberében az ENSZ-ben elfogadott
fenntartható fejlődési célok regionális implementációjának
fontosságára is.

—

SUSCO EXPO 2015
A SUSCO Budapest 2015 konferenciával párhuzamosan megrendezett kiállításon a klímatudatos városfejlesztés kérdéseire
innovatív megoldásokat kínáló szereplők mutatkoztak be. A
rendezvény 26 kiállítója a konferencia helyszínén mutatta be
termékeit, aktuális tevékenységét és jövőbeli projektterveit,
emellett 15 előadást és 6 workshopot is tartottak az érdeklődők
számára.

—

SUSCO BUDAPEST 2016
A fenntartható fejlődésről szóló konferenciasorozat harmadik alkalommal az ENSZ által 2015 szeptemberében elfogadott Fenntartható Fejlődési Célokra (FFC) – a fenntartható
városi vízgazdálkodásra fókuszált.
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2050-re előreláthatólag körülbelül 4 milliárd ember él majd
vízhiányos területeken. Ha a jelenlegi tendenciákon nem változtatunk, a vízellátás biztonsága egyre nagyobb veszélybe
kerül. El kell gondolkodnunk azon, hogyan tudjuk költséghatékonyan kezelni a városi vizeket, és mások tapasztalatából tanulni annak érdekében, hogy a városi vízgazdálkodás
kihívásainak eleget tegyünk. A SUSCO Budapest 2016 célja
elősegíteni a nemzeti és regionális környezetnek megfelelő
stratégiák áttekintését, és a fenntartható városi vízgazdálkodás
átültetését a gyakorlatba.

—
SUSCO BUDAPEST 2017
A változó globális energiapiac, a biztonságos energiaellátás napjaink legfőbb kihívásai közé tartozik. A SUSCO Budapest 2017,
Globális Energiatérkép: Meddig fenntartható az energiaellátásunk? a globális energiakínálat, valamint az energiabiztonság
kérdéskörét tárgyalta. A konferencia napirendjén a globális energiabiztonság geopolitikai szempontjai, valamint a folyamatban
lévő csúcstechnológiai megoldások szerepeltek. A konferencia
felszólalói emellett olyan célokra hívták fel a figyelmet, mint a
környezetvédelmi és energiaellátási kérdések előmozdítása, illetve a releváns politikai kérdéskörök mentén történő párbeszéd
kialakítása, a szoros együttműködés kulcsfontossága. A rendezvény emellett kiemelte, hogy az új technológiák milyen új megoldásokat tesznek elérhetővé, illetve, hogy bizonyos esetekben
mely választások élvezhetnek stratégiai prioritást.

—

SUSCO BUDAPEST 2018
A SUSCO Budapest 2018 konferencia Környezeti migráció címmel került megrendezésre. A rendezvény a globális
klímaindukált elvándorlás témájával foglalkozott, segítve
a környezeti kényszerek és a társadalmi válaszok közötti
kapcsolat megértését. Rámutatott a jelenlegi, világszerte változóban lévő természeti feltételekre és a leginkább
érintett régiókra, megoldásokat keresve az adott területek
kihívásaira.
A rendezvény megnyitó előadását Franco Frattini tartotta, a
Nemzetközi Szervezetek Olasz Egyesületének elnöke, Olaszország korábbi külügyminisztere. Frattini hangsúlyozta, hogy
a jelenség globális stratégiai és politikai válaszok implementációját igényli, és kiemelte, hogy a környezetvédelem a nemzetközi közösség számára elsőbbséget kell hogy élvezzen.

SUSCO YOUTH
A SUSCO Youth egyetemi hallgatóknak és fiatal szakértőknek
szóló előadás-sorozatot 2014-ben indítottuk el a SUSCO
Budapest konferencia kísérőrendezvényeként. A programsorozat
célja, hogy tapasztalt szakértők segítségével mélyebb betekintést
nyújtson a fenntartható fejlődés különböző területeibe, például
az élelmiszerellátás, az energiahatékonyság vagy a vízbiztonság
legfontosabb kérdéseibe. Az előadásokon egyetemek, kutatóintézetek, nemzetközi szervezetek és nagykövetségek szakértőinek
segítségével mélyülhettek el egy-egy témában a hallgatók.

—

SUSCHOOL
A Tudásközpont először 2014 tavaszán rendezett kétfordulós
középiskolás versenyt fenntarthatóság témában, a SUSCO
Budapest konferenciához kapcsolódva. A projekt célja a diákok
ismereteinek bővítése mellett a környezetvédelem iránti elköteleződésük, valamint az iskolájuk és környezetük fenntarthatóbbá tételélének elősegítése volt. A program 2015-től havi
rendszerességű előadás-sorozat formájában folytatódott,
ahol a középiskolásoknak lehetőségük nyílt szakértőktől kérdezni és tájékozódni az éghajlatváltozás, a környezetvédelem
és a fenntartható fogyasztói szokások témakörében.
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—

Az Antall József Tudásközpont
névadója örökségéhez híven kiemelt
küldetésének tekinti a tehetséggondozást
és a tudásmegosztást.

Működésének tíz éve alatt a Tudásközpont számos tehetséggondozó programot hívott életre, mint például a Karrier
Akadémia vagy a Talent Academy. Az AJTK tehetséggondozási profilját interaktív versenyekkel is igyekeztünk színesebbé tenni. Ilyen volt többek között a középiskolai és egyetemi
hallgatók számára meghirdetett Tárgyald meg Európát! szeminárium és szimulációs verseny, amely betekintést nyújtott az
Európai Unió működésébe és tárgyalási technikáiba, valamint
a döntéshozatali mechanizmusokba.

—

ANTALL JÓZSEF NYÁRI EGYETEM
A Visegrádi Együttműködés kiemelten fontos szerepet tölt be az
Antall József Tudásközpont életében és tevékenységében, hiszen a visegrádi négyek (V4) koncepciójának kidolgozása Antall
József nevéhez fűződik.
A Tudásközpont 2013-ban hagyományteremtő szándékkal
indította útjára az Antall József Nyári Egyetemet, melynek
középpontjában a Visegrádi Együttműködés szorosabbra
fűzése áll, fő célja pedig az oktatás területén is láthatóvá
tenni a V4-es kooperációt. A kéthetes, angol nyelvű, intenzív oktatási programon minden évben 35 diák vehet részt,
akik főként motivációjuk, a visegrádi térség iránt mutatott
érdeklődésük, valamint szakmai és tanulmányi hátterük
alapján nyernek felvételt a programba. Az eddigi nyári
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egyetemeken tapasztalt sokszoros túljelentkezés mellett
figyelemreméltó a résztvevők nemzeti sokszínűsége is,
amely egyértelműen jelzi, hogy a Visegrádi Együttműködés
nem csupán a régióban bír növekvő jelentőséggel, hanem Európán kívül is. A programsorozat minden évben a
térséget érintő legjelentősebb témákat járja körül meghívott
előadók, szakértők segítségével, akik számos aspektusból
vizsgálják a közép-európai régió legjelentősebb együttműködésének szerepét. A 12 napos rendezvény során a
résztvevők világos képet kaphatnak az együttműködés
és a közép-európai térség történelmi, gazdasági, külpolitikai, biztonságpolitikai, innovációs, turisztikai, energetikai és kulturális kapcsolatairól, illetve a fenntartható
fejlődés kérdésköréről a régióban. Nagy megtiszteltetés
a Tudásközpont számára, hogy az elmúlt években oly
sok neves szakértőt, diplomatát és politikai döntéshozót
köszönthettünk előadóként. A szakmai ismeretbővítésen túl
a nyári egyetem diákjai lehetőséget kapnak az interkulturális
párbeszéd elmélyítésére kulturális programokon keresztül. A
diákok egynapos kirándulás keretében ellátogatnak a Visegrádi Együttműködés alapításának helyszínére, a visegrádi
királyi palotába. A kvízest, a borkóstoló és a multikulturális
est, ahol minden diáknak lehetősége van a saját hazája
népviseletének és konyhájának jellegzetességeit megmutatni, tovább mélyíti a nemzetek kultúrájának megismerését
és egymás megértését.
2017-ben az AJSS ötödik évfordulója alkalmából megalakult
az Alumni Society, és elindult az AJSS Alumni Leadership
Forum, valamint az AJSS Alumni Talks Series. Mivel a Tudásközpont kiemelt célja a tehetséggondozás, ezeket a programokat is azzal a céllal szerveztük, hogy támogassuk azokat
a korábbi AJSS hallgatókat ismereteik és készségeik fejlesztésében, akik tudományos pályájukon vagy szakterületükön
előléptek és vezetői ambíciókkal rendelkeznek. Ennek érdekében
workshopokat, zártkörű találkozókat és egyéb programokat
szerveztünk, hogy tovább szélesítsük a hallgatók látókörét első
kézből származó információkkal és új készségek elsajátításával.
Ezen felül létrehoztunk egy fiatalokból álló, közép-európai régiós szakértői hálózatot, amely elősegíti, hogy együttműködve
új projekteket álmodjanak meg.

Az Antall József Nyári Egyetem 2018-ban július 2. és 12.
között került megrendezésre 31 résztvevővel, akik 15 különböző országból érkeztek. A résztvevők leginkább a Visegrádi Együttműködés országaiból, a Nyugat-Balkán és
a Keleti Partnerség államaiból, emellett Olaszországból,
Romániából, Kínából, Görögországból és Törökországból is
érkeztek olyan fiatalok, akik munkájuk vagy tanulmányaik
során foglalkoznak a közép-európai régióval. A nyári egyetem a Konrad-Adenauer-Stiftung magyarországi irodájának
együttműködésével, valamint a Nemzetközi Visegrádi Alap
és a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. támogatásával
valósult meg. Intézményi partnereink a lengyelországi New
Eastern Europe, a cseh EUROPEUM, valamint a pozsonyi
Slovak Foreign Policy Association voltak. A hatodik nyári
egyetem alkalmával elsősorban olyan témakörök kerültek
megvitatásra előadások, panelbeszélgetések, workshopok
és szimulációs játékok formájában, melyek az euroatlanti
együttműködés jövőjéről, a régiót érintő biztonsági kihívásokról, kiberbiztonságról és a V4-országok külpolitikai
kapcsolataiban végbemenő jelenlegi folyamatokról szóltak.
A program olyan előadásokat és panelbeszélgetéseket is
magába foglalt, melyek a V4 országai és Kelet-Ázsia államai
közti együttműködést és kapcsolatokat elemezte, különös
tekintettel Kínára és a vele való viszony egyensúlyára. A
szomszédságpolitikával foglalkozó témakörök közé tartozott a berlini folyamat, valamint a nyugat-balkáni államok
EU-integrációs esélyeinek megvitatása. Az uniót érő kihívások közül leginkább az EU globális stratégiájáról és a
MENA-régióban fellépő kihívásokról hallhattak előadásokat
a résztvevők. A program során az európai uniós kisebbségek
helyzete, valamint az euroszkepticizmus jelensége és az
EU-n belüli bizalmi válság is elemzésre került. Az ötödik Antall
József Nyári Egyetem során létrehozott Alumni Talks Series
keretén belül egykori nyári egyetemi résztvevők tartottak
előadásokat elért eredményeikről és munkájukról. A két hét
folyamán a résztvevőknek lehetőségük volt jobban megismerni Magyarországot és a régiót ismeretterjesztő játékokon
keresztül, látogatást tettek a Magyar Országgyűlés épületében, ellátogattak Visegrád és Szentendre városába, valamint
megtekintették a Farewell to Spring című kiállítást az 1968-as
események 50. évfordulója alkalmából.

