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KURATÓRIUM

KÖSZÖNTŐ
Dr. Antall Józsefné, alapító
Amikor 2009 tavaszán Brüsszelben, az Európai Parlamentben felavatták
az Antall Józsefről elnevezett épületszárnyat, az esemény alkalmából
rendezett konferencián jelentettem be a budapesti Tudásközpont megalapítását. Akkor még magam sem gondoltam, hogy öt-hat év alatt ilyen
eredményeket tudunk felmutatni, mint amilyenekről a következőkben
olvashatnak, ahogy azt sem, hogy 2015 tavaszán mellszobrot avathatunk
férjemnek, a néhai miniszterelnöknek a róla elnevezett épületszárnyban,
és ezzel egyidejűleg a Tudásközpont brüsszeli irodáját is megnyitjuk.
Köszönet illeti segítségéért a nemzetközi Tiszteletbeli Elnökséget, amelynek
soraiban Európa jelentős politikusait, férjem volt kollégáit, barátait üdvözölhetjük. Meghatottan figyelem és köszönöm a Tudásközpont minden munkatársának elhivatott munkáját.

Antall Péter, igazgató

Az Antall József Tudásközpont kilenctagú kuratóriumába beletartozik a Tudásközpont alapítója és elnöke. Az alapító
okiratban foglalt személyek félévente üléseznek, hogy a Tudásközpont munkáját támogassák és felügyeljék.

Dr. Antall Józsefné

Antall József, Magyarország rendszerváltoztatás utáni első szabadon választott
miniszterelnökének felesége. A 2010-ben
létrehozott Antall József Tudásközpont
alapítója és kuratóriumi tagja. 2014-ben
Bronisław Komorowski lengyel köztársasági elnök a Lengyel Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével tüntette ki.

Dr. Bódis József

2004-ben jogi diplomát szerzett a PPKE
Jog- és Államtudományi Karán. 2005től megbízott egyetemi oktató a Károli
Gáspár Református Egyetem Alkotmányjogi Tanszékén. 2010-től országgyűlési
képviselő, valamint a Fidesz frakcióvezető-helyettese. 2014 májusa óta az Országgyűlés alelnöke, a Törvényalkotási
bizottság elnöke.

A Budapesten működő négy nemzetközi irodára (V4 és KEK; Európai uniós kapcsolatok; Transzatlanti kapcsolatok; Ázsiai és afrikai kapcsolatok), két tematikus irodára
(Biztonságpolitikai iroda; Fenntartható fejlődés iroda), 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.
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 politikai, 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 színesíti az egyetemi tankönyvek és kutatóink által gondozott tanulmánykötetek közzététele.
4

Dr. Megyesy Jenő

Az ’56-os forradalom leverése után az
USA-ba emigrált, ahol jogot és politológiát tanult. Szolgált a vietnámi háborúban,
amelyért Bronz csillag kitüntetésben részesült. Később ügyvédként dolgozott és
közéleti tevékenységével magyar ügyeket
szolgált. 1994–2010 között Magyarország
tiszteletbeli konzulja Coloradóban. 2010
óta Orbán Viktor miniszterelnök külpolitikai főtanácsadója.

Dr. Nógrádi György
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.

1999-től Brüsszelben rendkívüli követ és
meghatalmazott miniszter, az EU mellett
működő magyar misszió helyettes vezetője, a Magyar–EU Társulási Tanács titkára.
2004–2009 között EP képviselő. 2010-ben
a Nemzetgazdasági Minisztérium külgazdasági államtitkára. 2014-től a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára. 2016 szeptemberétől a Magyar
Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára.

Dr. Földesi Péter
A Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán diplomázott, 1994ben kandidátusi fokozatot, 2004-ben
PhD-fokozatot 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.

Dr. Gulyás Gergely

A Tudásközpont elsődleges célja a tehetséggondozás. Ez nemcsak apámnak
volt szívügye, aki sokszor beszélt arról, hogy Magyarország a tehetségek hazája,
hanem nekem is. Az AJTK hatéves fennállása alatt számos rendezvénysorozatot
és konferenciát hívtunk életre, melyek egyaránt szólnak a felsőoktatásban tanulóknak, valamint a hazai és nemzetközi szakmai közönségnek.
A tehetséggondozás mint antalli gondolat és a különböző tudományterületeken megvalósuló hiánypótlás jelenti szakmai tevékenységünk alapját.
A Tudásközpont hat év tapasztalattal a háta mögött olyan hazai think tank-ké
kíván válni, amely bizonyos témákban (a Visegrádi Együttműködés, az USA,
Kína és Oroszország jövőbeni szerepe; biztonságpolitika; fenntartható fejlődés;
technológiai és társadalmi innováció) régiós viszonylatban megkerülhetetlen.

1977-ben végzett általános orvosként
Pécsett, ettől kezdve a Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinikán dolgozik. 2001től egyetemi tanár az ETK-n, ahol 2002
őszétől intézetigazgató. 2005 őszétől az
Egészségtudományi Kar tudományos
dékánhelyettese. 2006-tól a Kar dékánja,
majd 2010-től a Pécsi Tudományegyetem rektora. 2011-től a Magyar Rektori
Konferencia elnöke.

Dr. Becsey Zsolt

Dr. Lánczi András
1991 óta a Közgazdasági Egyetem oktatója.
1993-ban a filozófiai tudományok kandidátusa lett, 2002-ben habilitált egyetemi
doktor címet szerzett. 2002-től a Közgazdaságtudományi Egyetem Politikatudományi
Tanszékének vezetője, emellett 2010-től
a Századvég Alapítvány elnöke. 2016-tól
a Budapesti Corvinus Egyetem rektora.

Dr. Mezey Barna

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 az ELTE rektora. 2011-től a Magyar
Tudományos Akadémia doktora. 2012 és
2014 között a Magyar Rektori Konferencia
elnöke. Elsődleges kutatási területe a magyar
alkotmány- és jogtörténet.
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A TUDÁSKÖZPONT
TISZTELETBELI ELNÖKSÉGE

TANÁCSADÓ TESTÜLET
Breuer Klára

Dr. Grúber Károly
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.

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.

Dr. Hetesy Zsolt

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

Dr. Helmut Kohl

Vytautas Landsbergis

Dr. Rita Süssmuth

A Német Szövetségi Köztársaság, majd
az újraegyesített Németország egykori
kancellárja

Egykori litván államfő

A Bundestag egykori elnöke

Nemzetközi jogot, közgazdaságtudományt és történelmet tanult Frankfurtban és Heidelbergben. 1947-ben belépett
a Kereszténydemokrata Unióba (CDU),
majd a Rajna-vidék-pfalzi tartományi
gyűlés tagja lett, 1969-től annak elnöki
pozícióját is betöltötte. 1973-tól 1998ig 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.

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.

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.

Hanna Suchocka

Dr. Mohammad Sabah Al-Salem
Al-Sabah sejk

(1930, Ludwigshafen)

(1932, Kaunas)

(1937, Wuppertal)

Dr. Jeszenszky Géza
1997 és 2002 között Magyarország Állandó
ENSZ Képviseletének (New York) 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
1987 óta tanít az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1997-ben kandidátusi fokozatot
szerzett. Éveken keresztül az ELTE Amerikanisztika Tanszék tanszékvezető-helyettese,
illetve megbízott vezetője volt. Fő kutatási
területe a transzatlanti kapcsolatok és az
Egyesült Államok külpolitikája. 2010–2011ben a Magyar Külügyi Intézet igazgatója
volt, 2011–2015 között Magyarország dublini
nagykövete. Jelenleg habilitált egyetemi
docens az ELTE BTK-n.

Az ELTE-n történelem és angol szakon diplomázott, 1971-ben doktori, 1981-ben kandidátusi címet szerzett. 1968 és 1976 között az
Országos Széchényi Könyvtár munkatársa,
1976–2011 között a Budapesti Corvinus Egyetem, illetve jogelődei tanára. Vendégtanár
volt az Egyesült Államokban, Varsóban és
Kolozsváron. 1990–94-ben a Magyar Köztársaság külügyminisztere, 1998 és 2002 között
nagykövet az Egyesült Államokban, 2011–
14-ben pedig Norvégiában és Izlandon.

Dr. Pörzse Gábor
Tanulmányait Londonban az Imperial
College Management School-jában, valamint a Harvard Egyetemen, az USA-ban
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 Egyetemen.

Mikuláš Dzurinda
(1955, Csütörtökhely)

(1946, Pleszew)

(1955, Kuvaitváros)

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
Antall Pál
1990 óta különböző lízingvállalatoknál töltött be vezető pozíciót. 2001 és 2006 között a Magyar Lízingszövetség Elnöke. 2004 és 2008
között a Raiffeisen Lízing Zrt. vezérigazgatója. 1998 és 2004, valamint 2008 és 2016 között a Porsche Bank Zrt. vezérigazgatója. 2016-tól
a Gránit Bank Zrt. ügyvezető igazgatója.

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.

Dr. Forrai István
A Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát, majd doktori fokozatot. A rendszerváltoztatáskor az MDF központjában, majd
Antall József mellett helyettes kabinetfőnökként dolgozott. 1994 óta banktisztviselő, 2015 áprilisától az Eximbank/MEHIB kockázatkezelési
ügyvezető igazgatója.
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Lengyelország egykori miniszterelnöke

Kuvait egykori miniszterelnök-helyettese

1979-ben diplomázott a zsolnai Kommunikációs és Közlekedési Főiskolán; 1988ban 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 az elnöke.

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.

