Közlemény

Az Antall József Tudásközpont (AJTK) magánalapítványként működik, alapítója Antall Józsefné Klára
asszony, megálmodója és felépítője Antall Péter, aki igazgatóként vesz részt a Tudásközpont
tevékenységében. Az intézmény célja az antalli szellemi örökség ápolása az oktatás, a kutatás és a
könyvkiadás hármas eszközrendszerén keresztül.
Az AJTK fennállása alatt 2020 év végéig 103 nagyszabású, többségében nemzetközi konferenciát,
189 előadást/panelbeszélgetést és 112 tehetséggondozási és innovációs programot szervezett meg.
2021-ben további 12 nagy konferenciát, 30 előadást és 15 tehetséggondozási és innovációs
programot valósít meg, ezek egy részét online módon, melyek az AJTK Youtube oldalán is
megtekinthetők.
Az AJTK kutatási tevékenysége során 2020 év végéig (nyelvenként külön számolva) 107 nagy
elemzést (ún. AJRC-elemzés), 600 kutatói blogbejegyzést és 21 Fókuszban tudományos magazint
jelentetett meg. A 2021-es évben további 45 nagy elemzés, 100 kutatói blog és 3 Fókuszban magazin
megjelenése van tervben, melynek egy része ütemszerűen már publikálásra került. Mindezen
tartalmak megtekinthetők az AJTK Digitális Tudástár oldalán.
Az AJTK könyvkiadási tevékenységének keretében 78 kiadvány jelent meg, ebből 49 idegen nyelvről
fordított könyv, 25 saját kiadású könyv és 4 konferenciakiadvány. A 74 könyvből 63 magyar nyelven,
11 idegen nyelven (többségében angol nyelven) került kiadásra, melyből 35 szakkönyv, 18 tankönyv,
9 életrajzi, valamint 7 politikai vezetők gondolatait ismertető mű, 5 könyv pedig a Magyar emlékeksorozat részei voltak. A 2021-es évben az AJTK további 7 könyvet fog kiadni, amelyhez az
anyaggyűjtés és az előkészületek folyamatosan zajlanak.
Az AJTK kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel és külügyi tevékenységgel rendelkezik, ezért a
Tudásközpont kutatói, vezetői rendszeresen vesznek részt konferenciákon, szakmai eseményeken
és diplomáciai találkozókon a világ minden táján. Az AJTK kizárólag szakmai programokkal
összefüggésben, az intézmény külpolitikai stratégiájához illeszkedve szervezett külföldi utakat,
minden esetben a beszerzési-és gazdálkodási szabályzatnak megfelelően jár és járt el. A delegációk
szállásának kiválasztásánál, a programok szervezésénél figyelembe vette a diplomáciai találkozók
szigorú protokolláris szabályait és szokásait, valamint a biztonságos környezet is.
A közelmúltban megjelent, az AJTK-t tudatosan lejárató, gazdálkodását és működését rossz
színben feltüntető cikkek létrejöttét a közelgő választási kampányok sajnálatos velejárójának
tekinti, a cikkek súlyosan megsértik mind az alapítvány, mind pedig az Antall-család jó
hírnevét, illetve az alapítvány nyilatkozatait és tevékenységét hamis színben ábrázolják, az
alapítvány nyilatkozatait több esetben torzítva tették közzé, az alapítvány eredményeiről
rendelkezésre bocsátott dokumentációt tudatosan nem említették. Az AJTK vezetősége és
munkatársai a cikk megjelenését megelőzően az újságírói kérdésekre együttműködően
válaszoltak, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátották. A közzétételt megelőzően az
alapítvány kérése ellenére sem mutatta meg az újságíró a kész újságcikket, – melyre a
Sajtótörvény szerint köteles lett volna, így az alapítvány az újságíró rosszhiszemű eljárása
miatt nem tudott élni azon jogszabályban biztosított lehetőségével, hogy a közzétételhez ne
járuljon hozzá arra hivatkozással, hogy az újságíró a nyilatkozatát érdemben megváltoztatta
vagy eltorzította. Ezért az eredeti és minden ilyen tartalmú cikk és riport közlését követően az
alapítvány megteszi a szükséges jogi lépéseket.
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