Az Antall József Nyári Egyetem 2019-ben a Visegrádi Együttműködés országainak más regionális együttműködésekben betöltött szerepével foglalkozik, különös tekintettel az Európai Unióra,
a NATO-ra és az EBESZ-re. Mivel 2019-ben a NATO-t létrehozó
szerződés aláírásának 70., valamint a V4-es országok uniós csatlakozásának 15. évfordulóját ünnepeljük, ez egy remek lehetőség
arra, hogy megvitassuk és átgondoljuk ezen országok szerepét a
különböző nemzetközi együttműködésekben. A 2019-es év során
Szlovákia tölti be az EBESZ elnökségi tisztségét, így a résztvevőknek
lehetőségük nyílik arra, hogy jobban megértsék a V4-es országok,
Közép-Ázsia és Észak-Amerika országai között meglévő biztonsági együttműködés jelentőségét, és az emögött meghúzódó
politikai diskurzusok fontosságát. Ezek a kérdések az aktuális események tükrében kerülnek megvitatásra, mint amilyen például a
szlovákiai elnökválasztás, az európai parlamenti választások vagy
a brexit, fiatal szakértők bevonásával. Az oktatási programon kívül
a nyári egyetem arra is lehetőséget kínál, hogy a résztvevők többet
megtudjanak Közép-Európa és a régió értékeiről, valamint egymás
kultúrájáról is. Épp ezért a különböző múzeumi látogatások, tanulmányi kirándulások és egyéb informális rendezvények is a program
szerves részét képezik.
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WORKSHOPOK
A fiatalok ismereteinek elmélyítésére szolgáltak a visegrádi
régiót érintő témákat feldolgozó workshopjaink is. A KEK
workshopok fiatal kutatók és szakirányú érdeklődésű hallgatók bevonásával a közép-európai térséget érintő legfontosabb
kihívásokat járták körbe, amilyen például a multikulturalizmus
a kisebbségi és migrációs kérdések fényében. A Lengyel–magyar
workshop programja a két ország fiataljait a rendszerváltoztatás
25. évfordulóján arra ösztönözte, hogy gondolják át közösen az
országaikban zajló közelmúltbeli folyamatokat és azok társadalmi hatásait. A Visegrad School of Political Studies (VSPS)
az Európai Diplomáciai Akadémiával, az Európa Tanáccsal
és a Visegrádi Alappal együttműködésben jött létre. A projekt
során a visegrádi országokból érkező, a politika, az újságírás
és a civil szféra területén tevékenykedő pályakezdő fiatalok
mélyíthették el ismereteiket a térségről és a választott szakmájukról. 2015-ben, az Európai Parlament által meghirdetett
Fejlesztés Európai Évében az AJTK azzal a céllal rendezte meg
a Europe Day Workshopot, hogy megismertesse a résztvevő
magyar és kelet-közép-európai fiatalokkal a tematikus év legfontosabb céljait és a fejlesztéspolitika különböző területeit.

—

—

GYAKORNOKI PROGRAM

JÓ OKTATÁS – JÓ ISKOLA KONFERENCIA

Az AJTK a tehetséggondozás részeként kifejezetten fontosnak tartja gyakornoki program működtetését, amellyel
a felsőoktatási tananyagon túli gyakorlati tapasztalatok
megszerzését teszi lehetővé a fiatalok számára. A gyakornoki programba bekerülő hallgatók a Tudásközpont különböző szakmai eseményeinek szervezésébe, a budapesti,
pécsi és győri irodák munkájába kapcsolódhatnak be. A
legkiválóbbak az AJTK brüsszeli irodájában is lehetőséget
kapnak a külföldi tapasztalatszerzésre.

2016 első félévében az Antall József Tudásközpont, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Alapjogokért Központ két
alkalommal közös konferenciát szervezett Jó oktatás – Jó iskola címmel. A konferenciák célja az integratív oktatás kiváló
példáinak megismertetése volt. A rendezvényeken olyan hazai
jó gyakorlatok bemutatására törekedtünk, amelyek példaként
szolgálhatnak ezen a területen.

—

—

TALENT ACADEMY

BRÜSSZELI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

A Talent Academy tehetséggondozó programsorozat célja,
hogy a középiskolás korosztály kézzelfogható segítséget és
hasznos információkat szerezzen a továbbtanulással kapcsolatban, miközben konkrét szakmákkal ismerkedhet meg
hozzáértőkön keresztül. A szakterületekre lebontott kiscsoportos foglalkozásokon találkozhatnak egy-egy szakma fiatal képviselőivel, és személyesen feltehetik kérdéseiket, így

Az AJTK brüsszeli gyakornoki programja a legkiválóbb amerikai egyetemek diákjai számára biztosít lehetőséget, hogy
három- illetve hathónapos ösztöndíjjal gyakorlatot végezzenek a Tudásközpont brüsszeli irodájában. A program résztvevőinek lehetősége nyílik bekapcsolódni az AJTK brüsszeli
programjainak kidolgozásába és megvalósításába, valamint
közvetlenül megismerkedni a brüsszeli európai uniós és
NATO-szervezetek munkájával. A gyakornoki pozíció elnyerése az Antall József Nyári Egyetemen való részvételre is feljogosítja a kiválasztott diákot.

—

FULBRIGHT-PROGRAM
A Fulbright Bizottsággal kötött megállapodásnak köszönhetően az AJTK 2014 óta évről évre lehetőséget ad kiemelkedő
eredményeket felmutató amerikai diákok számára, hogy kutatást folytassanak Magyarország és a közép-európai régió
politikai, társadalmi és gazdasági kérdéseit érintő témákban.
Az Antall József Tudásközpont továbbá arra is lehetőséget
nyújt a Fulbright-hallgatóknak, hogy kutatásuk alatt bekapcsolódjanak az AJTK szakmai munkájába, valamint közelebbről
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megismerkedjenek a hazai tudományos és közélet legfontosabb kérdéseivel. A Tudásközpont kilenc hónapos ösztöndíjat
biztosít a kiválasztott fiatal kutatónak.

TEHETSÉG

A konferenciák fókuszában a bor és gasztronómia, egészség- és kulturális turizmus, kultúra és szórakozás, sport
és tudomány, valamint speciális turisztikai régiók álltak.
A résztvevők között voltak Kovács Zoltán, kormányzati
kommunikációért felelős államtitkár, Horváth Gergely, a
Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója, a We Love Budapest média, valamint Szőke László, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója. A konferenciasorozat
2020 tavaszán folytatódik, a hetedik konferencia a magyar
filmipar ország imázsra gyakorolta hatását vizsgálja majd.

—

KÜLHONI KAPCSOLATOK
A Tudásközpont a néhai miniszterelnök elkötelezettségét szem
előtt tartva kiemelten fontosnak tartja a külhoni magyarsággal
ápolt kapcsolatot, ezért minden évben részt vesz a Bálványosi Nyári
Szabadegyetemen változatos szakmai programokkal, melyek során az erdélyi fiatalsággal is megismerteti az AJTK tevékenységét.
megalapozottabb döntést tudnak hozni a pályaválasztással
kapcsolatban. Ez a személyes kapcsolódás és mentortevékenység központi eleme a programnak, így a középiskolások
életpályaminták és karrierutak alapján dönthetik el, mely terület illik leginkább a személyiségükhöz. A céglátogatásokon
a középiskolás diákok egy-egy vállalatot, szervezetet ismerhetnek meg belülről, ezáltal autentikus közegben láthatnak
bele a munkafolyamatokba és feladatkörökbe. A jövőbeni
egyetemisták így megismerik a közszféra, az üzleti és az
akadémiai élet képviselőit és munkájukat, a szakemberek
pedig továbbadják saját tapasztalataikat és személyes tanácsaikkal segítik a pályaválasztást. Ez a programsorozat
2018–2019-es tanévben az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő patronálásával valósult meg.

—
ORSZÁGIMÁZS KONFERENCIÁK
Az Antall József Tudásközpont számára kiemelten fontos,
hogy párbeszédet kezdeményezzen a magyar országimázsról, s ebbe bevonja a hazánk arculatáért felelős döntéshozókat, szakembereket és üzletembereket is. Ezért indult útnak
2012-ben az Országimázs konferenciasorozat, amely ezidáig
hat alkalommal biztosított lehetőséget arra, hogy a szakemberek megvitassák a legfontosabb kérdéseket.
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DUNAI REGATTA
—
A Dunai Regatta Magyarország
legnagyobb egyetemek közötti sport-,
zenei és kulturális fesztiválja, amely
nemzetközi evezős és sárkányhajós
versenyek köré épül.

A Dunai Regattát először 2013-ban rendezte meg a Tudásközpont, a résztvevő magyar egyetemek száma azóta is évről évre
növekszik. A kezdeti hat csapatból 2018-ra tizennyolc hazai
csapat lett, emellett minden évben rajthoz állnak külföldi egyetemek is, hogy a sportszerűség jegyében összemérjék erejüket
a Duna legszebb fővárosi szakaszán.
A rendezvény alapötlete a Tudásközpont igazgatójától, Antall
Pétertől származik, aki a következőképpen fogalmazta meg a
Dunai Regatta születésének körülményeit:
„A Regatta ihletadója maga a Duna volt:
a Tudásközpont első irodájának 2010-ben a Corvinus
egyetem hetedik emelete adott otthont, ahonnan remek
kilátás nyílt a folyóra. Akkor fogalmazódott meg bennem,
hogy a Duna két partján egymással szüntelenül farkasszemet
néző egyetemeket a folyó nemcsak elválasztja, hanem
össze is kötheti. Ezt a gondolatot akartunk összekapcsolni a
hagyományteremtéssel, a fiatalok sportolásra buzdításával
és a Duna sokszínű használatára való figyelemfelhívással;
így született meg a Dunai Regatta, amely mára már
hagyománnyá és az év sportfesztiváljává
nőtte ki magát.”
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A Dunai Regatta célja az egyetemi összetartozás erősítése, az
ország pozitív imázsának építése, a sport és a sportos életmód
fontosságának hangsúlyozása és a Duna sokszínű használatának elősegítése. A Regatta céljait minden évben magasrangú
fővédnökök is támogatják; az elmúlt években Anna Komorowska,
Lengyelország köztársasági elnökének felesége, Herczegh Anita,
Magyarország köztársasági elnökének felesége, Colleen Bell, az
Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete és Iain
Lindsay, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete állt
az esemény mellé.
A versenyzők Budapest szívében, a Parlamenttől, illetve a Vigadótól a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem központi
épületéig tartó szakaszon hajóznak végig. A Dunai Regatta vízi
futamainak indulói nyolcas evezős és sárkányhajós számokban
mérik össze tudásukat. Az evezős nyolcasokban profi egyetemista
versenyzők csapnak össze, míg a sárkányhajós futamokban lelkes,
vállalkozó szellemű amatőr egyetemisták mérkőznek meg.
Az evezős versenyszámban az első évben Duna menti egyetemek, a második évben a visegrádi országok egyetemei, a harmadik évben tengerentúli egyetemek (Harvard és Princeton), a negyedik évben a brit evezős kultúra legendás riválisai, az Oxford és
a Cambridge csapatai, az ötödik évben Hannover és Maastricht
egyetemei, a hatodik évben pedig a magyar V4-es elnökségi év
miatt ismét a visegrádi országok egyetemi csapatai versenyeztek egymással és a magyar ellenfelekkel.
A Dunai Regatta „SPORT, HAGYOMÁNY, ÉLMÉNY” jelszavával
olyan közösségteremtő esemény kíván lenni, amely a magyar
és külföldi egyetemeknek egyszerre ad lehetőséget a megmérettetésre és a csapatépítésre. A Dunai Regatta a vízi versenyek
mellett saját zenei tehetségkutatóval is büszkélkedhet: a Sound
of the University keretében egyetemi bandák kapnak kitörési
lehetőséget. Ezenkívül minden évben színes és látványos sportos
és kulturális programok, este pedig koncertek várják az érdeklődőket a Dunától egy karnyújtásnyira, a Műegyetem rakparton.
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BRÜSSZELI IRODA
—
Az Antall József Tudásközpont
brüsszeli irodája névadójának,
Magyarország első demokratikusan
választott miniszterelnökének politikai,
gazdasági és kulturális filozófiáját
képviseli.