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 2006tól 2011-ig miniszterelnök-helyettesi
pozíciót töltött be. 2011 óta az Oxfordi
Egyetem professzora.
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Dr. Erhard Busek
(1941, Bécs)
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Franco Frattini
((1957, Róma)

Karel Schwarzenberg
(1937, Prága)

Dr. Michael Gehler

Dr. Wolfgang Bergsdorf

(1962, Innsbruck)

(1941, Bensberg)

Wilfried Martens

†

(1936–2013), az Európai Néppárt elnöke,
a Belga Királyság miniszterelnöke
Az Osztrák Köztársaság egykori alkancellárja

Olaszország egykori külügyminisztere

A Cseh Köztársaság egykori külügyminisztere

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

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.

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

Dr. Zbigniew Brzezinski

Dr. Erwin Teufel

Dr. Bernhard Vogel

(1928, Varsó)

(1939, Rottweil)

(1932, Göttingen)

Az Osztrák Tudományos Akadémia Újés Jelenkori Történeti Kutatóintézetének
igazgatója

Helmut Kohl egykori tanácsadója

Az innsbrucki Leopold-Franzens Egyetemen doktorált, ahol 1999 és 2006 között
a Legújabbkori Történelem Intézet profes�szora. 2002 óta állandó munkatárs a bonni
Friedrich-Wilhelm Egyetem Európai Integrációs Tanulmányok Központjában. 2006
óta a Hildesheimi Egyetem Történelem
Tanszékének vezetője.

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.

Tadeusz Mazowiecki

†

(1927–2013), a Lengyel
Köztársaság miniszterelnöke

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem

Az Amerikai Egyesült Államok egykori nemzetbiztonsági főtanácsadója

Baden-Württemberg tartomány egykori
miniszterelnöke

Türingia egykori miniszterelnöke

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

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.

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

Dr. Pálinkás József

Dr. Sheikha Bint Abdulla Al-Misnad

Dr. Mészáros Tamás

(1952, Galvács)

(1953, Doha)

(1946, Eger)

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.
Başkent Üniversitesi
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.
Budapesti Corvinus Egyetem
A Budapesti Corvinus Egyetem hosszú múltra visszatekintő, nagy hagyományokkal rendelkező egyetem, hiszen
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.

Consules
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A Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
egykori elnöke

A Katari Egyetem volt rektora

A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE)
egykori rektora

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.
Jelenleg a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési
és Innovációs Hivatal elnöke.

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.

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. Jelenleg a Vállalkozásfejlesztési Intézet
igazgatója és a Stratégia és Projektvezetés
Tanszék oktatója.

A Consules egy 2005-ben alapított nonprofit szervezet, amely innovatív oktatási technikákat felhasználó nemzetközi tréningek lebonyolításával foglalkozik. Projektjeik résztvevői számára olyan tudást és szakértelmet közvetít,
amelynek segítségével napjaink versenyszellemű légkörében jobban meg tudják majd állni a helyüket a nemzetközi
szervezeteknél betöltött munkakörökben. A Consules továbbá igyekszik hatékonyabbá tenni az oktatási kultúrát oly
módon, hogy az a nemzetközileg elismert szabványokkal összhangban legyen.
Demokratikus Átalakulásért Intézet (ICDT)
A Demokratikus Átalakulásért Intézet budapesti székhelyű nonprofit szervezet, amely egybegyűjti a múltbéli demokratikus
átalakulások tapasztalatait, és megosztja mindazokkal, akik elkötelezettek abban, hogy kövessék a demokratizálódás
útját. Az intézet azon munkálkodik, hogy megmutassa, hogyan lépett és lép napjainkban is számos ország a demokrácia
útjára, hogy mind sikereikből, mind kudarcaikból tanulhassanak, akik a jövőben a demokrácia felé vezető utat választják.
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Duna-térség és Közép-Európa Intézet (IDM)

Jagelló Egyetem Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Kara

Az IDM-et 1953-ban a Duna-térség kérdéseit kutató intézetként hozták létre. Mint osztrák tudományos intézet,
tevékenysége kifejezetten a Duna-térség kutatására koncentrálódik. 1993-ban a kutatóintézet – ekkor már
Duna-térség és Közép-Európa Intézet – dr. Norbert Leser, majd az őt 1995-ben 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.

Az 1364-ben alapított krakkói Jagelló Egyetem Lengyelország legrégebbi egyeteme. Az egyetemet 2013-ban
Lengyelország legjobb egyetemének, a Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Karát pedig a legnívósabb
regionális tanulmányokkal foglalkozó karrá választották. A kart 2000-ben hozták létre, és egy évvel később
négy intézet, a Politikai Tanulmányok és Nemzetközi Kapcsolatok, Etnikai és Lengyel Diaszpóra Tanulmányok
valamint a Regionális Tanulmányok Intézetének együttműködésével kezdte meg munkáját.

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Katari Egyetem

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 1635-ös 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 mind a tanulás, a kutatás, mind a továbbképzés területén hazai és nemzetközi színtéren, továbbá gazdag szabadidős tevékenységkínálatával nagy hangsúlyt fektet
a közösségformálásra is.

Az egyetemet 1973-ban alapították, s ekkor csupán 150 hallgató kezdte meg itt tanulmányait. Katar rohamos
ütemű fejlődése világított rá arra, hogy szükség van a bővítésre, így mára az egyetem hét karral és több mint
16000 diákkal büszkélkedhet. Az egyetemi oktatás és kutatás fókuszában releváns helyi és régiós kérdések állnak,
melyek az ismeretbővítésen felül a társadalom számára is hozzáadott értékkel rendelkeznek. Hét tudományterületen folyik az oktatás, többek közt mérnöki, művészeti, vallási és jogi képzést is kínál diákjainak az egyetem.

Európai Diplomáciai Akadémia (EAD)

Kínai Társadalomtudományi Akadémia (CASS)

Az Európai Diplomáciai Akadémia (EAD) 2004-es megalakulása óta a legjobb minőségű hallgatói, PhD és vezetői
szintekre szabott programokat nyújtja az érdeklődők számára. Az oktatási módjáról, nemzetközi karáról és kiemelt
fontosságú előadóiról híres 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.
Tiszteletbeli elnökei között olyan neves emberek foglalnak helyet, mint Zbigniew Brzezinski és Jerzy Buzek.

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 és innovációja. Az intézmény fő tudományos kutatási
területei közé tartozik többek között a filozófia, irodalom, történelem, közgazdaságtan és a jogtudomány is.

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)
Európai és Észak-atlanti Kapcsolatok Központja (CENAA)
A CENAA (Centre for European and North Atlantic Affairs) egy pozsonyi székhelyű, független szervezet, mely főként
az említett térségek nemzetközi kapcsolataival, kül- és biztonságpolitikájával foglalkozik. A CENAA fő célja, hogy
konferenciáival, képzési és kutatási programjaival és publikációival aktív szerepet vállaljon a Szlovákiát, illetve az
euro-atlanti térséget érintő stratégiai kérdések megvitatásában, közreműködjön a jövő kül- és biztonságpolitikai szakértőinek képzésében és érdemben hozzájáruljon a térség stabilitásának és fenntartható fejlődésének elősegítésében.

A Konrad-Adenauer-Stiftung politikai alapítvány, 1964 óta viseli az első német szövetségi kancellár nevét. Konrad
Adenauer személye és elvei meghatározzák az alapítvány feladatait és kötelezettségeit. A KAS Németországban
két oktatási központban és 16 képzési szervezetben végzi munkáját. 80 külföldi irodán keresztül világszerte több
mint 200 projektet támogat több mint 120 országban. Magyarországon 1990 óta van képviseletük. Az alapítvány
magyarországi munkájának célja a demokratikus és piacgazdasági fejlődés megszilárdítása, valamint az ország
támogatása európai uniós szerepvállalása során.

EUROPEUM

Közgazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Kara, Pozsony

Az EUROPEUM (Institute for European Policy) egy nonprofit, politikailag független think tank, amelynek középpontjában az európai integráció kutatása áll. Az EUROPEUM a demokrácia, biztonság, stabilitás, szabadság és
szolidaritás értékeinek elősegítése mellett munkájával tevékenyen hozzájárul Csehország aktív EU-tagságához.
AZ EUROPEUM mindemellett foglalkozik kutatással, publikációk kiadásával, oktatási programokkal, valamint új
ötleteket és koncepciókat fogalmaz meg az uniós és a cseh politikai döntéshozók számára.

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.

Fulbright-program
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Kuvaiti Egyetem

A Fulbright-program posztgraduális oktatási, kutatói ösztöndíj-, illetve csereprogram, amelyet 1946-ban alapított
J. William Fulbright amerikai szenátor. A finanszírozást az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumától,
a partnerállamok kormányaitól és a privát szektorból érkező támogatásokból biztosítják. A Fulbright-program
alapvető célja, hogy elősegítse az országok közötti kölcsönös megértést, valamint lehetőséget nyújtson tudományos kutatói munkára, szakmai gondolatcserére. Hazánk 1978-ban csatlakozott a programhoz.

A Kuvaiti Egyetemet Kuvait első állami kutatóegyetemeként 1966-ban alapították. Az intézménynek fontos célja
a nemzeti erőforrások fejlesztése annak érdekében, hogy a nemzeti örökséggel tisztában levő és a helyi társadalom
jövőbeli szükségletei iránt elkötelezett vezetőket képezzen. Az egyetemen jelenleg tizenhat tudományterületen
és öt kampuszon több mint 38000 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.

IRSEC HUB (International Relations and Security Affairs Resource Hub)

Külügyi és Külgazdasági Intézet (KKI)

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. Minden megjelenő anyagot keresőszavakkal látnak el (pl. szerző, intézmény, dátum, témakör) a könnyebb használhatóság érdekében.

