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 weboldalán, valamint Youtube
oldalán is megtekinthetők.
Az AJTK kutatási tevékenysége során 2020 év végéig (nyelvenként külön számolva) 107 nagy
elemzést (ún. AJRC-elemzést), 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
megjelentetését tervezi, 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.
A közelmúltban megjelent, az AJTK-t tudatosan lejárató, gazdálkodását és működését rossz
színben feltüntető cikkek létrejöttét az Alapítvány a közelgő választási kampányok sajnálatos
velejárójának tekinti, mely cikkek súlyosan megsértik mind az Alapítvány, mind pedig az Antallcsalád 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.
Ennek apropóján a Direkt36 oldalán és számos más sajtóorgánumban megjelent cikk kapcsán az
AJTK a jelen közleménnyel kíván választ adni a kijelentésekre a teljesség igénye nélkül:
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 Alapítvány, az intézmény külpolitikai
stratégiájához illeszkedve, kizárólag szakmai programokkal összefüggésben szervezett és szervez
külföldi utakat, melynek keretében minden esetben a beszerzési- és gazdálkodási szabályzatnak
megfelelően járt és jár el. A delegációk szállásának kiválasztásánál, a programok szervezésénél
figyelembe vette és veszi a diplomáciai találkozók szigorú protokolláris szabályait és szokásait,
valamint a biztonságos környezetet is. A cikkben megjelent évi 15-20 munkaút nem kizárólag Antall
Péter és a vele utazó delegáció útjait jelentették, hanem az AJTK munkavállalóinak szakmai útjait is
tartalmazza, ezen utak költségei az éves költségvetés kb. 5-6 százalékát teszik ki. A cikkben említett
helikopter kiránduláson Antall Péter és Antall-Horváth Veronika magáncélból egy turistacsoporttal
együtt vettek részt, melyet saját költségből fedeztek.
A Magyar emlékek-sorozat ausztráliai kiadásának vonatkozásában elmondható, hogy a
kapcsolatépítő útra 2019 november és december hónapokban került sor. Ezt követően a koronavírus
okozta világjárvány a könyv előkészületeire is hatással volt és van, így ennek munkafolyamatai

jelenleg is zajlanak (több hónapot felölelő adatgyűjtés, történészi kutatómunka, fotózás valamint a
könyvkiadási folyamatok). A világjárvány elmúltával kezdődik el a helyszíni terepmunka. A cikkben
említett utazás keretein belül a delegáció partneri javaslatra nevezetességeket tekintett meg,
melyeknek bár nincs konkrét magyar vonatkozásuk, a megtekintésük közvetetten hozzájárulhat a
könyv sikeréhez a beazonosíthatóság miatt.
Antall-Horváth Veronika 2021. június 30-ig GYED-en tartózkodott, fizetését nem vette fel az AJTK-tól.
A MOTIVE Bt-ben Antall-Horváth Veronika kültag. A cég 2021 januárjában pályázatírásra és szponzori
kapcsolatok építésére szerződött az alapítvánnyal, nyereség vagy egyéb osztalék nélkül, ebből
adódóan Antall-Horváth Veronika sosem vett ki osztalékot. a MOTIVE Bt-ből. A céggel kapcsolatos
tevékenységek elvégzését, kapcsolattartást nem Antall-Horváth Veronika végzi. A további
félreértések és alaptalan spekulációk elkerülése végett megkezdte kilépését a MOTIVE Bt-ből.
A RAZ Consulting Bt-vel kapcsolatban Antall-Horváth Veronika nem az AJTK munkavállalójaként
végez munkát, hanem közvetve közreműködik és tanácsokkal segíti az AJTK munkáját, elsődlegesen
a think.BDPST projekt keretén belül. A RAZ Consulting Bt-vel kapcsolatos számlák nem közpénzből
kerültek kiegyenlítésre, így nem minősülnek közérdekből nyilvános adatnak. Antall-Horváth
Veronikának a cikk állításával ellentétben nincsenek cégei, nem vezető tisztségviselője egyik érintett
vállalkozásnak sem, így az érintett szerződések tekintetében a megbízási szerződést nem ő írja alá,
nem ő jár el az adott cég képviseletében. A RAZ Consulting Bt. egyebekben projekt jelleggel, nem a
központi költségvetésből elszámolt összegből, nem közpénzből finanszírozással végzett munkát,
teljesített megbízást az AJTK részére. A RAZ Consulting Bt.-ben lévő személyek által, megosztva,
személyes közreműködéssel történt a feladatok ellátása az adott szerződés keretei között. Az AJTK
tevékenységének ellátása, céljainak elérése érdekében igénybe vesz olyan külsős szervezetek,
társaságok szolgáltatásait, segítségét, akik ezen célok és projektek minél hatékonyabb és magas
színvonalon történő megvalósítását elősegítik.
Az intézmény a Presztízs magazinnal számos területen (médiamegjelenések, kommunikációs
tanácsadás) több éves együttműködést alakított ki. A CN-Trend Bt. is közreműködött az
együttműködésben, tevékenységi körében szerepelt többek között a tanácsadás, piac- és
közvéleménykutatás, kiadói tevékenység, kiadványok kiadása, oktatás, reklámügynöki tevékenység,
információs szolgáltatás, üzletviteli tanácsadás is. A CN-Trend Bt-vel korábban és az
együttműködést követően az Alapítványnak nem volt kapcsolata, a cég egyéb tevékenységéhez az
AJTK-nak nincs köze. A cikkben említett PR cikkek egy nagyszabású interjúsorozat részei voltak,
összesen 23 1/1-es oldalnyi hirdetés árát tartalmazta az összeg, melynek egy része a Dunai Regatta
elnevezésű programhoz kapcsolódott, ahogyan a cikkben szereplő Duna kavics cukorka
megvásárlása is promóciós jelleggel.
Antall Józsefné továbbra is az AJTK alapítója, jogai nincsenek korlátozva.
A cikkben szereplő gazdálkodással kapcsolatos információk belső információk, így azokra
nyilvánosan nem kíván az intézmény reagálni, ahogy a HR kérdésekre sem. Antall Péter fizetése az
államigazgatásban dolgozó államtitkárok fizetéséhez van igazítva, több sajtóorgánum a „fizetés” és
„juttatás” fogalmakat összemosva keltett téves híreket. Az esetleges fizetések csúszása a
támogatási rendszer sajátossága miatt fordulhatott elő. Az Alapítvány – mint általában minden
intézmény - legnagyobb költségét a működési költségek teszik ki, melyet csak a támogatásból tud
finanszírozni. A támogatási szerződés alapján az Alapítvány nem képezhet tartalékot, így ameddig
nem érkezik meg a következő évi támogatás, addig ezen költségeket az intézmény nem tudja
előfinanszírozni.
A cikkben említett több mint 20 éves használt ingatlant az Antall házaspár saját forrásokból, részben
örökségből és hitelből vásárolta meg.

Az AJTK vezetősége és munkatársai a Direkt 36 oldalán található 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 ezt érintő témájú és tartalmú cikk,
riport és interjú közlését követően az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a valóságról a fenti
közleményt beleértve tájékoztatást adjon.
A lejárató kampányban eltitkolt magas színvonalú és sokrétű szakmai tevékenység a legjobb
bizonyítéka az AJTK szakmai küldetése és céljai teljesítésének.
Kelt: Budapest, 2021. július 5.