Az iroda célja Antall József küldetésének folytatása, akit
Magyarországról és Magyarország Európában elfoglalt helyéről alkotott jövőképe tett figyelemre méltó vezetővé.
A Visegrádi Együttműködés kezdeményezése mellett ő indította el a tárgyalásokat az Európai Unióval is, miután Magyarország elnyerte teljes függetlenségét. 1990. július 18-án,
a NATO brüsszeli központjában tett első látogatása során lefektette azokat az alapokat, amelyek Magyarország NATO-hoz
való csatlakozásához vezettek, 1991. december 16-án pedig aláírta az együttműködési szerződést az Európai Közösségekkel.
Az iroda ezt a Európa-párti és transzatlanti-párti szellemiséget, valamint a demokráciába, a szabadságba és az
állampolgári jogokba vetett hitet kívánja megőrizni, az egykori
miniszterelnökhöz hasonlóan fontosnak tartva a történelmi
tanulságok figyelembevételét és a jövőbeni fejlődés támogatását. A brüsszeli iroda létrehozásával lehetőség nyílt rá,
hogy a Tudásközpont a régiós kereteken túllépve, európai
szinten is képviselje az antalli hagyományt és értékeket. A
képviselet küldetése tehát, hogy az EU politikai, gazdasági és
szociális napirendjét elemezve összekösse a magyar vezetőket lehetséges nemzetközi partnerekkel, és interkulturális
párbeszédet hozzon létre mind az ismert szakértők, mind a
fiatalok között. A brüsszeli iroda kiemelt témái a következők:
kül- és biztonságpolitika, Visegrádi Együttműködés, energia,

56

BRÜSSZELI IRODA

fenntartható fejlődés, okosvárosok, jó kormányzás, ipar 4.0,
lokális kérdések a globalizált világban, történelmi és kulturális kérdések, vallások közötti párbeszéd és oktatásügy.

—

GONDOLATOK EURÓPÁRÓL – AZ ALAPÍTÓ ATYÁK
ÖRÖKSÉGE NAPJAINK EURÓPÁJÁBAN
A brüsszeli iroda megnyitását 2015. március 31-én a KonradAdenauer-Stiftunggal és a Martens Központtal közösen
szervezett Variációk Európára című nemzetközi konferenciasorozat első állomásán, az Európai Parlament Antall József
épületszárnyában jelentette be dr. Antall Józsefné. A rendezvény célja az európai integrációt kezdeményező és formáló nagy politikusokról és gondolkodókról szóló megemlékezés volt. A róluk elnevezett alapítványok segítségével a
szimpózium felelevenítette Konrad Adenauer, Jean Monnet,
Alcide de Gasperi és Robert Schuman elképzeléseit Európa
jövőjéről. A résztvevők megvitatták az európai egység kilátásait, az elmúlt negyedszázadot, illetve az előttünk álló
kihívásokat. A rendezvény keretében felavatták Antall József
mellszobrát a róla elnevezett épületszárnyban.

—

AZ EU ÉS KELET-KÖZÉP-EURÓPA KILÁTÁSAI
A 21. SZÁZAD KIHÍVÁSAI TÜKRÉBEN
A 2015. május 12-én megrendezett konferencia az uniót érintő
kihívásokra hívta fel a figyelmet, különös hangsúlyt fektetve
a közös kül- és biztonságpolitikára, az energiaunión keresztül pedig egy fenntarthatóbb Európára. Az eseményen felszólat Navracsics Tibor, oktatási, kulturális, ifjúsági és sportért
felelős uniós biztos és Didier Reynders belga külügyminiszter.

—

EU–KÍNA EGYÜTTMŰKÖDÉS A FENNTARTHATÓ
FEJLŐDÉS TERÉN
Az évente megrendezett POLIS kongresszus részeként 2015.
november 20-án megvalósuló rendezvény fókuszában a kínai
okosvárosok fejlődése állt. A brüsszeli képviselet a Martens
Központtal közösen szervezett panelbeszélgetést a fenntartható
városok és régiók közlekedési innovációinak témakörében.

A TERROR KORÁNAK KIHÍVÁSAI: EURÓPA
TERRORELHÁRÍTÁSI STRATÉGIÁJA
2016. szeptember 26-án az Antall József Tudásközpont
brüsszeli irodájának az Egmont Nemzetközi Tanulmányok
Intézettel és a Wilfried Martnes Európai Tanulmányok Központtal közösen megszervezett konferenciája az Európai
Unió tagállamait fenyegető legújabb terrorhullám legfontosabb jellemzőit vizsgálta. A szakértők emellett fontos ajánlásokat fogalmaztak meg, amelyek életbeléptetésével az uniós
intézmények és a tagállamok hatékonyabban háríthatják el
a veszélyt.

európai város ellen elkövetett halálos kimenetelű terrortámadás
miatt. Magyarország álláspontját Takács Szabolcs, európai
uniós ügyekért felelős államtitkár, Olaszország álláspontját
Marco Peronaci, az olasz belügyminiszter főtanácsadója mutatta be. A beszélgetésben részt vett Alexandra Gatto, az
Európai Parlament Kutatószolgálatának munkatársa és Fabian
Zuleeg, az EPC ügyvezetője is.

—

EURÓPÁNAK TÖBBET KELL TENNIE – ÚT EGY ÁTFOGÓBB
VÉDELMI INTEGRÁCIÓ FELÉ
Az Antall József Tudásközpont együttműködésben a Wilfried
Martens Európai Tanulmányok Központjának (WMCES) 2017.
március 8-án nemzetközi konferenciát szervezett Brüsszelben. Nyitóbeszédében a WMCES elnöke, Mikuláš Dzurinda,
korábbi szlovák miniszterelnök köszöntötte a részvevőket,
kifejtve, hogy jelenleg egy új „világrendetlenség” szemtanúi
lehetünk a változó nemzetközi rendszerben, a Krím félsziget
orosz annektálásának és a terrorfenyegetés fokozódásának
idején. Iklódy Gábor, az Európai Külügyi Szolgálat válságkezelésért és tervezésért felelős igazgatója szerint nincs törésvonal a NATO- és az EU-kapacitás fejlesztési tervei között, mivel
az előbbi a területi védelemre összpontosít, míg az Európai
Unió biztonsági integrációja a hadsereg rugalmasságát és
hatékonyságát, valamint a külső határok védelmét szeretné
fokozni a belső határok lebontása által. A beszélgetés résztvevői megvitatták a helyes egyensúly kérdését a tagállami és
Uniós részvétel között biztonságpolitikai, kutatás-fejlesztési
és a lehetséges fejlődési utak szempontjából. Záróbeszédében Rusz Harry nagykövet, Magyarország EU-hoz delegált
Állandó Képviseletének vezetője összefoglalójában elmondta,
egyetértés van abban, hogy egy történelmi pillanat részesei
vagyunk, amikor az unió kialakíthatja stratégiai önállóságát és
egy valódi biztonságot garantáló entitássá válhat.

—

AZ EGÉSZSÉGÜGY JÖVŐJE A DIGITALIZÁCIÓ KORÁBAN

A VISEGRÁDI EGYÜTTMŰKÖDÉS 25. ÉVFORDULÓJA
A Visegrádi Együttműködés 2016-ban ünnepelte fennállásának
25. évfordulóját. A jeles évforduló alkalmából a brüsszeli iroda
a Martens Központtal együttműködve 2016. november 14-én
kerekasztal-beszélgetést szervezett, mely a V4 jelenét és
jövőbeli kihívásait tárgyalta, valamint európai uniós nézőpontból
vizsgálta és értékelte az együttműködést.

—

SAVING SCHENGEN
2016. június 2-án az AJTK brüsszeli irodája a European Policy
Centrerel (EPC) közösen kerekasztal-beszélgetést szervezett
Saving Schengen címmel, melyen magyar és olasz szakértők
azt vizsgálták, hogy szükséges-e az uniónak hatékonyabban
védenie a határait a migrációs áramlás, valamint a számos