A Magyar Külügyi Intézet jogutódjaként létrejött KKI közfeladata a külpolitikával kapcsolatos tudományos kutatás,
oktatás, továbbképzés és ismeretterjesztés, ennek keretében Magyarország függetlenségen, demokrácián és kölcsönös előnyökön alapuló nemzetközi kapcsolatai kialakításának tudományos megalapozása, a világfolyamatok,
az európai integrációs tendenciák elemzése, a közép- és kelet-európai térség biztonsági, diplomáciai, katonai
és külgazdasági kapcsolatainak sokoldalú vizsgálata, nemzetközi együttműködési lehetőségek feltárása.
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Lengyel Külügyi Intézet (PISM)
A Lengyel Külügyi Intézet egy közép-európai think tank szervezet, mely félúton helyezkedik el a politika világa
és a független elemzői tevékenység között. Főbb tevékenységei a döntéshozók és diplomaták számára nyújtott
elemző anyagok biztosítása, nyilvános viták szervezése és a jelenkori nemzetközi kapcsolatokról végzett tudományos kutatások kiadása. Önálló tevékenysége mellett több regionális és nemzetközi think tankkel folytat
közös projekteket. A PISM munkájának alapjául az a megállapítás szolgál, miszerint a nemzetközi kapcsolatok
döntéshozatali folyamatai kizárólag megbízható forrásból származó, hiteles kutatómunkán alapulhatnak.

Magyar Hadtudományi Társaság
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 a felvállalása. Az MHTT célul tűzte ki, hogy segítse a hadtudomány eredményeinek gyakorlatban
történő alkalmazását, lehetővé tegye tagjai részére a tudományos továbbképzést és fórumot biztosítson a magyar
hadtudomány eredményeinek publikálásához.
Nemzetközi Szervezetek Olasz Egyesülete (SIOI)
A Nemzetközi Szervezetek Olasz Egyesületét (SIOI) 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. Alcide De Gasperi
egykori külügyminiszter gyors felvételi kérelme a frissen alapított ENSZ Társaságok Világszövetségéhez (WFUNA)
a SIOI-t tette a világszervezet első olaszországi kapcsolatává. Több évtizedes fennállása alatt a SIOI Róma kulturális
életének egyik legfontosabb intézményévé vált.
Pécsi Tudományegyetem
A Magyarország legrégebbi egyetemének címével büszkélkedő intézmény jelenleg tíz karon biztosít teljeskörű
felsőoktatást, mindemellett a régió tudásközpontjaként is funkcionál. Mintegy huszonnégyezres hallgatói létszáma különösképpen indokolttá teszi az intenzív tehetséggondozást, melyet az egyetem kiemelt prioritásként
kezel. 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.
Prágai Biztonsági Tanulmányok Intézete (PSSI)
A Prágai Biztonsági Tanulmányok Intézete (The Prague Security Studies Institute) egy 2002-ben alapított nonprofit,
civil szervezet, melynek fő célja, hogy előmozdítsa egy igazságos, biztonságos, demokratikus, szabadpiacra épülő 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. Emellett a szervezet fontosnak tartja a jövő vezető generációjának felkészítését a 21. század
komplex, biztonságpolitikai nehézségeket rejtő kérdéseinek megoldására, amelynek érdekében az intézet számos
programot és előadás-sorozatot szervez.

Széchenyi István Egyetem
A felsőoktatás Győrben több évszázados hagyományokkal rendelkezik, a 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, amely vonatkozásában szoros együttműködés
jött létre az Audi Hungaria Motor Kft-vel. Népszerűek a gazdasági, a jogi, az egészségügyi és a zeneművészeti
szakok is. 2016-tól a győri tanítóképzés és a mosonmagyaróvári mezőgazdaság- és élelmiszertudományi szakok
is az Egyetem keretei között működnek.

Wilfried Martens Európai Tanulmányok Központ
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. A Központ részt vesz az Európai Néppárt programjának és szakpolitikai anyagainak
kialakításban is.
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NÉVADÓNKRÓL
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
eseményekben, 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, míg
1964-ben Antall Józsefet a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyv- és Levéltár tudományos
„Én egyet mondhatok: nincsenek semmiféle személyes karrierfőmunkatárssá, majd igazgatóhelyettessé, később
céljaim. Én szolgálok. Addig, ameddig a szolgálatom hasznos.
Teszem ezt a legjobb tudásom szerint, ameddig tudom, és a mafőigazgatóvá nevezte ki. Ebben az időszakban
gyar nemzet igényli.”
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 euro-atlanti 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.
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„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.”

“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.”

“...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/

/Helmut Kohl, a Német Szövetségi Köztársaság egykori kancellárja, 1993/

José María Aznar, Jacques Chirac, Václav Klaus

1.

2.

II. Erzsébet királynő

George H. W. Bush

3.

Helmut Kohl

4.

Václav Havel, Lech Wałęsa

5.

“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/

/II. János Pál pápa, 1993/

6.

II. János Pál pápa

7.

Ronald Reagan

Margaret Thatcher

“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/

8.

Névadónkról

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-Adenauer-Stiftung 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.

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 a rendszerváltoztatás huszonötödik
évfordulója alkalmából hozta létre azzal a szándékkal, hogy időről időre kitüntessen egy-egy személyt a politika, gazdaság
vagy diplomácia területéről az Antall József által kezdeményezett Visegrádi Együttműködés érdekében végzett munkájáért.
A díjat elsőként Lech Wałęsa, a Lengyel Köztársaság egykori elnöke, a V4 egyik alapítója vehette át ünnepélyes keretek
között a Parlament Felsőházi Termében 2014. november 5-én. Az ünnepeltet köszöntötte Dr. Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter, Dr. Gulyás Gergely, a Magyar Országgyűlés alelnöke, Karla Wursterová, a Nemzetközi Visegrádi Alap
igazgatója és Dr. Antall Józsefné, a Tudásközpont alapítója.

Az ismeretlen Antall József – portréfilm
Az ismeretlen Antall József című kétrészes 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 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 Dr. Kövér
László országgyűlési elnök és Dr. Jerzy Buzek, az Európai Parlament akkori elnökének jelenlétében az Antall
család az Európai Parlamentnek adományozta az egykori miniszterelnök írógépét.
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BRÜSSZELI IRODA
A terror korának kihívásai: Európa terrorelhárítási stratégiája

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 csatlakozáshoz vezetettek, 1991. december 16-án pedig aláírta
az együttműködési szerződést az Európai Közösségekkel.

2016. szeptember 26-án az Antall József Tudásközpont
brüsszeli irodájának az Egmont Nemzetközi Tanulmányok
Intézettel és a Wilfried Martnes Európa 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
valósíthatják meg a veszély elhárítását.

Az iroda ezt az 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 képviselet 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, fenntartható
fejlődés, okos városok (Smart Cities), jó kormányzás, ipar 4.0, lokális kérdések a globalizált világban, történelmi és kulturális
kérdések, vallások közti párbeszéd, oktatás.

Gondolatok Európáról – Az Alapító Atyák öröksége napjaink Európájában
A Brüsszeli Képviselet megnyitását 2015. március 31-én a Konrad-Adenauer-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 25 évet, illetve az előttünk
álló kihívásokat. A rendezvény keretében felavatták Antall József mellszobrát a róla elnevezett épületszárnyban.

A Visegrádi Együttműködés 25. évfordulója

Az EU és Kelet-Közép-Európa kilátásai a XXI.
század kihívásai tükrében

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

A 2015. május 12-én megrendezett konferencia az EU-t érintő
kihívásokra hívta fel a figyelmet, különös hangsúlyt fektetve
a közös kül- és biztonságpolitikára, az energia unión 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 „okos városok” fejlődése állt. A brüs�szeli képviselet a Martens Központtal közösen szervezett
panelbeszélgetést a fenntartható városok és régiók közlekedési innovációinak témakörében.

Saving Schengen
2016. június 2-án az AJTK brüsszeli irodája az European Policy Centre-rel (EPC) közösen kerekasztal-beszélgetést szervezett
Saving Schengen címmel, melyen magyar és olasz szakértők azt vizsgálták, hogy szükséges-e az EU-nak hatékonyabban
védenie a határait a migrációs áramlás, valamint a számos 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.
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V4 ÉS KEK IRODA
Antall József Nyári Egyetem
1.

20

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 V4 és KEK iroda célja olyan
szakmai programok szervezése, publikációk és könyvek közreadása, melyeken keresztül a Visegrádi Együttműködés láthatóvá és elérhetővé válik az oktatás és a kutatás területén is.
Az iroda számos hosszútávú kapcsolatot épített ki külföldi intézetekkel: többek között a Lengyel Külügyi Intézettel
(The Polish Institute of International Affairs), az Európai és
Észak-atlanti Kapcsolatok Központjával (Centre for European
and North Atlantic Affairs), az Európai Diplomáciai Akadémiával (European Academy of Diplomacy), a Prágai Biztonságpolitikai Tanulmányok Intézetével (Prague Security Studies
Institute), a lengyel folyóirattal, a Res Publica Nowával, a prágai Europeummal, a Jagelló Egyetem Nemzetközi és Politikai
Tudományok Karával, és a pozsonyi Közgazdaságtudományi
Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Karával. Tevékenysége
során szorosan együttműködik továbbá a visegrádi országok
nagykövetségeivel, kulturális intézeteivel és a külügyminisztériumok szakosított osztályaival.
A V4 és KEK iroda önálló rendezvényei közé tartozott
a 2013-as és 2014-es KEK workshop, a 2014-es lengyel–
magyar workshop, a 2015-ös római kerekasztal-beszélgetés Európa jövőjéről (Az európai uniós értékek és a politikai
integráció lehetőségei), valamint a 2015. december 15-én
megrendezett International Visegrad Fund: Fifteen Years
Behind, Many More Ahead című konferencia a Nemzetközi
Visegrádi Alap fennállásának 15. évfordulója alkalmából.