Az Antall József Tudásközpont brüsszeli irodája a Wilfried
Martens Európai Tanulmányok Központjával, valamint a magyar
digitális ipart átfogó szervezettel, az Infotérrel együttműködésben nemzetközi konferenciát szervezett 2017. november 8-án
Brüsszelben Az egészségügy jövője a digitalizáció korában címmel. A konferencia két, nemzetközi szakemberekből álló panelben tárgyalta meg az e-egészségügy hatását a hétköznapi
életünkre. Mind Despina Spanou, az Európai Bizottság Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatóságának digitális gazdaságért, bizalmi szolgáltatásokért és kiberbiztonságért felelős igazgatója, mind Tapani Piha, az Európai
Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóságán az eHealth osztályának vezetője kiemelte, az egészségügy
digitalizációjában óriási lehetőségek vannak, melyeknek célja
az európai polgárok egészségügyi ellátásának országhatárokat átívelő javítása. Stelbaczky Tibor, Magyarország EU melletti
Állandó Képviseletének nagykövete, helyettes állandó képviselő
szerint az állampolgárok egyéni egészségügyi állapota áttételesen az adott nemzet versenyképességét tükrözi. Szócska Miklós
volt egészségügyi államtitkár kiemelte a nyilvános adatok hatékony adatfeldolgozásának és különböző területekre becsatornázásának jelentőségét.
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JÖVŐNK AZ ÚJ TRANSZATLANTICIZMUS KORÁBAN
A konferencia célja volt az Európai Unió és az Egyesült Államok új típusú kapcsolatának vizsgálata a brexit, valamint a
2016-os amerikai elnökválasztás tükrében, mely kapcsolatot
új transzatlanticizmusként definiáltunk. Sztáray Péter NATO
nagykövet, Antonio López-Istúriz White, az Európai Néppárt
főtitkára, európai parlamenti képviselő és Edita Hrdá, az Európai Külügyi Szolgálat Amerikáért felelős nagykövete vitaindító
beszédükben mind fontos, aktuális témákat vetettek fel a világ
biztonságpolitikájából.
A konferencia első panele, melyet Roland Freudenstein, a Wilfried
Martens Európai Tanulmányok Központjának politikai igazgatója vezetett, az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti
politikai kapcsolatokat, valamint a diplomácia új irányait vizsgálta. A beszélgetésben részt vett Jana Puglierina, a Német
Külügyi Társaság Alfred von Oppenheim Európai Politikai Tanulmányok Központjának igazgatója, Zbigniew Lewicki professzor, a Lengyel Külügyi Intézet igazgatósági elnöke, Szapáry
György korábbi amerikai nagykövet és Max Primorac, az Institute
of Stabilization and Transition elnöke.
A második panelbeszélgetés, melyet Bruno Lété a German
Marshall Fund biztonsági- és védelempolitikájáért felelős
vezető szakértője moderált, az Egyesült Államok és az
Európai Unió közötti biztonságpolitikai kapcsolatot elemezte.
A beszélgetésben részt vett Petr Chalupeczky, a NATO Multilaterális Ügyek osztályvezetője, Siklósi Péter, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára, Jan Havranek, a
csehországi NATO-delegáció védelmi tanácsadója és Gary J.
Schmitt, a Marilyn Ware Centre for Security Studies igazgatója.
A harmadik panelbeszélgetés során hat európai think tankvezető osztotta meg véleményét a konferencián elhangzottakról, így a szlovák Centre for European and North Atlantic Affairs,
a néppárti Wilfried Martens Európai Tanulmányok Központja, a
cseh Aspen Institute Central Europe, a francia Robert Schuman
Foundation, a cseh EUROPEUM, és a magyar Külgazdasági
és Külügyi Intézet. A beszélgetést az amerikai International
Republican Institute brüsszeli képviseletének vezetője, Miriam
Lexmann moderálta.

—

HOGYAN DEFINIÁLJA KÖZÉP-EURÓPA ÖNMAGÁT
AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜL?
A konferenciára a Csáky Pál európai parlamenti képviselő
szervezésében tartott könyvbemutató keretein belül került
sor 2017. szeptember 25-én az Európai Parlament Antall
Józsefről elnevezett épületszárnyában. Csáky képviselő
úr házigazdaként fogadta a különböző uniós intézményekből érkező vendégeket. Üdvözlőbeszédében felvetette a
fontos kérdést, hogy vajon létezik-e egyáltalán Európán
belül kelet-európai identitás. A képviselő véleménye szerint csak egyetlen egységes Európa létezik, melynek legnagyobb vívmánya az Európai Unió. Az Antonio Tajani,
az Európai Parlament elnökének védnöksége alatt megrendezett konferenciát Mairead McGuiness, az Európai
Parlament alelnökének beszéde nyitotta, és Csáky Pál
könyvbemutatója zárta.
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AZ ELEKTROMOBILITÁS FORRADALMA
EURÓPÁBAN
Az elektromobilitás jövőbeni kilátásait és eddigi eredményeit az Európai Unió kohéziós országainak nézőpontjából
vizsgálta meg a konferencia. A vita a Cseh Köztársaság,
Szlovákia, Szlovénia, Horvátország és Magyarország
nemzeti végrehajtási terveire, az Európai Bizottság ebben
játszott szerepére, valamint a kohéziós országok adott
iparági képviselői által kidolgozott elektromobilitási terveire fókuszált.
A három panelbeszélgetésből álló konferencián beszélőként
részt vett Juraj Nociar, az Európai Bizottság alelnöke, Maroš
Šefčovič kabinetfőnök, Stelbaczky Tibor, Magyarország Állandó Képviselete az Európai Unióhoz Coreper I. nagykövete,
José Fernandez Garcia, az Európai Bizottság tiszta közlekedésért felelős tisztviselője, David Polutnik, Ljubljana város
közlekedési osztályvezetője, Ludmila Farkasovska, Pozsony
főpolgármester-helyettese és Sonja Van Renssen az Energypost.eu-tól mint moderátor.

T

H

I

N K T
A N K
A THINK TANKEK SZEREPE AZ EU
DÖNTÉSHOZATALÁBAN – KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK
Az elmúlt évtizedben a think tankek világa nagyfokú szerkezeti
átalakuláson ment át a 2008-as gazdasági világválság, a
digitalizáció felgyorsulása és a globalizációból eredő új politikai
kihívások következtében. A konferencia alatt olyan think
tankek képviselői, mint a cseh EUROPEUM, a szlovák Centre
for European and North Atlantic Affairs, az amerikai German
Marshall Fund, a magyar Külügyi és Külgazdasági Intézet,
a European Policy Centre és a lengyel Centre for Eastern
Studies váltottak véleményt és ismertették legjobb gyakorlataikat mind a Brüsszelben, mind az európai fővárosokban
felmerülő kihívásokkal való könnyebb megbirkózás érdekében.

—

összeomolhat, mérhetetlen károkat okozva a szabad világunkban. A megelőzés, a védelem és a rugalmasság kiépítése
szakterületeken átívelő megközelítést igényel, mivel a nemzetbiztonsági és nemzeti bűnüldöző szervek csak egy bizonyos
szintig tudják kezelni a veszélyt.
A konferencia első panelbeszélgetése a kiberháború összetett veszélyét a nemzetek feletti szervezetek szemszögéből
vizsgálta meg. A beszélgetésen részt vett Heli Tiirmaa-Klaar,
az Európai Külügyi Szolgálat kiberkoordinációért felelős igazgatója, Sico Van Der Meer a Netherlands Institute of International Relations „Clingendael” kiberbiztonsági vezető kutatója,
és moderátorként Jan Havránek, a NATO Főtitkár hivatalának
egységvezetője.
A második panelbeszélgetésen a különböző nemzetállamok
szemszögéből vizsgálták meg a kibertámadások problémáját a résztvevők, nemzetbiztonsági stratégiákra fókuszálva.
Az Antall József Tudásközpont nemzetközi koordinátora,
Csepregi Zsolt által moderált vitában részt vett Krasznay
Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, Mira
Milosevich-Juaristi az Elcano Royal Institute vezető elemzője,
Gal Perl Finkel, a Tel Aviv-i Egyetem The Institute for National
Security Studies intézetének elemzője és Izabela Albrycht, a
Kosciuszko Institute elnöke.

A KIBERHÁBORÚ JÖVŐJE

—

A telekommunikációs ipar forradalma egy eddig példa nélküli
globális fejlődésre adott lehetőséget. Ahogy egyre növekvő
függőséget tapasztalunk a digitális rendszerek fokozatosan
összekapcsolódó világában (pénzügyi rendszerek, energiainfrastruktúra, politikai rendszerek és kommunikációs eszközök terén egyaránt) egyrészt társadalmunk határtalan
növekedési lehetőségek elé néz, másrészt széles körű kibertámadások találják meg rendszereink legsebezhetőbb pontjait nap mint nap. A kiberkorszakban – amikor a kibertér egy
különálló területet alkot a föld, a levegő, az űr és a tengerek
mellett – államok és nem állami szereplők láthatatlan módon
mérhetnek csapást nélkülözhetetlen infrastruktúráinkra, vállalkozásainkra, szolgáltatói hálózatainkra és bármilyen emberi
kommunikációra anélkül, hogy bármilyen fizikai határt átlépnének. A kiberháború átalakította a hadviselés definícióját.
Napjaink információs háborúiban a polgárok és társadalmunk
védelme egyre nagyobb kihívást jelent, mivel az elrettentés
hagyományos logikája már nem alkalmazható. A nemzetközi
közösségnek és a független államoknak is gyorsan kell alkalmazkodniuk, ha ez nem sikerül, akkor a demokratikus intézményekbe és a globális rendszerekbe vetett bizalom könnyen

MFF CONFERENCES
Az Antall József Tudásközpont Magyarország Európai Unió
melletti Állandó Képviseletével együttműködésben négy
konferenciát szervezett a 2020 utáni többéves pénzügyi
keretről. A konferenciasorozat az alábbi partnerekkel került
közösen megszervezésre: EUROPEUM (Cseh Köztársaság),
Lengyelország Állandó Képviselete, a Szlovákiai Tátra Társaság, valamint a cseh és szlovák Állandó Képviseletek.
2018 februárja és májusa között megvitattuk az európai
integráció jövőjét, amely jelentősen függ attól, hogy a tagállamok miként találják meg a megfelelő egyensúlyt az EU
hosszú távú szerződéses céljai és új prioritásai között. A
konferenciasorozat a legsürgetőbb kérdésekre kísérelt meg
összpontosítani és megpróbált érdemben hozzájárulni a
folyamatban lévő többéves pénzügyi keretről szóló vitákhoz.
A konferencia eredményeként két szakpolitikai dokumentum
került bemutatásra.
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AZ EU OROSZORSZÁGI SZANKCIÓI: MI KÖVETKEZIK?
Az Antall József Tudásközpont és az Európai Parlament
Kutatószolgálata (EPRS) közös szervezésű konferenciát
tartott 2018. május 16-án az Európai Parlament brüsszeli
könyvtárában. Az Európai Unió 2014 márciusától fokozatosan vezette be korlátozó intézkedéseit Oroszország ellen, a
Krím félsziget illegális elcsatolására és Ukrajna szándékos
destabilizációjára adott válaszként. Az Európai Unió immár
négy éve tartó szankciós politikája eddig főként a gazdaság
területére összpontosult. A rendezvény célja a szankciós
politika hatásainak és következményeinek bemutatása volt a
legújabb kutatások alapján.
Sandra Kalniete, európai parlamenti képviselő és az EUOroszország jelentés rapportőre nyitóbeszédében kifejtette,
hogy nincs válasz a „Mi következik?” kérdésre, mivel ma az
EU Oroszországgal való kapcsolatát a kölcsönös függőség
és a „piros vonalak” jellemzik. Kalniete képviselő kiemelte,

hogy az Európai Uniónak a „hiteles elrettentés politikáját” kell
alkalmaznia az Oroszországgal szembeni szankciók kiszabásakor.
A Monika Nogaj, az Európai Parlament Kutatószolgálat külpolitikai egységének vezetője által moderált kerekasztalbeszélgetés nemzetközi szakértők bevonásával vizsgálta
az Európai Unió által Oroszországra kiszabott különböző
szankciók hatékonyságát. Martin Russell, az Európai Parlament Kutatószolgálatának szakpolitikai elemzője betekintést
nyújtott az Egyesült Államok és az Európai Unió Oroszország
elleni szankciós és az orosz ellenszankciós politikába. Eric S.
Peters, az Antall József Tudásközpont Fulbright-ösztöndíjasa
az Ukrajnával kapcsolatos szankcióknak a gazdasági, míg
Fernando Andersen Guimaraes, az Európai Külügyi Szolgálat Oroszországért felelős osztályvezetője a politikai következményeit mutatta be. Az orosz perspektívát Irina Busygina, a
szentpétervári Nemzeti Kutatási Egyetem professzora képviselte.

—

„HERE WE COME!”
A „Here We Come!” – Tehetséggondozás és ifjúságpolitikai
perspektívák a Nyugat-Balkánon című rendezvényt az Antall
József Tudásközpont a Wilfried Martens Európai Tanulmányok Központjával közösen szervezte 2018. június 19-én. A
délkelet-európai térségből történő nagyszámú kivándorlás
olyan ágazati problémákra vezethetők vissza, mint a munkanélküliség, a felsőoktatás helyzete, ezeknek pedig komoly
lecsapódása van a munkaerőpiacon. Mindezek mellett az
agyelszívás is súlyos problémát jelent az országok számára.
Az Európai Unió különböző stratégiák formájában igyekszik
segítő kezet nyújtani, ám ezek implementációja jelenleg korai
szakaszban van. Az Európai Bizottságon és a tagállamokon
kívül az európai parlamenti képviselők is részt vesznek a
térséggel kapcsolatos döntéshozatali folyamatban. A konferencián az európai intézmények képviselői is egyetértettek
abban, hogy az elkövetkező időszakban többet kell tenni.
Továbbá az is szükséges, hogy a fiatalok körében megváltozzon az elvándorlási attitűd.
Ebben a bonyolult helyzetben felértékelődik a társadalmi
felelősségvállalás, valamint a vállalkozói lehetőségek újragondolása. Egy kerekasztal-beszélgetés keretében a térségből érkező hat fiatal szakértő ismertette az általuk tapasztalt
jelenlegi kihívásokat, az ezt követő workshop pedig lehetőséget adott a résztvevők közötti szakmai eszmecserére. A
konferencián többek között részt vett Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős európai
biztos, Johannes Hahn, az európai szomszédságpolitikáért
és csatlakozási tárgyalásokért felelős biztos pedig videóüzenetet küldött. Az európai parlamentet Eva Maydell, Deli Andor
és Knut Fleckenstein képviselte. A konferencia keretében az
egyik workshopot a Design Terminal tartotta.

—

SZABADALMAK ÉS BETEGEK – AZ EURÓPAI
GYÓGYSZERIPAR JÖVŐJE
2018. október 10-én Magyarország Európai Unió melletti Álladó
Képviseletén egy ebédvita keretein belül került megrendezésre
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a gyógyszerek kiegészítő oltalma alóli gyártási kivételről szóló
rendelettervezettel kapcsolatos konferencia. Az eseményt az
Antall József Tudásközpont szervezte és a felszólaló szakértők
változatos összetétele lehetővé tette a kérdés széles körű megvitatását. A rendezvény célja annak megvizsgálása volt, hogy
vajon a gyártási kivétel javaslata során figyelembe vette-e az
Európai Unió az európai közegészségre gyakorolt hatásokat.
Hölvényi György, európai parlamenti képviselő, az ENVI
Bizottság tagja nyitóbeszédében elismerte, hogy a gyártási
kivételnek előnyös gazdasági hatásai vannak, ugyanakkor
kifejezte reményét, hogy a betegek szempontjából is a lehető legelőnyösebb szabályozás fog megszületni. A Xavier
Seuba, a Strasbourgi Egyetem jogászprofesszora által moderált vita során Christine Dawson, az Európai Társadalombiztosítási Platform (ESIP) igazgatója és Sergio Napolitano, a
Medicines for Europe szervezet jogi igazgatója egyetértettek
a betegek gyógyszerekhez való hozzáférésének fontosságát illetően. Maximilian von Olenhousen, a Novartis európai
ügyekért felelős igazgatója az innováció elengedhetetlen
szerepéről beszélt. Záróbeszédében Stelbaczky Tibor nagykövet, Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének helyettes állandó képviselője kiemelte, hogy a gyógyszerek
nem mindennapi fogyasztási cikkek és az egészségügyi
ellátórendszer alappillérét jelentik.

—

SZAKÉRTŐI KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSEK
Az Antall József Tudásközpont a Wilfried Martens Európai
Tanulmányok Központtal együtt 2018 decemberében két szakértői kerekasztal-beszélgetést szervezett. Az Ifjúság jövője az
európai kultúra és identitás meghatározásának tükrében című
első vitán Navracsics Tibor, oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős európai biztos volt a fővendégünk. A
vita során felmerült az oktatás, különösen az egész életen át
tartó tanulás, a képzések jelentőségének és az oktatás innovációalapú megközelítésének témája, amely területek talán soha
nem voltak olyan fontosak, mint napjaink folyamatosan változó
világában. Különös hangsúlyt fektettünk a tehetséggondozásra, a személyre szabott szemléletnek a tanulásban való kialakítására, az adaptív készségek tantervekben való magasabb
szintű elhelyezésére, valamint a kulturális sokszínűség előmozdítására. Úgy gondoljuk, hogy ezek mind kulcsfontosságú
elemei annak, hogy az európai ifjúság versenyképesebbé váljon

a gyorsan változó, nagymértékben digitalizált világban. Támogatjuk az Európai Oktatási Térség létrehozását 2025-ig, amely
az Európai Bizottság egyik fő prioritása.
A második kerekasztal-beszélgetés a Korlátozott Demokrácia –
Az európai kommunikáció napjainkban címet kapta, amelynek a fővendége az EU-kapcsolatokért felelős államtitkár,
Varga Judit volt. A panelbeszélgetés során a kommunikációs
technológiák legújabb fejleményeiről esett szó, mivel azok
lehetővé tették a politikai részvétel és a diskurzus jelentős
bővülését és elterjedését. A döntéshozók újbóli összekapcsolása az európai polgárokkal talán soha nem volt könynyebb, mint most. Eközben az Európai Bizottság által végzett
közelmúltbeli felmérés szerint az európaiak több mint háromnegyede úgy érzi, hogy a megbízható információ hiánya miatt
sérülhet a demokrácia. A modern idők fő kihívásai közé tartozik a hamis hírek terjesztésének megállítása és az európai
projekt ellenségeinek a visszaszorítása, miközben a közvetlen
demokrácia egyik alapja a szabad véleménynyilvánítás. Közös
felelősségünk a nyilvános bizalomvesztés megállítása a
2019-es európai választások előtt, hogy Európa ne egyre
távolabb, hanem egyre közelebb kerüljön saját polgáraihoz.
A szakértői megbeszélés végén két szakpolitikai dokumentum készült el; egy a jövőbeli oktatásról, a másik pedig a mai
kommunikáció előtt álló kihívásokról.

—

DECODED DEMOCRACY – AZ EURÓPAI PARLAMENTI
VÁLASZTÁSOK KIBERBIZTONSÁGI SZEMSZÖGBŐL
A rendezvényt az Antall József Tudásközpont a Wilfried Martens
Európai Tanulmányok Központjával közösen szervezte 2019.
március 7-én. A konferencia célja az volt, hogy szakértőkkel
elemezze az európai kiberbiztonsági helyzetet és megvitassa
a dezinformációból eredő veszélyeket a közelgő európai parlamenti választások tükrében. A kibertámadások olyan mindennapos problémává váltak, amelyet az európai országok már nem
hagyhatnak figyelmen kívül, hiszen ez a folyamat nemcsak az
államoknak, azok ellátórendszereinek, hanem a magánvállalatok számára is új típusú kihívást jelent. Ezeknek a támadásoknak az újszerűsége – amellett, hogy közvetlen fenyegetésforrást jelentenek – abban rejlik, hogy a társadalmi alapértékek is
célponttá váltak.
Mindezek mellett a szakértők a hamis hírek terjedésének
jelenségével is foglalkoztak. A meghívott előadók a jelenlegi
helyzetképből kiindulva ismertették a közvetlen és közvetett
támadásokra adható lehetséges válaszlépéseket. A rendezvényen az állami szektor mellett olyan nagyvállalatok és kutatóközpontok képviselői is ismertették álláspontjukat, mint
a Symantec, a Facebook, vagy a Carnegie Endowment for
International Peace. A szakértők az európai, valamint a tagállami kereteken túlmenően, betekintést nyújtottak az amerikai
kiberstratégiába is. A konferencia résztvevői egyetértettek
abban, hogy a bizalom, az igazság, valamint az átláthatóság
három olyan terület, amelyre mindenképpen érdemes fókuszálni. Ebből kifolyólag az oktatásba, újságírásba és a
médiába is szükséges energiát fektetni annak érdekében,
hogy megőrizhessük az európai választások biztonságát
és tisztaságát.
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PÉCS
—
A Pécsi Tudományegyetem
az ország legrégebbi és egyik
legnagyobb felsőoktatási intézményeként
kiváló közege az AJTK rendezvényeinek és
tehetséggondozó programjának.
Az Antall József Tudásközpont hosszú távú célja, hogy névadójának örökségét, illetve azokat az értékeket, amelyeket ennek
jegyében képvisel, ne csak Budapesten jelenítse meg, hanem minél több vidéki egyetemi nagyvárosban is. A sort a pécsi iroda nyitotta 2013 júliusában. Az intézet célja továbbra is, hogy az egyetemmel együttműködve közös projektek révén színesítse annak
tudományos és közösségi életét, valamint minél több pécsi hallgatónak biztosítson tapasztalatszerzési lehetőséget azáltal, hogy
a Tudásközpontnál töltött szakmai gyakorlatukkal bekapcsolódhatnak a központ munkájába. Az AJTK pécsi irodája megnyitása
óta kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy az intézet gondozásában
megjelenő legjelentősebb társadalomtudományi műveknek legyen
önálló könyvbemutatója a baranyai megyeszékhelyen is. Ennek
szellemében – a féléveket jellemző rendezvénysorozatok mellett
– minden szemeszterben sor kerül legalább egy könyvbemutatóra is, ahol szakértő meghívottak mutatják be a műveket.

Az AJTK pécsi irodája félévente megújuló tematikus rendezvénysorozatokkal készül, amelyeket mindig kiegészít egy-két hallgatói workshop, így a szakmai programok az egész szemesztert
hétről hétre végigkísérik. Ennek nyomán az elmúlt hat évben 81
rendezvényen összesen 144 szakmai előadó tartott közel 5000
látogatónak előadást Pécsett. 2014-ben az USA – Az ismeretlen ismerős, a Magyarország 10 éve az Európai Unióban, a Karrier
Akadémia- és a Diplomata Klub-sorozat alkalmain vehettek részt
a pécsi érdeklődők. 2015-ben a Kül- és biztonságpolitika első
kézből, a BRIC(S) – Felzárkózástól a vezető szerepig, a Diktatúrák
nyomában és az Ideológiák negyedszázada sorozatok várták a
hallgatókat. 2016-ban a Magyarország a nemzetközi szervezetekben, a Különleges hivatások, a Magyarok a nagyvilágban és a
25 éves a V4-ek együttműködése című előadás-sorozatok adták
a pécsi programok gerincét. 2017-ben a felsőoktatási rendszer
hazai és nemzetközi kérdései kerültek terítékre, elsősorban azokra
a kihívásokra koncentrálva, melyek a 21. században érik ezt a területet. A pécsi iroda 2018-ben ünnepelte fennállásának ötéves
évfordulóját, ezért a rendezvényeken az elmúlt öt év legsikeresebb témáit és előadóit köszönthettük újra.