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. Az antalli szellemiség fényében kiemelten fontos
hangsúlyozni, hogy az együttes fellépés által jelentősebb reprezentációt nyerve többre képes a négy közép-európai ország
mind politikai, mind gazdasági szempontból. E szellemiség
továbbvitelének elengedhetetlen eszköze a fiatal generációk
megfelelő tájékoztatása és oktatása.
A kéthetes intenzív oktatási programon minden évben 50
diák vehet részt, akik főként motivációjuk, a visegrádi térség
iránt mutatott érdeklődésük, valamint szakmai és tanulmányi
hátterük alapján nyerik el a részvétel jogát. Az eddigi nyári
egyetemeken tapasztalt sokszoros túljelentkezés mellett figyelemreméltó a résztvevők sokszínűsége is: a rendezvényre az
elmúlt években nemcsak közép-európai és nyugat-balkáni
országok fiataljai, hanem amerikai, costa ricai, japán, katari,
kínai, kuvaiti, német, orosz és olasz hallgatók is felvételt nyertek, mely egyértelműen jelzi, hogy a Visegrádi Együttműködés
nem csupán a régióban bír növekvő jelentőséggel.
A programsorozat minden évben a térséget érintő legjelentősebb témákat járja körül meghívott előadók, szakértők (köztük
neves diplomaták, professzorok, politikai döntéshozók) segítségével, akik számos aspektusból vizsgálják meg 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, pénzügyi, külpolitikai, biztonságpolitikai, innovációs, turisztikai, energetikai és kulturális kapcsolatairól, illetve
a fenntartható fejlődés kérdésköréről a régióban. Az egyes
témák iránti nagyfokú érdeklődés a diákok kérdéseinek
számán, valamint az előadásokat követő vitákban való aktív
részvételben egyformán megmutatkozik.
A szakmai ismeretbővítésen túl a nyári egyetem diákjai lehetőséget kapnak az interkulturális párbeszéd elmélyítésére is
olyan kulturális programokon keresztül, mint például a Terror
Háza Múzeumban tett látogatás vagy egy egynapos kirándulás a Visegrádi Együttműködés alapító helyszínére, a visegrádi
királyi palotába. A 2017-es Antall József Nyári Egyetem, mely
a Visegrádi Együttműködés országainak Európai Unión belüli
helyét vizsgálja majd különböző aspektusokból, július 3. és 14.
között várja hallgatóit.
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EURÓPAI UNIÓS KAPCSOLATOK IRODA
Az Európai Unió és Magyarország évtizedes közös múltja és az európaiság eszméje miatt az Antall József Tudásközpont
nemzetközi stratégiájában kiemelt helyet foglal el az uniós kapcsolatok fejlesztése, valamint az európai uniós ismeretterjesztő tevékenység folytatása, szakmai programok és kutatási tevékenység szervezése. Az európai kapcsolatokon
belül kiemelt fontosságú a német és francia nyelvű országokkal ápolt jó viszony, de a Tudásközpont távlati célja, hogy
egy egész Európát és a brüsszeli uniós intézményeket is lefedő kapcsolati rendszert építsen ki. A Tudásközpont Európai
uniós kapcsolatok irodája elsősorban nemzetközi konferenciákat, szakmai workshopokat, uniós pályaorientációs előadásokat
és tárgyalás-szimulációs versenyeket szervez az érdeklődő hallgatók és szakemberek számára.
Az EU iroda a Tudásközpont tehetséggondozó profiljába is bekapcsolódik rendezvénysorozataival, a Karrier Akadémiával,
a Tárgyald meg Európát! sorozattal és az Erasmus Expóval.

Jó oktatás – Jó iskola konferencia
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.

Variációk Európára
2015 különleges év volt az Európai Unió számára. A Variációk
Európára konferenciasorozat időzítése sem véletlen: egyszerre kívánt megemlékezni a II. világháború befejezésének
70. évfordulójáról, az Antall-kormány megalakulásának 25.
évfordulójáról, valamint a Schengeni Egyezmény hatályba
lépésének 20. évfordulójáról. E három esemény mind mérföldkőnek bizonyult a közös európai jövő kialakításában.
Az évfordulók nemcsak az európai békére, újraegyesítésre és
a szabad belső határokra emlékeztetnek, hanem arra is felhívják a figyelmet, hogy ezek a vívmányok nem állandóak és
végérvényesek. Már a 2008-as válság is rámutatott törékeny
mivoltukra, hiszen azóta folyamatosan növekvő feszültség
van az Európai Unión belül.
A Tudásközpont három konferenciából álló sorozata megemlékezett a jeles eseményekről, amelyek Brüsszelben,
Párizsban és Budapesten valósultak meg. A kerekasztal-beszélgetéseken felszólaltak többek között magyar és külföldi
kormánytagok, valamint uniós biztosok is.
A konferencia első állomása, a Gondolatok Európáról – Az Alapító Atyák öröksége napjaink Európájában című szimpóziumra 2015. március 31-én került sor Brüsszelben, a másodiknak,
Az Európai Unió és a kelet-közép-európai régió kilátásai a 21.
század kihívásainak tükrében címmel 2015. május 12-én
Párizs, a harmadiknak, a Magyar-német kapcsolatok a német
újraegyesítés tükrében címet viselő konferenciának pedig
2015. szeptember 29–30-án Budapest adott otthont.

Europe Day workshop
Az Európai Parlament 2015-öt a Fejlesztés Európai évének kiáltotta ki. Ennek okán az Antall József Tudásközpont
nemzetközi workshopot rendezett 2015 májusában, amely a tematikus év céljait kívánta jobban megismertetni a fiatal
értelmiséggel. A workshop keretében tehetséges külföldi diákok látogattak el Budapestre, hogy magyar hallgatók közreműködésével megvitassák a fejlesztéspolitika különböző területeit. A programra elsősorban a kelet- és közép-európai
egyetemek diákjai érkeztek.
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TRANSZATLANTI KAPCSOLATOK IRODA
Az Antall József Tudásközpont Transzatlanti kapcsolatok irodája 2014 júliusában kezdte meg működését. A szakmai csereprogramok mellett a szakértők legfontosabb feladata a tágabb értelemben vett amerikai–magyar kapcsolatok (beleértve
Latin-Amerikát és Kanadát is) ápolása azáltal, hogy konferenciák, kiadványok, szakmai viták és közös kutatások segítségével
közelebb hozzák egymáshoz a hazai és tengerentúli döntéshozókat, jelenlegi és jövőbeli szakértőket, tudósokat, diákokat és
további érdeklődőket.
Az Egyesült Államok és Magyarország közös politikai történelmének és jelenlegi kapcsolatának legfontosabb eseményei és
az azokat formáló személyek munkásságának bemutatása a Transzatlanti iroda egyik legfontosabb feladata. A Tudásközpont
tudományos tevékenységének bővülésével párhuzamosan az iroda a kutatómunkában szintén részt vesz, elősegítve azt,
hogy az eredeti, hazai szakmai és háttéranyagok is az AJTK gondozásában megjelent művek részét képezzék.

Mindezeken túl a Transzatlanti kapcsolatok iroda a Tudásközponttal együttműködő tengerentúli szervezeteknek
és egyetemeknek legfőbb kapcsolattartójaként tevékenykedik, valamint különböző ösztöndíjprogramok, így
a Fulbright Fellowship program lebonyolításáért is felel,
ezáltal lehetőséget biztosítva a hallgatóknak és pályakezdőknek, hogy az AJTK tehetséggondozó programjának keretein belül sajátítsanak el releváns szakmai tapasztalatot.
A Tudásközpont Transzatlanti kapcsolatok irodájának
egyik legkiemelkedőbb rendezvénye a 2014-es Our
Past and Present in The Shadow of The Cold War konferencia volt, amely jelentős történészek, szakértők és egykori döntéshozók részvételével zajlott. A programhoz
kapcsolódó kutatások a mai napig folynak az AJTK falain
belül: egyes kutatók a rendszerváltás amerikai vonatkozásait vizsgálják.
A Transzatlanti kapcsolatok iroda 2016-os tevékenysége
az Egyesült Államokban zajló elnökválasztás körül forgott.
Már az előválasztási verseny során elindult az Út a Fehér
Házba elnevezésű programsorozat, melyben a Tudásköz24

pont munkatársai újságírók, diplomaták és egyéb szakértők
segítségével elemezték a kampány legfontosabb fejleményeit. A sorozatot A Fehér Ház meghódítása címmel kerekasztal-beszélgetés zárta Donald Trump nemzetbiztonsági főtanácsadója, Jeffrey D. Gordon részvételével. Ezzel egyidőben
zajlott a Budapest American Studies Forum; a kétnapos diákkonferencián a visegrádi régió amerikanisztikával foglalkozó
egyetemi hallgatói mélyíthették tovább ismereteiket választott
tudományterületükön.