—

USA – AZ ISMERETLEN ISMERŐS
A 2014-es tavaszi szemeszterben megrendezett programsorozat
célja az volt, hogy az Egyesült Államok társadalmi, politikai,
gazdasági vagy civil életét kutató hazai szakértőkkel hónapról
hónapra megismertessük ennek az „ismeretlen ismerős”
világnak a kulisszatitkait. Ehhez olyan aktuális témák szolgáltak alapul, mint a kulturális sokszínűségből adódó konfliktusok,
a költségvetési adósságplafon megemelése vagy épp a változó
külpolitikai prioritások.

—

MAGYARORSZÁG 10 ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN
A tízéves európai uniós tagság kiváló alkalmat biztosított arra,
hogy a kerek évforduló kapcsán 2014 tavaszán olyan korábbi
vagy még aktív szakembereket hívtunk meg, akik egy-egy előadással értékelték Magyarország európai közösségben eltöltött
első évtizedét.
Az előadások által a téma iránt érdeklődő egyetemi hallgatók a
félév során több nézőpontból is komplex képet kaphattak Magyarország európai integrációjáról, az elmúlt tíz év főbb tanulságairól, a kohézió sikereiről és kudarcairól, a nemzeti és közösségi
érdekérvényesítés dilemmáiról, valamint az uniós tagság politikai
és gazdasági eredményességéről.
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GYŐR
—
Az Antall József Tudásközpont
harmadik magyarországi irodáját az
észak-nyugati országrész legfontosabb
egyetemi városában, Győrben nyitotta.

Az Antall József Tudásközpont győri irodája – a Széchenyi
István Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás
alapján – 2016 szeptemberében nyílt meg. Az iroda célja,
hogy az egyetemmel közösen szervezett rendezvények által
gazdagítsa annak tudományos és ismeretterjesztő profilját,
a hallgatói közösségi életet, illetve programjaival és projektjeivel megszólítsa a politika- és társadalomtudományok
iránt érdeklődő helyi értelmiséget, valamint a magánszektor képviselőit. Gyakornoki program a győri iroda mellett is
működik, amely révén helyi hallgatók is megismerhetik a
Tudásközpont munkáját és részt is vehetnek ebben.

A DUNA RÉGIÓ STRATÉGIA LEHETŐSÉGEI
KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN
Az EU Duna Régió Stratégiájának (EUSDR) létrejötte a 2011-es
magyar elnökség sikere volt. A stratégia által lefedett terület
a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig terjed és 115 millió embernek ad otthont. A stratégia, melynek célja, hogy egységes politikai irányelveket és cselekvési tervet dolgozzon ki
a Duna völgye számára, négy pilléren nyugszik és tizenegy
főbb területre koncentrál, melyek között ott találjuk a mobilitást, az energiapolitikát, a biodiverzitást, a társadalmi–
gazdasági fejlesztést és a biztonságot.
Az Antall József Tudásközpont 2016-ban a Hanns-SeidelStiftung és a Széchenyi István Egyetemmel karöltve konferenciasorozatot indított Győrött azzal a céllal, hogy
értékelje az EUSDR főbb különböző területeit, és diskurzust
kezdeményezzen a további fejlődés irányairól. Az első konferenciát 2016. december 7-én tartottuk A Duna Régió
Stratégia lehetőségei Kelet-Közép-Európában címmel. Az
első panelben (Víz és környezet – kormányzati nézőpontok)
a Stratégia környezeti dimenzióit vizsgáltuk, míg a másodikban (Oktatás és kutatás) a kutatóintézetek, egyetemek
és vállalatok együttműködésének lehetséges módjait vettük
górcső alá.
A Tudásközpont és a Hanns-Seidel-Stiftung a Széchenyi István Egyetemmel együttműködésben második alkalommal is megrendezte a Duna Régió Stratégia Konferenciát: a 2018. április 14-i rendezvény a turizmusra és
a biztonsági együttműködésre helyezte a hangsúlyt. A
konferencia célja az EUSDR fejlődésének értékelése, a tágabb közép- európai térségben betöltendő jövőbeli lehetőségeinek mérlegelése volt. A konferencia főbb témái
a turizmus és a biztonsági együttműködés, főbb előadói:
Antall-Horváth Veronika, a Tudásközpont igazgatóhelyettese,
Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora, Stephanie
Blutaumüller, a DANUBEPARKS projektkoordinátora, Bartal
Gergely, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területi koordinátora, Oroszi Viktor György, a Külgazdasági és Külügyminisztérium EUSDR szakértője, valamint Milassin László,
a Széchenyi István Egyetem docense és az egyetem Európai
Tanulmányok Központjának vezetője voltak.

—

VISEGRAD COOPERATION TODAY – CURRENT
CHALLENGES AND THE HUNGARIAN PRESIDENCY
A győri iroda az antalli hagyományoknak megfelelően a
Visegrádi Együttműködésről is kerekasztal-beszélgetést
szervezett 2017. október 17-én Visegrad Cooperation Today
– Current Challenges and the Hungarian Residency címmel.
Az angol nyelvű rendezvényen magyar és szlovák szakértők mutatták be a V4-együttműködés múltját, legfontosabb
együttműködési területeit és jövőbeli lehetőségeit. Szintén
terítékre került a V4 lehetséges jövőbeli szerepe az Európai
Unión belül és a világpolitikában.
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HORST TELTSCHIK
329 SORSFORDÍTÓ NAP
– A NÉMET ÚJRAEGYESÜLÉS –
BELÜLRŐL
Kiadási év: 2015

A könyvműhely gondozásában
megjelenő kötetek a politika- és
társadalomtudomány iránt érdeklődőknek
teszik magyarul is elérhetővé a közelmúlt
és napjaink legnagyobb hatású
gondolkodóinak és közéleti személyiségeinek
üzenetét.

—

ÖNÉLETRAJZI SOROZAT

LI KUAN JU
A HARMADIK VILÁGBÓL
AZ ELSŐBE
Kiadási év: 2018

GEORGE BUSH –
BRENT SCOWCROFT
ÁTALAKÍTOTT VILÁG
Kiadási év: 2014

Li Kuan Ju érdeme, hogy Szingapúr
az, ami: globális kereskedelmi és
pénzügyi központ. Ezt a fiatal államot
most a világ legversenyképesebb
országai között tartják számon,
kérdés, hogy alapító atyja halálát
követően megőrizheti-e a helyét a
nemzetközi porondon.

Az Egyesült Államok 41. elnöke,
id. George Bush és volt nemzetbiztonsági tanácsadója a hidegháború végének és a kétpólusú
világból való átmenetnek a történetét, egy külpolitikai szempontból
rendkívüli időszak krónikáját tárja
az olvasók elé.

—

—
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Kohl kancellár egykori tanácsadója
szinte napról napra meséli el annak
a 329 napnak a történetét, amely
a berlini fal 1989. november 9-i
leomlásától a két német országrész hivatalos egyesüléséig, 1990.
október 3-ig ível.

CONDOLEEZZA RICE
WASHINGTONI ÉVEIM
Kiadási év: 2016

MARGARET THATCHER
ÉLETEM
Kiadási év: 2014

Az USA volt nemzetbiztonsági
tanácsadójának és külügyminiszterének lenyűgöző története. Rice
vezető diplomataként szinte az
egész Földet beutazta – megoldásokat keresve konfliktusokkal
és ellenségeskedésekkel teli
régiókban.

Európa első női vezetője, Margaret
Thatcher, a Vaslady meséli el politikai karrierje eseménydús történéseit, és azok külpolitikai hátterét
– meglepően őszinte stílusban,
amelyből egy kivételes történelmi
korszak képe rajzolódik ki.

RONALD REAGAN
EGY AMERIKAI ÉLET
Kiadási év: 2014

LI KUAN JU
A VILÁG, AHOGY ÉN LÁTOM
Kiadási év: 2018

Minden idők egyik legnépszerűbb
amerikai elnöke memoárjában egy
hosszú és eredményes pályát
tekint át: visszaemlékezik szerény
körülmények között telt gyerekkorára, színészi karrierjére és a
fehér házi szolgálat hosszú és
eredményes éveire.

Szingapúr egykori vezetője saját
tanulságait, vízióit osztja meg a
kötet lapjain, gyakran megdöbbentő nézeteit, amelyeket minden
egyes fejezet végén egy párbeszédbe szedett rész zár. A kötet
szerkesztői által feltett kérdések
és a rájuk adott válaszok tovább
árnyalják Li Kuan Ju álláspontját.

—

—
HELMUT KOHL
A FAL LEOMLÁSÁTÓL
AZ ÚJRAEGYESÜLÉSIG
Kiadási év: 2014

XI JINPING
KÍNA KORMÁNYZÁSÁRÓL
Kiadási év: 2017

Helmut Kohl visszaemlékezése
sorsfordító időszakba kalauzolja
az olvasót, a német újraegyesítés
korszakába. A magyar kiadás a
szerző magyar olvasókhoz címzett, személyes hangú előszavával
válik teljessé.

A páratlan gyűjteményben Xi
Jinping 2012. november 15-e és
2014. június 13-a között született
legfontosabb műveiből válogattunk, olvashatók a kötetben többek
között beszédei, beszélgetései,
interjúi, utasításai is.

—

VILÁGNÉZETEK

JÓZSEF ANTALL
POLITISCHE REDEN UND
INTERVIEWS IN UNGARN UND
IM AUSLAND
Kiadási év: 2018

JÓZSEF ANTALL
PRZEMÓWIENIA POLITYCZNE,
WYWIADY WĘGIERSKIE I
ZAGRANICZNE
Kiadási év: 2016

A rendszerváltoztatás utáni első
magyar kormány miniszterelnökének válogatott művei németül.
A kötetben interjúk, beszédek és
jellegzetes felszólalások kaptak
helyet, hogy a németül beszélők
is saját nyelvükön ismerhessék
meg a '90-es évek meghatározó
politikusának gondolkodásmódját.

A rendszerváltoztatás utáni első
magyar kormány miniszterelnökének válogatott művei
lengyelül. A kötetből nemcsak
a meghatározó politikust, hanem
a kiművelt politikai gondolkodót
és az elismert történészt is megismerheti az olvasó.
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HANS-GERT PÖTTERING
EURÓPA EGYSÉGE,
A MI BOLDOGSÁGUNK
Kiadási év: 2016

DANIEL YERGIN
A KÜLDETÉS – ENERGIA,
BIZTONSÁG ÉS A MODERN
VILÁG ÚJRAALKOTÁSA
Kiadási év: 2019

A szerző Európa egyesítésének
egyik legfontosabb alakja: az
Európai Parlament képviselője
az 1979-es első közvetlen választás óta egészen 2014-ig. Önéletrajzában az olvasó elé tárja az
EU fontos politikai döntéseinek
hátterét, valamint kitekint az unió
jövőjére is.

Yergin azt kívánja bemutatni,
milyen globális politikai és gazdasági változások és konfliktusok
okozója az energia – mindezt úgy,
hogy közben a feltörekvő megújuló energiaforrások és a régi
rendszer versengését is részletesen elemzi.

—

—
ANTALL JÓZSEF
MODELL ÉS VALÓSÁG I–III.
Kiadási év: 2015

JEFF KINGSTON
A MODERN JAPÁN KIHÍVÁSAI
Kiadási év: 2018

Antall József: a szemléletformáló
tanár, az újító tudós, a felelős
politikus. A három kötet olyan
egyedi gyűjteményt alkot, amely
országgyűlési felszólalások, beszédek, interjúk, dokumentumok
leiratát adja.

A szerző Japán történelmének és
az ország jelenlegi problémáinak
szakavatott ismerője, kötetében a
globális, regionális és belpolitikai
átrendeződések befolyását vizsgálja, többek közt a bevándorlási
politika és a fukusimai katasztrófa
hatásait.

—

SZAKKÖNYVEK
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HENRY KISSINGER
FEHÉR HÁZI ÉVEIM I–III.
Kiadási év: 2019

EZRA F. VOGEL
TENG HSZIAO-PING ÉS KÍNA
MEGREFORMÁLÁSA
Kiadási év: 2018

Kissinger emlékirata hatalmas
anyag, amely eredetileg White
House Years, Years of Upheaval
és Years of Renewal címen jelent
meg. Az első könyv, a White
House Years magyar fordítása a
szerző hivatalba lépésétől a vietnámi békeszerződés aláírásáig
terjedő időszakot öleli fel.

Részletes, nagy ívű biográfia Kína
egykori reformista vezetőjéről,
akinek nevéhez a kínai nyitás és
a kínai állam máig húzódó gazdasági-társadalmi modernizációja
fűződik.

JAKUB J. GRYGIEL –
A. WESS MITCHELL
NYUGTALAN HATÁRVIDÉK –
FELEMELKEDŐ RIVÁLISOK,
SEBEZHETŐ SZÖVETSÉGESEK ÉS
AZ AMERIKAI HATALOM VÁLSÁGA
Kiadási év: 2017

DANIEL YERGIN
A ZSÁKMÁNY – HAJSZA
OLAJÉRT, PÉNZÉRT
ÉS HATALOMÉRT
Kiadási év: 2018
A szerző vezető szaktekintély az
energia, a nemzetközi politika és
a közgazdaság területén. Jelen
művéért Pulitzer-díjat kapott. A
kötet vezette a bestsellerlistákat,
és nyolcórás PBS/BBC-sorozat is
készült belőle, amelyet több mint
húsz millióan láttak az Egyesült
Államokban.

—

—

A szerzőpáros a közelmúlt külpolitikai elemzését adja, és egy új, aktív
amerikai külpolitikai stratégia szükségessége mellett teszi le a voksát.
Olyan mellett, amely kelet-európai,
közel-keleti és kelet-ázsiai szövetségesek hálózatával riasztja el a feltörekvő hatalmakat az agressziótól.

DAVID F. SCHMITZ
BRENT SCOWCROFT –
AMERIKA A NEMZETKÖZI
ARÉNÁBAN VIETNÁM UTÁN
Kiadási év: 2017

ROBERT M. GATES
A VEZETÉS SZENVEDÉLYE
Kiadási év: 2018
Gates egy intézmény sikeres működéséhez ad kulcsot, közérthetően és kertelés nélkül járva
körül a témát, így nemcsak a
vezetői posztra pályázóknak lehet hasznos a kötet, de bárkinek,
aki a társadalom és a társadalomszerveződési kérdések iránt
érdeklődik.

Színes portré egy szürke eminenciásról, aki Gerald Ford és George
H. W. Bush nemzetbiztonsági
tanácsadójaként is szolgált. A
nyitott gondolkodású ember életrajzán keresztül az olvasó átfogó
képet kap a korszakot alakító
nemzetbiztonsági döntésekről is.

—

—
RICHARD SUSSKIND –
DANIEL SUSSKIND
A SZAKMÁK JÖVŐJE
Kiadási év: 2018

JOSEPH S. NYE, JR.
VÉGET ÉR-E AZ AMERIKAI
ÉVSZÁZAD?
Kiadási év: 2017

A kötet szerzői, apa és fia, a jövő
szakmáit elemzik, és próbát
tesznek arra, hogy megjósolják,
milyen mesterséges intelligenciai
rendszerek helyettesítik, illetve
veszik majd át az emberek munkáit, és milyen lehetőség marad a
jövendő dolgozói számára.

A szerző a nemzetközi kapcsolatok egyik legismertebb kutatója
sorra veszi mind az új erőközpontok, mind az Amerikai Egyesült
Államok adottságait, lehetőségeit
és kilátásait az egyes hatalmi dimenziókban, kimondva-kimondatlanul vitatkozva az amerikai
„hanyatláselmélet” híveivel.
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ZBIGNIEW BRZEZINSKI
A NAGY SAKKTÁBLA
Kiadási év: 2017

HELMUT KOHL
AGGODALOM EURÓPÁÉRT
Kiadási év: 2016

Brzezinski eredetileg 1997-ben
(magyar nyelven 1999-ben) megjelent könyvét mérföldkőként tartják számon a politikatudomány és
a nemzetközi kapcsolatok területén. A második magyar nyelvű
kiadás tartalmazza a szerző 2016ban írt utószavát is, amelyben az
eltelt tíz év aktualitásaira reflektál.

Helmut Kohl esszéje személyes
hangú felhívás a problémákkal
küzdő európai közösséghez: nem
szabad szem elől téveszteni az
egységes Európa eszméjét! A német újraegyesítés kancellárjának
intelmei és javaslatai aktuálisabbak, mint valaha.

—

—

GLENN HUBBARD –
TIM KANE
EGYENSÚLYBAN - A
NAGYHATALMAK GAZDASÁGA
AZ ÓKORI RÓMÁTÓL A
MODERN AMERIKÁIG
Kiadási év: 2016

BETH A. FISCHER
REAGAN KÜLPOLITIKAI
FORDULATA
Kiadási év: 2017
Fischer izgalmasan mutatja be a
hidegháború lezárásához vezető
folyamatokat, és azt, hogy ebben a
nagy horderejű fordulatban mekkora szerepe volt Ronald Reagan
világképének, valamint hogy milyen politikai események és egyéb
tényezők gyakoroltak befolyást
az elnök szemléletére ebben az
időszakban.

—

—
AHMET DAVUTOĞLU
STRATÉGIAI MÉLYSÉG –
TÖRÖKORSZÁG NEMZETKÖZI
HELYZETE
Kiadási év: 2016
A szerző társadalomtudós, diplomata és politikus, 2014 és 2016
között török miniszterelnök volt.
Kötete olyan összefoglaló, amit
minden, a nemzetközi kapcsolatok és a geopolitika iránt érdeklődő
olvasó érdeklődéssel forgathat.
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A történelem meghatározó gazdasági hatalmai mind elbuktak végül.
Mit tanulhatunk a példájukból? A
társadalmak tündöklésének és
bukásának bemutatásához a szerzők a politikatörténet, a közgazdaságtan és a pszichológia legújabb
eredményeit használják fel.

HENRY KISSINGER
VILÁGREND
Kiadási év: 2015
A Nobel-békedíjas politikai gondolkodó könyvében a 20. század
sürgető történelmi kihívására keresi a választ: hogyan lehet az
ideológiai szélsőségek, az ütköző történeti víziók és a gyors
technicizálódás korában a békét
biztosító világrendet kialakítani?

TERVEZETT MEGJELENÉSEK

ROBERT KAGAN
MADE IN AMERICA – AVAGY
KITART-E AZ AMERIKAI
VILÁGREND?
Kiadási év: 2015

RICHARD ALDOUS
REAGAN ÉS THATCHER
– EGY KÜLÖNLEGES KAPCSOLAT
Kiadási év: 2019

Kagan műve 2012 egyik nemzetközi könyvszenzációja volt, mivel
erős érvekkel mutat rá Amerika
világban betöltött vezető szerepének eredményeire, és történelmi
példákkal támasztja alá, mit kockáztatunk a jelenlegi berendezkedés
megváltozásával.

Egy ikonikus barátság krónikája,
amelyből kiderül, hogy a hidegháborúnak véget vető két politikus
különleges kapcsolatában bőven
voltak ellentmondások, külpolitikai
együttműködésüket mégis össze
tudták hangolni a közös ellenség, a
Szovjetunió elleni harc érdekében.

—

—
HENRY KISSINGER
KÍNÁRÓL
Kiadási év: 2014

ZBIGNIEW BRZEZINSKI –
BRENT SCOWCROFT –
DAVID IGNATIUS
AMERIKA ÉS A VILÁG
(MUNKACÍM)
Kiadási év: 2019

A 20. század legbefolyásosabb
politikai tanácsadójaként ismert
Henry Kissingernek meghatározó szerepe volt Amerika és Kína
kapcsolatfelvételében, és ez alapjaiban változtatta meg a nemzetközi rendet. A kötet egyszerre
történelmi elemzés és személyes
visszaemlékezés.

—

Az amerikai külpolitika két legelismertebb személyisége elemzi az
Egyesült Államok előtt álló kihívásokat, mint amit többek között a
Közel-Kelet, Oroszország és Kína
jelent.

—
ZBIGNIEW BRZEZINSKI
STRATÉGIAI VÍZIÓ – AMERIKA
ÉS A GLOBÁLIS HATALOM
VÁLSÁGA
Kiadási év: 2013
A lengyel származású amerikai
politológus, politikus és geostratéga művéből megtudhatjuk, hogy
miként változik az Egyesült Államok
szuperhatalmi szerepe az új világrendben és hogyan befolyásolja az
erőviszonyok átalakulását Kína mint
feltörekvő hatalom.

CAI FANG
KÍNA GAZDASÁGI FEJLŐDÉSE
Kiadási év: 2019
A szerző, a Kínai Társadalomtudományi Akadémia alelnöke világosan
és jó stílusban tárgyalja a „kínai gazdasági csodát”, bemutatva Kína sikeres gazdasági fejlődésének rövid
történetét, amelynek hatására az
elmúlt közel 40 évben rendkívüli
módon javult a kínai társadalom
életszínvonala.
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ROBERT D. KAPLAN
A FÖLDRAJZ BOSSZÚJA
Kiadási év: 2019

KOKES JÁNOS
MAGYAR EMLÉKEK
CSEHORSZÁGBAN
Kiadási év: 2015

Kaplan szerint a földrajz kihagyhatatlan „hátterét” adja az emberi
közösségek politikai sorsának.
Ugyanakkor azt is leszögezi könyvében, hogy az emberiség alapvetően sokkal inkább megosztott,
mint összekapcsolt, annak ellenére,
hogy a földrajzi környezet mindkettőt lehetővé teszi.