ÁZSIAI ÉS AFRIKAI KAPCSOLATOK IRODA
Az Antall József Tudásközpont kiemelten foglalkozik a tágabb
Közel-Kelet és Távol-Kelet térségével. Az Ázsiai és afrikai kapcsolatok iroda célja, hogy a két régió és Magyarország tudományos
együttműködését elősegítse. A szakmai kooperáció eszközei
a közös konferenciák, kerekasztal-beszélgetések és műhelyviták
szervezése, illetve az oktató- és diákcsere programok. A gyakorlati
együttműködés hosszú távon segíti a kultúrák közötti párbeszédet,
valamint erősíti a kölcsönös megismerést.
A Tudásközpont a dinamikus fejlődésben levő régió minden
országával kapcsolatot kíván építeni. Célja, hogy rendezvényeivel,
könyvkiadási tevékenységével és tudományos profiljának bővítésével a magyarországi Kelet-oktatás, kutatás és ismeretterjesztés
meghatározó intézményévé váljon.
Az Ázsiai és afrikai kapcsolatok iroda Ázsiával foglalkozó részlegének elsődleges célkitűzése a Kínai Népköztársasággal, Japánnal, illetve a távol-keleti térség összetett kérdéseivel foglalkozó
fiatal kutatók és szakemberek tudományos tevékenységének
támogatása, a nemzetközi tapasztalatcsere elősegítése és publikációs lehetőségek biztosítása.
A közel-keleti kapcsolatokkal foglalkozó munkatársak azon
dolgoznak, hogy a térségben jelen lévő szakmai szervezetekkel
és oktatási intézményekkel együttműködve a régió politikai,
gazdasági, kulturális és társadalmi folyamatait bemutató és
elemző konferenciákat, műhelybeszélgetéseket és kerekasztal-beszélgetéseket szervezzenek.
Az Ázsiai és afrikai kapcsolatok iroda legfontosabb közelmúltbeli
rendezvénye a 2016-os Kül- és biztonságpolitikai konferencia
volt, melynek fókuszában az arab tavasz és annak következményei álltak. A neves nemzetközi szakértők kiemelt figyelmet
szenteltek a gazdasági, szociális és belbiztonsági aspektusokra.
Az előadásokban szó esett a régiót érintő befolyási- és hatalmi
struktúra-átrendeződésről, valamint a közel-keleti és európai
menekültválságról is.

Magyarország és az Öböl-térség kapcsolatai
A 2013. április 17-én megrendezett konferencia
a Kuvaittal és Katarral fennálló gazdasági kapcsolatok fejlesztésének, illetve a felsőoktatási együttműködések erősítésének lehetőségeit vizsgálta.
A konferencia meghívott előadói között köszönthettük többek között Dr. Mohammad Sabah Al-Salem
Al-Sabah kuvaiti sejket és Dr. Sheikha Bint Abdulla
Al-Misnad asszonyt, a Katari Egyetem akkori rektorát, a Tudásközpont tiszteletbeli elnökségének
tagjait, valamint Dr. Abdullatif Ahmad Al-Badert,
a Kuvaiti Egyetem rektorát.
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FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS IRODA
A régiókra épülő irodák mellett az Antall József Tudásközpont fontosnak tartja, hogy a fenntartható fejlődés, mint
kontinenseken átívelő szemlélet is megjelenjen a nemzetközi és hazai projektek tervezésekor. A fenntartható fejlődés céljai 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.

BIZTONSÁGPOLITIKA IRODA
A 2015 nyarán megalakult Biztonságpolitika iroda célja összefogni a Tudásközpont biztonságpolitikával
foglalkozó rendezvényeit, illetve az előadásokon, vitaesteken és egyéb szakmai programokon túl intézményi
együttműködést kialakítani a biztonságpolitikával foglalkozó nemzetközi központokkal, intézetekkel és
oktatási intézményekkel.

Kül- és biztonságpolitika első kézből

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.

SUSCHOOL
Az Antall József Tudásközpont 2014 tavaszán szervezett
először kétfordulós tanulmányi versenyt a középiskolások számára a SUSCO Budapest 2014 nemzetközi konferencia alprojektjeként, ahol a résztvevők a fenntartható
fejlődés és környezetvédelem témakörében mérhették
össze tudásukat. A koncepció értelmében a verseny célja
a 9-10-11. évfolyamos tanulók fenntartható fejlődéshez kapcsolódó ismereteinek felmérése és bővítése volt,
valamint ösztönzésük saját iskolájuk, környezetük környezettudatosabbá, fenntarthatóbbá tételére. A nagy
érdeklődésre való tekintettel 2015 őszén a témában elindult egy előadás-sorozat is, ahol havonta egyszer a diákok meghívott szakértők előadásai által szélesíthetik
látókörüket és lehetnek gazdagabbak újabb ismeretekkel olyan fontos kérdésekben, mint például a klímaváltozás, a migráció vagy épp a hulladékkezelés.

SUSCO Youth
Az egyetemista hallgatók és fiatal szakértők részére szervezett angol nyelvű előadás-sorozatot a Tudásközpont 2014
februárjában indította a SUSCO Budapest konferencia kísérőrendezvényeként. A SUSCO Youth célja a fiatal generáció
szemléletformálása egy-egy adott téma szakértőinek bevonásával. Az egyes alkalmak során a résztvevők vezető
budapesti egyetemek, nemzetközi szakmai szervezetek, nagykövetségek közreműködésével a fenntartható fejlődés
különböző szakterületeit járják körbe.
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VitaCore
A VitaCore – Biztonságpolitika, Szerintünk elnevezésű vitaestsorozat lehetőséget ad a kül- és biztonságpolitika iránt érdeklődő fiatalok számára, hogy szakértő moderátorok segítségével fejlesszék kommunikációs képességeiket és bővítsék
szakmai tudásukat. A rendezvénysorozat célja eszmecserét
kezdeményezni egyetemi hallgatók között aktuális külpolitikai kérdésekben, ezzel megvalósítva a többoldalú kompetenciafejlesztést, hangsúlyt fektetve a vitakultúra kialakítására.
A VitaCore szemeszterenként két alkalommal kerül megrendezésre, főként biztonságpolitikai témában.

NATO Run

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 öt évben a tudományterület számos neves
szakembere tartott előadást a program keretében,
többek között Ted Whiteside, a NATO társadalmi kapcsolatokért felelős főtitkár-helyettese; Szemerkényi
Réka, korábbi kül- és biztonságpolitikai miniszterelnöki
főtanácsadó, jelenlegi washingtoni nagykövet; Habsburg
György, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet;
Kristin Lund vezérőrnagy, az ENSZ ciprusi békefenntartó erőinek (UNFICYP) főparancsnoka; és Ian Brzezinski,
az Atlanti Tanács főmunkatársa, az amerikai védelmi
miniszérium európai és NATO ügyekért felelős helyettes államtitkára.
2.

A Biztonságpolitikai iroda egyik kiemelt éves programja
a Budapesti Futófesztivál keretében megvalósuló NATO
Futás, amelyet a Budapesti Atlétikai Szövetséggel és a NATO
nyilvános diplomáciáért felelős osztályával (Public Diplomacy
Division) együttműködésben szervez. A futás nemcsak sport
és közösségi időtöltés, hanem a felkészültség metaforája is,
és így világos kapcsolódási pontot jelent a civil társadalom
és a történelem leghatékonyabb védelmi szövetsége, a NATO
között. A sporteseményhez minden évben biztonságpolitikai
témájú szakmai program is kapcsolódik.
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REGIONÁLIS IRODÁK
PÉCS
Az Antall József Tudásközpont alapításakor az intézet távlati tervei közt szerepelt, 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. A Pécsi Tudományegyetem az ország legrégebbi
és egyik legnagyobb felsőoktatási intézményeként azóta kiváló közege lett az AJTK rendezvényeinek, tehetséggondozó
programjának. 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 minden szemeszterben sor kerül legalább egy
könyvbemutatóra. A pécsi iroda 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 bő három évben közel ötven rendezvényen összesen 77 előadó tartott több mint kétezer 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 gernicét.

GYŐR
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 és
részt vehetnek a Tudásközpont munkájában. Az iroda az Egyetem tér 1. szám alatti INNO-Share épületrészben található.
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AJTK.INNOVÁCIÓ
think.BDPST – Connect to the Future

think.BDPST 2016

Az Antall József Tudásközpont a Külgazdasági és Külügy-

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 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, Dr. Edmund
Stoiber, volt bajor miniszterelnök, Cséfalvay Zoltán, az
OECD magyar állandó képviseletének vezetője, Robert-Jan

minisztériummal, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési
és Innovációs Hivatal (NKFIH), a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA), a Külügyi és Külgazdasági Intézet stratégiai
partnerségével, a Nemzetközi Visegrádi Alap és a Magyar
Villamos Művek Zrt. (MVM) támogatásával rendezte meg
Magyarország think.BDPST – Connect to the Future címet
viselő stratégiai konferenciáját 2016. március 8–10. között,
melynek középpontjában az innováció, új technológiák és
a regionális fejlesztés állt.
A konferencia hosszútávú célja, hogy Magyarország is felkerüljön a nagy regionális konferenciák (GLOBSEC, Krynicai
Gazdasági Fórum, Prague European Summit) térképére
azzal, hogy hazánk rendezi meg a régió legnagyobb, átfogó
innovációs fórumát, előmozdítva ezáltal a gazdasági, kormányzati és a tudományos élet képviselői közötti szorosabb
párbeszédet.
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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.

Startup and Innovation Corner
A think.BDPST konferencia Várkert Bazárban tartott kísérőrendezvényén olyan innovatív vállalkozások, startupok
és innovátorok mutatkoztak be, akik elősegíthetik
a kelet-közép-európai 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 Startup and Innovation
Corner kiállítói, valamint a startupok fejlesztéséért munkálkodó inkubátorok prezentálták tevékenységüket és az innovációs ökoszisztéma kiépítéséért tett erőfeszítéseiket.

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.

Young Leaders' Forum
A think.BDPST konferencia kísérőrendezvényeként, a Design
Terminállal társszervezésben és a Közép-európiai Kezdeményezés rámogatásával 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.
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AJTK.FENNTARTHATÓSÁG
SUSCO Budapest 2014
A nemzetközi konferenciasorozat kétnapos nyitó rendezvénye 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.

SUSCO Expo 2014
A SUSCO Budapest kísérőrendezvénye, a SUSCO Expo fenntarthatósági kiállítás és vásár a civil szervezetek, start up-ok, és 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 Expo 2015

SUSCHOOL 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.