A különleges útikönyv áttekinti a
magyar–cseh történelem kapcsolódási pontjait, majd hét régióra
bontva mutatja be részletesen a
magyar emlékkel bíró városokat,
épületeket, helyszíneket. A kötet
szerzője 1977 óta Prágában élő
szlovákiai magyar újságíró, az MTI
prágai tudósítója.

—

TERVEZETT MEGJELENÉSEK

ODD ARNE WESTAD
NYUGTALAN BIRODALOM –
KÍNA ÉS A VILÁG 1750 ÓTA
Kiadási év: 2019

NOVÁK ATTILA –
SHIRI ZSUZSA
MAGYAR EMLÉKEK IZRAELBEN
Kiadási év: 2019

A kötet a világ legnagyobb és legnépesebb országának összetett
politikáját elemzi, azonosítva azokat
az erőket, amelyek az elkövetkező
évtizedekben meghatározhatják
Kína útját, mindazok után, hogy az
ország a közelmúltban visszaszerezte történelmi helyét a globális
ügyek középpontjában.

Az útikönyvsorozat 3. kötete az
Izraelben fellelhető magyar emlékek bemutatására vállalkozik, kitérve többek közt arra is, mit jelent
magyarnak lenni a Szentföldön,
milyen magyar nyomokat találunk
a területen, illetve milyen magyar
vonatkozású szerkesztőségek,
klubok, egyesületek működnek ott.

MAGYAR EMLÉKEK SOROZAT
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—

KOVÁCS ISTVÁN –
MITROVITS MIKLÓS
MAGYAR EMLÉKEK
LENGYELORSZÁGBAN
Kiadási év: 2017

ISTVÁN KOVÁCS –
MIKLÓS MITROVICS
WĘGIERESKIE PAMIĄTKI W
POLSCE
Kiadási év: 2019

A rendhagyó útikönyvsorozat második kötete a két szakértő szerző
segítségével a Lengyelországban
fellelhető magyar emlékeket kívánja
feltérképezni, az érdeklődő olvasók és utazók elé tárva a magyar
emlékkel bíró lengyelországi városokat, épületeket és helyszíneket
egyaránt.

A Magyar emlékek Lengyelországban című kötet lengyel kiadása
51 új emlékhely leírásával és az
azokról készített fotókkal egészül
ki, ezáltal még inkább az ismeretterjesztés szolgálatába állítható
kötetté válik.

NOVÁK ATTILA –
SHIRI ZSUZSA
MAGYAR EMLÉKEK IZRAELBEN
(HÉBERÜL)

TAMÁS MAGYARICS –
TIBOR FRANK
HANDOUTS FOR U.S.
HISTORY
Kiadási év: 2018

לארשיב תירגנוה תשרומ
Kiadási év: 2019

Az 1999-ben megjelent kötet bővített és frissített kiadása, amely tematikus megközelítésben tárgyalja
az Egyesült Államok történetét
napjainkig, angol nyelven.

A Magyar emlékek Izraelben héber
nyelvű kiadása feladatául tűzte ki,
hogy az Izraelben élők is megismerhessék azokat az ország területen
– akár a II. világháború és az Izrael
állam kikiáltása előtti időkből – fellelhető magyar emlékeket, amelyeket a magyar könyv is bemutat.

—

TEXTBOOKS

—

CENTRAL EUROPE AND THE
VISEGRAD COOPERATION –
HISTORICAL AND POLICY
PERSPECTIVES
PÉTER STEPPER (ed.)
Kiadási év: 2018

AMERIKAI KONZERVATÍV
GONDOLKODÓK
MAGYARICS TAMÁS (szerk.)
Kiadási év: 2017

A kifejezetten Közép-Európa és a
visegrádi együttműködés kérdéseivel foglalkozó könyv fontos szerepet
tölthet be az egyetemi oktatásban,
emellett azok számára is átfogó,
naprakész tudást igyekszik biztosítani, akik érdeklődnek a régióban
zajló folyamatok legújabb fejleményei iránt.

A kötet a modern, második világháború utáni amerikai konzervatív
gondolkodás sokszínűségét kívánja
bemutatni az értékkonzervativizmustól kezdve a (neo)liberális közgazdasági felfogáson át a kül- és
biztonságpolitikai realizmusig és
neokonzervativizmusig.

CSOMA MÓZES
KOREA TÖRTÉNETE –
A KÉT KOREAI ÁLLAM
TÖRTÉNELEMSZEMLÉLETÉNEK
ÖSSZEHASONLÍTÁSÁVAL
Kiadási év: 2018
A monográfia a kezdetektől a legutóbbi fejleményekig mutatja be
a félsziget történetét, az egyes
korszakok tárgyalásánál pedig
részletesen kiemeli a dél-koreai
és az észak-koreai történelemszemlélet közti különbözőségeket.

—
C. J. JENSEN –
D. H. MCELREATH –
MELISSA GRAVES
BEVEZETÉS A HÍRSZERZÉSBE
Kiadási év: 2017
A kötetet elsősorban a társadalomtudományi, illetve a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó
tanulmányokat folytató egyetemi
hallgatóknak ajánljuk, de hasznos
olvasmány lehet azoknak a döntéshozóknak is, akik a hírszerzés
eredményeit, a hírszerzői jelentéseket felhasználják.
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MARK M. LOWENTHAL
HÍRSZERZÉS – A TITKOKTÓL
A POLITIKAI DÖNTÉSEKIG
Kiadási év: 2017

MARIE-HELEN MARAS
A TERRORIZMUS ELMÉLETE
ÉS GYAKORLATA
Kiadási év: 2016

Lowenthal műve a legelismertebb
összefoglaló munka a hírszerző
közösség történetéről, felépítéséről, eljárásairól és a politikai
döntéshozatalra gyakorolt hatásáról. Az aktualitásra törekvő
kézikönyv részletesen tárgyalja
pl. a kiberbiztonság és kiberhírszerzés problémáit is.

A szerző – a legújabb elméleti
kutatások és gyakorlati eredmények alapján – komoly tapasztalatok birtokában, tudományos
igénnyel elemzi a terrorizmus
jelenségét, nemcsak tankönyvszerű szerkesztésben, hanem
izgalmas olvasmányként is.

—

—
ROLAND DANNREUTHER
NEMZETKÖZI BIZTONSÁG
Kiadási év: 2016

ALFRED ROLINGTON
HÍRSZERZÉS A 21. SZÁZADBAN –
A MOZAIKMÓDSZER
Kiadási év: 2015

A kézikönyvként is jól használható
mű legfőbb jellemzője, hogy az
eltérő megközelítések szintézisére
törekszik, hidat képezve a klasszikus racionalista, valamint a kritikai
elméletek között, bemutatva a legfontosabb gyakorlati kérdések különböző értelmezéseinek értékét.

A szerző hírszerzésre szakosodott biztonságpolitikai szakértő, aki
az elmúlt harminc évben tanácsadóként szolgált mind a katonai –
NATO, CIA, MI6 – és a kereskedelmi
hírszerzés, mind a bűnüldözés
területén; könyve a hírszerzés elmúlt korszakait ismerteti és elemzi.

—
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—
ÚJHOLD – A TÖRÖK
KÜLPOLITIKA ÚTKERESÉSE A
21. SZÁZADBAN
BARANYI TAMÁS PÉTER –
SZÁLKAI KINGA (szerk.)
Kiadási év: 2016

MARTON PÉTER –
BALOGH ISTVÁN –
RADA PÉTER
BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK
Kiadási év: 2015

Törökország, lassan száz évvel
a köztársaság kikiáltása után –
az oszmán múlttal együtt, illetve
anélkül – a térség elismert és tudatos regionális hatalmává vált,
sajátos érdekekkel, amelyeket
képes és akar is érvényesíteni,
még ha eddig változó sikerrel is
tette azt.

A könyv a biztonsági tanulmányok globális megközelítésén túl
a visegrádi négyek biztonsági kérdéseit is tárgyalja, a gazdasági,
a társadalmi, a környezeti és a
közegészségügyi biztonság után
a katonai biztonság és a terrorizmus területeire is kitérve.

TERVEZETT MEGJELENÉSEK

MAGYARICS TAMÁS
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK
KÜLPOLITIKÁJÁNAK
TÖRTÉNETE
Kiadási év: 2014

BIZTONSÁGPOLITIKAI CORVINÁK
BARANYI TAMÁS PÉTER –
SZÁLKAI KINGA –
SZARKA E. LUCA (szerk.)
Kiadási év: 2019

A szerző könyvének második,
jelentősen bővített kiadása nem
csupán kézikönyvszerű bevezetés
az Egyesült Államok külpolitikájának történetébe, de tudományos
igénnyel megírt, élvezetes tárgyalása is az egyedüli szuperhatalom
diplomáciatörténetének.

A szerkesztők célja egy olyan átfogó
kézikönyv létrehozása, amelyet egyrészt a biztonsági tanulmányokat
hallgató egyetemi diákok, másrészt
a biztonságpolitikai témákban publikáló oktatók, kutatók, harmadrészt
pedig az érdeklődő közönség tagjai
is alapműként tudnak használni.

—

—
MARTON PÉTER
A KÜLPOLITIKA ELEMZÉSE –
FOGALMAK ÉS MÓDSZEREK
Kiadási év: 2013

MÓZES CSOMA
A HISTORY OF KOREA:
HISTORICAL COMPARISON OF
THE TWO KOREAN STATES
Kiadási év: 2019

Marton hiánypótló kötete rendkívül
olvasmányosan vezeti végig az
olvasót a külpolitikai elemzés dilemmáin és módszerein. A szerző
a korszerű nemzetközi irodalom
elméleti eredményeit is felhasználja, valamint számos külföldi
és hazai példát mutat be.

—

A nagy sikerű monográfia Korea
20. századi történetét mutatja be,
ezzel a kiadással már angolul is.
A kötet javított, bővített kiadása a
szerző magyarul már megjelent
könyvének.

—
HORVÁTH JENŐ –
CSICSMANN LÁSZLÓ –
PARAGI BEÁTA
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
TÖRTÉNETE 1941–1991
Kiadási év: 2013

KÖZÉP-EURÓPA ÉS A
VISEGRÁDI EGYÜTTMŰKÖDÉS –
TÖRTÉNELMI ÉS POLITIKAI
NÉZŐPONTOK
STEPPER PÉTER (szerk.)
Kiadási év: 2019

A kötet a nemzetközi tanulmányok
szakos egyetemi hallgatóknak,
illetve minden, a diplomáciatörténet
iránt érdeklődő olvasónak szóló
összefoglaló mű, amely átfogó
képet ad a második világháború és
a hidegháború vége közötti rendkívül izgalmas időszakról.

Az angolul megjelent kötet magyar
fordítása a hazai nagyközönség
számára is hozzáférhetővé szeretné tenni azokat a tanulmányokat,
amelyek a V4-együttműködés
történetével és a csoport európai
politikára gyakorolt hatásával foglalkoznak.
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