A 2015-ös verseny az előző év koncepcióján alapult,
a megmérettetésen ezúttal is 12 fővárosi és Pest megyei középiskola vett részt. A versenynek köszönhetően két hónap alatt a programba bekapcsolódó 60
diák 200-300 fős közösségeket megmozgató zöld
kommunikációs kampányt folytatott, és több mint
630 főt sikerült elérni a fenntarthatóság gondolatával.

SUSCO Youth Forum 2015
A konferencia ifjúsági fórumának egyetemista résztvevői
kerekasztal-beszélgetés formájában vizsgálták az energiahatékonyság városi infrastruktúrában történő növelésének
témáját.

SUSCO Budapest 2016

SUSCO Youth Forum 2014
A konferencia ifjúsági fóruma a fenntartható
fejlődés különböző területeit kerekasztal-beszélgetés, workshop és előadás formájában
járta körbe a téma iránt elkötelezett, fiatal és
sikeres vállalkozók irányításával.

SUSCHOOL 2014
A kétfordulós versenyen 12 középiskola indult
öt-öt fős csapatokkal. Az első forduló tesztírásból és egy előre feldolgozott téma prezentációjából állt, ami felmérte a diákok tudását
a fenntartható fejlődés témakörben. A második
fordulóba jutott csapatok szakmai zsűri előtt
mutatták be az általuk megvalósított, iskolájuk
zöldebbé tételére irányuló projektet.

A fenntartható fejlődésről szóló konferenciasorozat harmadik
alkalommal az ENSZ által 2015 szeptemberében elfogadott
Fenntartható Fejlődési Célokra (FFC) – a fenntartható városi
vízgazdálkodásra fókuszált.
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 gyakorlatba ültetését.

SUSCO Youth Forum 2016
A 2016-os előadás-sorozat hét alkalma alatt nyolc előadó tartott
előadást vagy workshopot a fiatal résztvevőknek, ezáltal segítve
egy-egy téma mélyebb megértését.

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 ENSZben elfogadott fenntartható fejlődési célok regionális implementációjának fontosságára is.
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AJTK.KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA
Az Antall József Tudásközpont egyik legfontosabb kutatási és tudásközvetítési területe a biztonságpolitika. Ez a téma
sokáig nem kapta meg a jelentőségének megfelelő figyelmet, de az utóbbi néhány évben egyre inkább felkelti a közvélemény érdeklődését. Gazdasági, morális és kulturális javaink védelme azt követeli meg, hogy a biztonságunkat
érintő tudományos és politikai kérdéseket a lehető legszélesebb körben feldolgozzuk, tárgyaljuk és népszerűsítsük.
A Tudásközpont egyik fő feladatának tekinti, hogy e tudományterületet és annak eredményeit gyarapítsa és közérthető
formában minél szélesebb körben megossza. Fontosnak tartjuk, hogy rendszeres programjaink mellett a nagyobb konferenciáink, műhelyvitáink a legaktuálisabb kérdéseket mutassák be. Rendezvényeinken új, szokatlan szempontokat is
alkalmazunk, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy ez a megközelítésmód az egyetemi diákságot és a szélesebb közönséget jobban eléri és bevonja a nehezebb tudományos témák megvitatásába.

AJTK.KUTATÁS
Az Antall József Tudásközpont a tudásközvetítést és tudományszervezést mindig is kiemelt céljának tekintette,
ezért nagy hangsúlyt fektet a saját értékelő, elemző anyagok elkészítésére, tudományos vitára bocsátására és
terjesztésére. Elsődleges célunk az AJTK alapértékeinek a tudományos életben való megjelenítése, a mindennapi életünket is érintő dilemmákhoz való pozitív hozzájárulás, valamint a fiatal kutatónemzedék munkájának
segítése egy támogató szellemű szakmai műhely kialakításával. Az AJTK kutatási profiljának középpontjában
a kül- és biztonságpolitika áll, amely téma az utóbbi években egyre inkább felkeltette a közvélemény érdeklődését. Kutatásunk kitér továbbá a világtörténelem egyes fejezeteinek, úgymint a hidegháború és a visegrádi
országok történetének vizsgálatára, valamint a politológia és a fenntarthatóság területeire.

BudSec – Budapest Foreign & Security
Policy Conference

NATO workshop és konferencia
A NATO Futáshoz minden évben biztonságpolitikai témájú
szakmai workshop kapcsolódik, ahol a szövetség életét
érintő legaktuálisabb kérdéseket vitatják meg a szakértők. A NATO nyilvános diplomáciáért felelős osztálya
(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, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkára és
Balogh István, a KKM biztonságpolitikai és nonproliferációs
főosztályvezetője segítik az AJTK munkáját.
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Biztonságpolitikai tevékenységünk meghatározó eseménye az éves rendszerességgel visszatérő Budapesti Kül- és
Biztonságpolitikai Konferencia (BudSec). A 2013-ban első
alkalommal megrendezett konferencia Kína új gazdasági
és hatalmi helyzetét, míg a 2014. évi folytatásban a hidegháború jelenkori hatásait járta körül. Bár 1989-ben véget
ért a bipoláris szembenállás korszaka, öröksége napjainkban is érezhető, hiszen a mai amerikai–orosz kapcsolatok
is hordozzák egy régi-új konfliktus jellegzetességeit. 2016ban Törökország állt a BudSec középpontjában, amit egyrészt a középhatalmi státusza, másrészt pedig a migrációs
válságban és a Közel-Keleten betöltött szerepe szerint értékeltek az előadók. A BudSec konferenciák megrendezésekor törekszünk arra, hogy kiegyensúlyozott képet kapjunk a támáról, de nagy figyelmet fordítunk arra is, hogy
a legelismertebb szakértőket hívjuk meg. Előadtak többek között Jeffrey D. Gordon, Kurt Volker, Magyarics Tamás,
Marc Kramer, Balogh András, Murat Erdoğan, N. Rózsa
Erzsébet és még számos elismert kutató a nemzetközi és
hazai tudományos világból. A 2017. évi BudSec konferencia témája a regionális egyensúly és az állami szuverenitás
kihívásai a termékeny félhold területén.

Kutatói blog és tanulmánykötetek
Az AJTK egyre bővülő kutatói tevékenységének legfontosabb megjelenési formája a kutatói blog, ahol heti rendszerességgel jelennek meg elemzések és esszék. A felület egyik célja, hogy megfelelő környezetet biztosítson
a fiatal kutatók számára, hogy hozzájáruljanak a tudományos kérdések feldolgozásához, illetve hogy rendszeres
és megbízható tájékoztatással szolgáljon a kiemelt témák
iránt érdeklődő közönség számára.
Az AJTK kutatói részben már a tudományterületükön
fontos szerepet betöltő, elismert szakemberek, részint
olyanok, akik a Tudásközpontban fogják elsajátítani a szakma alapvető fortélyait. A kutatási profil megközelítése
alapvetően regionális, vagyis a különböző földrajzi területekre koncentrál, bár vannak olyan témák, melyek regionális szintézist kívánnak, ilyen az energiapolitika vagy
a multilaterális diplomácia.
A regionális megközelítés tükröződik az AJTK kutatási tevékenységének első önálló tanulmánykötetében, amely
az Újhold – A török külpolitika útkeresése a 21. század elején
címet kapta. A tanulmányokból megismerhetjük a kormánypárt külpolitikai koncepcióját és annak történeti hagyományait, a vízbiztonság kihívásait, az oszmán múltat,
a haditengerészet működését, a menekültkérdés és a fejlesztéspolitika aktuális kérdéseit, de a regionális, bilaterális

viszonyok, így az USA-val, az EU-val, Kínával, Közel-Kelettel,
sőt, az afrikai kontinenssel fennálló kapcsolatok is egy-egy
tanulmánnyal képviseltetik magukat.

Fókuszban
A negyedévente angol és magyar nyelven megjelenő
Fókuszban magazin egy-egy aktuális téma kapcsán mutat
be egy országot, régiót vagy témakört. A Fókuszban első
száma a Visegrádi Együttműködés aláírásának 25 éves
évfordulójára emlékezik, és a nagyköveti interjúk, történeti–politikai elemzések mellett az Antall József Nyári
Egyetemet és a V4 országok kulturális értékeit is bemutatja.
A második szám az Egyesült Államokban lezajló elnökválasztásra reflektál, míg a harmadik, előkészületben lévő
szám Izrael jelenlegi világpolitikai szerepét vizsgálja.
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AJTK.TEHETSÉGGONDOZÁS
Az Antall József Tudásközpont névadója örökségéhez híven kiemelt küldetésének tekinti a tehetséggondozást és a fiatalok
ismereteinek bővítését.

Programsorozatok
1.

A Tudásközpont hatéves működése során számos tehetséggondozás fókuszú programot indított útnak. Karrier Akadémia
elnevezésű programsorozatunk célja a diákok önálló karrierépítési képességeinek fejlesztése volt. A külföldi tanulmányi
lehetőségek feltérképezéséhez az Erasmus Expo kiállítás nyújtott segítséget. Az évek során tehetséggondozási profilunkat
interaktív versenyekkel is igyekeztünk színesebbé tenni. A középiskolás és egyetemista diákok számára meghirdetett Tárgyald meg Európát! szeminárium és szimulációs verseny során a résztvevők az Európai Unió működéséről, tárgyalási technikáiról és döntéshozatali mechanizmusáról kaphattak reális képet.

Gyakornoki program

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.

2.

Az AJTK a tehetséggondozás részeként kifejezetten fontosnak tartja gyakornoki program működtetését, mellyel
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.

A 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
Transzatlanti idodájának szakmai munkájába, valamint
közelebbről megismerkedjenek a hazai tudományos és
közélet legfontosabb kérdéseivel.

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.
36
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SzóDa Műhely
A Szóda Műhely az AJTK 2013 őszétől működő középiskolás projektje. A projekt törekvése, hogy a formális oktatást
kiegészítve segítse a középiskolás korosztályt a pályaválasztásban és az iskolai közösségi szolgálatuk eltöltésében
tréningeken és projektmunkákon keresztül. A formális oktatással szemben a műhely az önirányított tanulásra és
a kiscsoportos együttműködést fejlesztő gyakorlatokra helyezi a hangsúlyt. Állandó programjaink mellett egy online
felület létrehozását és koordinálását tűztük ki célul, ahol a generáció képviselői megszólalhatnak az őket érintő
témákban, lehetőségeket és információkat találnak közösségi szolgálatuk elvégzéséhez és továbbtanulásukhoz.
Célunk, hogy olyan cégekkel és szervezetekkel működjünk együtt, akik számára fontos a következő generációk
véleménye, és szemléletének formálása.

A START! Pályaorientációs tréningsorozat a középiskolások tudatos továbbtanulását támogatja. A SzóDa
Műhely célkitűzése, hogy a diákok a továbbtanulásuk
kapcsán ne tantárgyakban, hanem saját érdeklődésüket figyelembe véve életpályában gondolkodjanak, ezért
a tréningfolyam egyik legfontosabb eleme az önismeret.
A foglalkozások az átgondoltabb jövőtervezésben is
segítséget nyújtanak a fiataloknak. A 2016 őszén indult
START! tréning mottója: A cél te vagy! Az öt héten át tartó,
hetente kétórás foglalkozások hatására a résztvevők
nyíltabban és bátrabban nyilvánítják ki a véleményüket
a mindennapjaikat érintő témákban.
A SzóDa & Co. – Interaktív céglátogatások során olyan
szervezetekkel és vállalkozásokkal vesszük fel a kapcsolatot,
amelyek működése szintén a kooperatív, újszerű munkaszervezési elveken alapul, és fontosnak tartják a Z generáció
tudatos pályaválasztását. Az egynapos céglátogatások
keretében a középiskolások megismerhetik a különböző
szakmákat, feladatcsoportokat, így lehetővé válik, hogy már
fiatal korban életpályában gondolkodjanak, és tudatosan
használják a kooperatív szemléletet a későbbi munkájukban. Célunk, hogy a Tudásközpont mint befogadó és közvetítő intézmény IKSZ-es gyakornokokat irányítson ezekhez
a cégekhez, elősegítve ezzel a fiatalok munkakultúrájának
korai fejlesztését és a megalapozott pályaválasztást.
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A középiskolásoknak szóló SzóDa IKSZ programsorozat
lehetőséget ad a diákoknak Iskolai Közösségi Szolgálatuk
(IKSZ) elvégzésére. A Z generáció tagjaiból kikerülő önkéntesek a Szóda Műhely trénerei által kidolgozott közösségi
projektben vehetnek részt, emellett az AJTK munkájába is
bekapcsolódhatnak. A közösségi projektek eredményeit
nyilvános kiállítások formájában is bemutatjuk.
A Tied a pálya! – World Cafe beszélgetések olyan pályaorientációs témájú kiscsoportos foglalkozások, melyeket
a témában jártas szakértők tartanak. A beszélgetések célja,
hogy személyes tapasztalatokon és véleményeken keresztül új nézőpontokat ismerjenek meg a résztvevő diákok.
A meghívott szakértők külön asztaloknál, 4-6 fős csoportokkal
osztják meg saját álláspontjukat 10-15 perces időkeretben
olyan népszerű témákban, mint a külföldi továbbtanulás, az
önkéntesség vagy a női karrierépítés.
A SzóDa Tábor a SzóDa Műhely valamennyi programját
egyesíti. A 2015 óta működő, meghatározott tematika köré
épülő egyhetes nyári esemény programja pályaorientációs
gyakorlatokból, kommunikációs tréningből és közösségi
projektmunkából áll össze. 2016-ban a Deák tér vizsgálata
és bemutatása volt a SzóDa Tábor központi témája. A kétnapos érzékenyítést követően három projektcsapat (filmes,
fotós, rádiós) párhuzamosan dolgozott, a tábor végére
megszülető munkákat a fiatalok kiállítás keretében mutatták be a nagyközönségnek.
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AJTK.DUNAI REGATTA
A Dunai Regatta Magyarország legnagyobb egyetemek közötti sport-, zenei és kulturális fesztiválja, amely nemzetközi evezős és sárkányhajós versenyek köré épül. A Regattát először 2013-ban rendezte meg a Tudásközpont, a résztvevő magyar
egyetemek száma azóta is évről évre növekszik, a kezdeti hat csapatból 2016-ra tizenöt hazai csapat lett, emellett minden
évben rajthoz állnak külföldi egyetemek is, hogy a sportszerűség jegyében összemérjék erejüket a Duna legszebb fővárosi
szakaszán.

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.

40

Tevékenységünk

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 első évben Duna menti egyetemek, a második évben
a visegrádi országok egyetemei, a harmadik évben tengerentúli egyetemek (Harvard és Princeton) képviseltették
magukat evezős csapataikkal. 2016-ban a brit evezős kultúra legendás riválisai, az Oxford és Cambridge versenyeztek
egymással és magyar ellenfeleikkel; a dobogó legtetejére
a győri Széchenyi István Egyetem csapata állhatott fel.

A Dunai Regatta SPORT.HAGYOMÁNY.ÉLMÉNY. hármas 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 várják az
érdeklődőket a Dunától egy karnyújtásnyira, a Műegyetem rakparton.
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SZAKKÖNYVEK

AJTK.KÖNYV

A szakkönyvsorozatban tanulmányok, tudományos kutatások és politikai szakértők művei jelennek meg magyar nyelven.

A Tudásközpont 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. Az AJTK könyvkiadási tevékenysége magában foglalja szakmai publikációk megjelentetését, tudományos
igényű, elsősorban a biztonságpolitika, politikatudomány és a nemzetközi kapcsolatok területén hiánypótló művek közreadását, valamint egyetemi szakkönyvek közzétételét.

ÖNÉLETRAJZI SOROZAT
A 2014-ben indult sorozat neves politikusok, politikai tanácsadók, államfők visszaemlékezéseit, önéletrajzi írásait tárja
az olvasók elé.

Helmut Kohl: A fal leomlásától az újraegyesülésig
Kiadási év: 2014

Ronald Reagan: Egy amerikai élet
Kiadási év: 2014

Margaret Thatcher: Életem
Kiadási év: 2014
Margaret Thatcher, Nagy-Britannia
első női miniszterelnöke maga meséli el politikai pályája fordulatos
eseményeit és azok külpolitikai
hátterét. Teszi mindezt meglepően
őszinte stílusban, melyből megalkuvást nem ismerő politikusi karaktere és egy kivételes történelmi
korszak képe rajzolódik ki.

Horst Teltschik: 329 sorsfordító nap
A német újraegyesülés – belülről
Kiadási év: 2015

42

Washingtoni éveim

Kohl kancellár egykori tanácsadója,
Horst Teltschik az akkori folyamatok
aktív részeseként szinte napról napra
meséli el annak a 329 napnak a történetét, mely a berlini fal 1989. november 9-i leomlásától a két német
országrész hivatalos egyesüléséig,
1990. október 3-ig ível.

Washingtoni éveim

CONDOLEEZZA
RICE

Dr. Hans-Gert Pöttering Európa egyesítésének egyik legfontosabb alakja,
aki 1979-től az Európai Parlament
képviselőjeként, majd 2007-től az EP
elnökeként munkálkodott az integrációért és azért, hogy létrejöjjön az
egész kontinenst egységbe forrasztó
politikai közösség.

Helmut Kohl: Aggodalom Európáért
Kiadási év: 2016
Helmut Kohl már magyarul is olvasható 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.

Henry Kissinger: Világrend
Kiadási év: 2015
Negyedik utánnyomás

Glenn Hubbard–Tim Kane: Egyensúlyban
Kiadási év: 2016

A Nobel-békedíjas politikai gondolkodó friss könyvében a 21. század
sürgető történelmi kihívására keresi
a választ: hogyan lehet az ideológiai
szélsőségek, az egymással ütköző
történeti víziók és a gyors technicizálódás korában a békét biztosító
világrendet fenntartani.

A történelem meghatározó gazdasági hatalmai végül mind elbuktak.
Mit rontottak el ők, és mit tanulhatunk a példájukból? A birodalmak tündöklésének és bukásának
bemutatásához a szerzők a politikatörténet, a közgazdaságtan és
a pszichológia legújabb eredményeit használják fel.

George Bush – Brent Scowcroft:
Átalakított világ
Kiadási év: 2014

Ahmet Davutoğlu: Stratégiai mélység
- Törökország nemzetközi helyzete
Kiadási év: 2016

Antall József: Modell és valóság I-III.
Kiadási év: 2015

Az Átalakított világ egy külpolitikai
szempontból rendkívüli időszak
krónikája, ahogy annak egykori
alakítói látják. Az Egyesült Államok
41. elnöke, id. George Bush és volt
nemzetbiztonsági tanácsadója a hidegháború végének és a kétpólusú
világból való átmenetnek a történetét tárják az olvasók elé.

Törökország korábbi miniszterelnökének, Ahmet Davutoğlu professzornak a kötete a nemzetközi
kapcsolatok és a geopolitika 21.
századi világában új perspektívát kíván felmutatni, méghozzá egy olyan
állam szemszögéből, mely az ezeket
alakító folyamatok egyre fontosabb
szereplőjévé és alakítójává válik.

Condoleezza Rice: Washingtoni éveim
Kiadási év: 2016

Robert Kagan: Made in America –
Avagy kitart-e az amerikai világrend?
Kiadási év: 2015

Kokes János: Magyar emlékek Csehországban
Kiadási év: 2015

Robert Kagan most kézben tartott
könyve 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.

Ez a rendhagyó útikönyv áttekinti
a magyar–cseh történelem kapcsolódási pontjait, és hét régióra bontva
mutatja be részletesen a magyar
emlékkel bíró helyszíneket. A kötet
szerzője, Kokes János a Magyar Távirati
Iroda (MTI) prágai tudósítója, a fotók
Gedai Csaba fotóművész munkái.

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
évekre, miközben színes portrékat
fest a korszak meghatározó szereplőiről.

Helmut Kohl visszaemlékezése sorsfordító időszakba kalauzolja az olvasót. Végigkövethetjük azt a feszült,
kemény tárgyalásokkal teli tizenegy
hónapot, melynek eredményeképp
megvalósult a német újraegyesítés.
A magyar kiadás Kohl kancellár magyar olvasókhoz címzett, személyes
hangú előszavával válik teljessé.

Hans-Gert Pöttering: Európa egysége,
a mi boldogságunk
Kiadási év: 2016

Condoleezza Rice a Bush-kormányzat külügyminisztereként fontos
szerepet játszott a kétezres évek
világpolitikai folyamataiban. Önéletrajzi könyvében a szeptember
11-i terrormerényletektől Barack
Obama megválasztásáig eltelt időszak háborúkkal és válságokkal teli
éveiről nyújt átfogó képet.

Antall József: a szemléletformáló
tanár, az újító tudós, a felelős politikus. A rendszerváltoztatás utáni
első magyar kormány miniszterelnökének három kötetbe válogatott
műveiből nemcsak a meghatározó
politikust, hanem a kiművelt politikai gondolkodót és az elismert történészt is megismerheti az olvasó.
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Henry Kissinger: Kínáról
Kiadási év: 2014
Második utánnyomás
A 20. század legbefolyásosabb politikai tanácsadójaként ismert Henry
Kissingernek meghatározó szerepe
volt Amerika és Kína kapcsolatfelvételében, mely alapjaiban változtatta
meg a nemzetközi rendet. A kötet
egyszerre visszaemlékezés és történelmi elemzés a világpolitikában
egyre fontosabb Kínáról.

Zbigniew Brzezinski: Stratégiai vízió –
Amerika és a globális hatalom válsága
Kiadási év: 2013
Második utánnyomás

Baranyi Tamás Péter – Szálkai Kinga:
Újhold – A török külpolitika útkeresése
a 21. században
Kiadási év: 2016

Zbigniew Brzezinski lengyel származású amerikai politikus és geostratéga művéből megtudhatjuk, hogy
miként változik az Egyesült Államok
szuperhatalmi szerepe az új világrendben, milyen stratégiát követnek
a különböző államok, és hogyan befolyásolja az erőviszonyok átalakulását Kína növekvő ereje.

Törökország lassan száz évvel a köztársaság kikiáltása után a térség
elismert hatalmává vált, így sajátos
érdekeit egyre inkább érvényesíteni
tudja. A tanulmánykötet szerzői és az
AJTK közreműködő munkatársai egy
kötetben foglalják össze és elemezik
a Török Köztársaság geopolitikai tényezőit.

TANKÖNYVSOROZAT

MARIE-HELEN MARAS: A TERRORIZMUS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA

A tankönyvműhelyben igényes megjelenésű egyetemi jegyzetek és oktatói anyagok készülnek.

ÉS GYAKORLATA

Marie-Helen Maras: A terroizmus
elmélete és gyakorlata
Kiadási év: 2016

Marton Péter – Balogh István– Rada
Péter: Biztonsági tanulmányok
Kiadási év: 2015

Beth A. Fischer: The Reagan Reversal:
Foreign Policy and the End of the Cold
War

A szerző a legújabb elméleti kutatások és gyakorlati eredmények
birtokában, tudományos igénnyel
elemzi a terrorizmus jelenségét.
A könyv bepillantást enged a terrorszervezetek belső világába, valamint
a terrorelhárító szolgálatok által alkalmazott módszerekbe.

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 kitér.

A szerző, Ronald Reagan külpolitikájának talán legnagyobb szakértője, az egykori amerikai elnök
külpolitikai stratégiáját elemzi,
mely végül a hidegháborús struktúra lebontásához vezetett.

Alfred Rolington: Hírszerzés a 21. században – A mozaikmódszer
Kiadási év: 2015

Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok
külpolitikájának története
Kiadási év: 2014
Második utánnyomás

A digitális jelen egyre növekvő
adatmennyiségeket (Big Data)
eredményez. Az internet biztosította szabadság és a 24 órás hírtelítettség új korszakot nyitott a hírszerzés
területén is. A szerző a 21. század
kihívásaira válaszoló, szoros nemzetközi együttműködésen alapuló
stratégiát ismertet.
Marton Péter: A külpolitika elemzése
– Fogalmak és módszerek
Kiadási év: 2013
Második utánnyomás
Marton Péter hiánypótló könyve
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.
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Magyarics Tamás könyvének második, jelentősen bővített kiadása nem
csupán kézikönyvszerű bevezetés az
Egyesült Államok külpolitikájának
történetébe, de tudományos igén�nyel megírt, élvezetes tárgyalása is
az egyedüli szuperhatalom diplomáciatörténetének.
Horváth Jenő – Csicsmann László –
Paragi Beáta: Nemzetközi kapcsolatok
története 1941–1991
Kiadási év: 2013
Második utánnyomás
A kötet a nemzetközi tanulmányok
szakos egyetemi hallgatóknak, illetve minden, a diplomáciatörténet
iránt érdeklődő olvasónak szóló ös�szefoglaló mű, amely átfogó képet
ad a második világháború és a hidegháború vége közötti rendkívül
izgalmas időszakról.

A kötet kulcsfontosságú kérdésekre
keresi a választ a hidegháborút követően kialakult biztonsági kihívások kapcsán. A jelenkori példákkal
alátámasztott tankönyv kiváló anyagot biztosít a nemzetközi biztonság
gyorsan alakuló mindennapjaiban
felmerülő elméleti és gyakorlati kérdések megértéséhez.

KÖNYVTERVEK 2017.

MARIE-HELEN MARAS

A TERRORIZMUS ELMÉLETE

Roland Dannreuther: Nemzetközi
biztonság
Kiadási év: 2016

Ezra F. Vogel: Deng Xiaoping and
the Transformation of China
Részletes, nagy ívű életrajz
Kína egykori reformpárti vezetőjéről, akinek nevéhez a nyitás
és a kínai állam máig tartó gazdasági-társadalmi modernizációja fűződik.

Mark M. Lowenthal : Intelligence:
From Secrets to Policy
Mark M. Lowenthal veterán hírszerző részletes beszámolója
a hírszerző közösség történetéről, felépítéséről, és arról,
munkájuk hogyan befolyásolja
a politikai döntéshozatalt.

D. F. Schmitz: Brent Scowcroft
– Internationalism and PostVietnam War American Foreign
Policy
A kötet szerzője átfogó képet
kíván nyújtani arról, miként
formálta Brent Scowcroft az
amerikai külpolitikát a vietnámi háborút követően.

C. J. Jensen – D. H. McElreath –
Melissa Graves: Introduction to
Intelligence Studies
A kötet bepillantást enged a 9/11
utáni korszak hírszerzésének kihívásaiba és a legújabb technikákba. A tét a hatékonyság
megőrzése a globális gazdasági
instabilitás és a nemzetközi terrorizmus világában.

Richard Susskind – Daniel
Susskind: The Future of the
Professions
A kötet szerzője a jövő szakmáit
jósolja meg, kitérve rá, hogy milyen mesterséges intelligencia
rendszerek helyettesítik, illetve veszik majd át az emberek
munkáit.

45

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

FOTÓKREDIT
A kiadványban található fotók az Antall József Tudásközpont tulajdonát képzik; azokat az AJTK munkatársai vagy az
AJTK-val megbízási jogviszonyban álló fotósok készítették.

Kivételt képeznek az alábbiak:
think.BDPST – Connect to the Future

Dunai Regatta

Antall József Nyári Egyetem

5–9. oldal képei, amelyeket a vezetőség tagjai bocsátottak az AJTK rendelkezésére

2017. március 29–31.
Helyszín: Bálna Budapest

2017. május 6., szombat
Helyszín: Műegyetem rakpart

2017. július 3–14.
Helyszín: AJTK előadóterem

13. oldal
Fotó: Antall Péter

A 2017-es think.BDPST stratégiai konferencia a társadalmi és technológiai
innovációra fókuszál, különös tekintettel az oktatás és a munkaerőpiac,
valamint az egészségügy és gyógyszeripar jövőjére. Bővebb információ:
think.bdpst.org

2017-ben május 6-án alakul át sport- és
kulturális fesztivállá a rakpart, ahol
a megszokott felhőtlen és kihagyhatatlan
Regatta-élmény vár! A nemzetközi evezős és sárkányhajós versenyben 18 magyarországi egyetem csapata áll rajthoz.
Bővebb információ: dunairegatta.hu

A 2017-es Antall József Nyári Egyetem a
V4-ek Európai Unión belüli helyét vizsgálja majd különböző aspektusokból.
Jelentkezés: 2016. február 1-től március 31-ig. Bővebb információ: ajtk.hu

14–15. oldal
1. Fotó: Antall Péter
2. Fotó: White House Staff
3. Fotó: MTI
4. Fotó: Kisbenedek Attila
5. Fotó: MTI
6. Fotó: MTI
7. Fotó: MTI
8. Fotó: MTI
17. oldal
Forrás: Shutterstock
20. oldal
1. Fotó: MTI
27. oldal
2. Fotó: Berényi Ibolya
37. oldal
1. Fotó: Náray E. Tamás
2. Fotó: Nagy Szabolcs
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