KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Az „Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány” 2016 évi tevékenységéről
Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány 2010. február 25-én jött létre magánszemélyek
adományaiból és a Fővárosi Bíróság 2010. március 4-én kelt végzésével került
nyilvántartásba véve.
Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítványt a Fővárosi Törvényszék 11056 sorszám alatt tartja
nyilván közhasznú szervezetként.
Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány célja, hogy Ifj. gróf Andrássy Gyula tevékenységét,
elméleti munkásságát, a ma is időszerű eszméket a közvélemény számára is ismerté tegye
rendezvények, filmalkotások, kutatások, műemlékek ápolása révén is.
Az Alapítvány fő célja egy a névadóról elnevezett független Nemzetközi Diplomata- és
Politikusképző posztgraduális képzést biztosító Akadémia létrehozása, a székhely egyik fő
alternatívája Budapest I. kerületben levő, hajdani Andrássy Gyula palotája.
Az Alapítvány céljával kapcsolatosan 2016 évben teljesültekről az alábbi tájékoztatást
adjuk:
1.) „A két gróf Andrássy Gyula” című 4x26 perces ismeretterjesztő film előállítása:
A Nemzeti Média–és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa, mint a PÁLYÁZAT kiírója a Magyar
Média Mecenatúra program keretében a közszolgálati célú műsorszámok létrehozásához és a
nézők számára minél szélesebb körben történő eljuttatásához fűződő közérdek megvalósítása
érdekében,
kezelői
jogkörében
eljárva
felhatalmazta
az
Alapot
MAKOLLÁNYIÁGOSTON2015 pályázati eljárás lefolytatására. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula
Alapítvány pályázatát a Médiatanács nyertesnek nyilvánította.
Az Alapítvány „a két gróf Andrássy Gyula”című ismeretterjesztő film gyártását 2016.03.07én elkezdte.
A film forgatókönyvéhez a történészi munkarészek megírását követően, dramaturg lett
felkérve a forgatókönyv elkészítésére. A dramaturg, történész szakértőre támaszkodva, fikciós
jeleneteket is írt, hogy még színesebben kerülhessen bemutatásra a két Andrássy Gyula a
történelmi események tükrében.
Ezzel párhuzamosan a filmhez kapcsolódó archív fényképek, levelek, iratok kutatása folyt, a
kutatott anyag véglegesítése, összegzése és megvásárlása is megtörtént: Magyar Nemzeti
Múzeumtól, Szabó Ervin Könyvtártól, Országház Könyvtárától, Országos Levéltártól, stb.
Ezt követően került sor a tárgyi film forgatásához a helyszínek kiválasztására, egyeztetésére.
engedélyeztetések előkészítésére.
A tárgyi film forgatása 5. szakaszból áll:
I. szakasz: 2017.01.10—01.17.
II. szakasz: 2017.03.06-08.
III. szakasz: 2017.03.13-14, 2017.03.15-16
IV. szakasz: 2017.03.20-24.
V. szakasz: 2017.05.8-10.
A film elkészítésének határideje: 2017.07.31.

A 4 részes ismeretterjesztő filmben be szeretnénk mutatni, hogy a magyar és egyetemes
történelem meghatározó személyiségek, nevezetesen id. gróf Andrássy Gyula és fia ifjabb
gróf Andrássy Gyula, követve a családi és nemzeti hagyományokat, nagyléptékű európai
gondolkodóként, hogyan segítette különböző történelmi korszakban a hazáját.
Az ˝ősök” hagyományait nem feledve, a modern világban a jog, a diplomácia, a művészetek
minden eszközrendszerével a béke hírnökeként léptek fel, maradandó életművet alkotva ezzel.
2). Ifjabb Gróf Andrássy Gyula és az I. Világháború című tanácskozás kötetének kiadása.
Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával került előállításra Ifjabb
Gróf Andrássy Gyula és az I. Világháború című tanácskozás-kötet.
„
Andrássy diplomataként és politikusként is helyt állt, kitartott a magyar nemzet mellett.
Sajnos a tanácskozás által felvázolt életművet csak a szakértő kutatók ismerték eddig. Ifjabb
gróf Andrássy Gyula alakját és tevékenységét a magyar történettudomány méltánytalanul gróf
Tisza István ás gróf Károlyi Mihály mögé sorolta. Törekvéseit, céljait kellő hangsúllyal nem
jelenítve meg a köztörténetben. Ezt a hiányosságot igyekezett pótolni a tanulmánykötet.
Előszó”.
3.) Ifj. gróf Andrássy Gyula és feleség Andrássy Gyuláné született Zichy Eleonóra végső
nyugalomra helyezése- nemzeti adósság.
Ifj. gróf Andrássy Gyula és feleség Andrássy Gyuláné született Zichy Eleonóra végső
nyugalomra helyezése Tiszadob kastélyparkban megépítendő Sírkápolnában illetve jelképes
áttemettetés első körben. Ha vannak maradványok, csekély maradványok, azokat a Nemzeti
Örökségvédelmi Hivatal segítségével fel kell tárni. Az Alapítvány eme törekvése jelenleg is
töretlenül fennáll!
4.) Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány célkitűzése, hogy Budapesten létrejöjjön egy
nemzetközi posztgraduális Diplomata-és Politikusképző Akadémia (DPA).
Az Akadémia, mint posztgraduális képzést biztosító intézmény, alapvetően a diplomata,
politikusi pályára készülők számára nyújtana felkészülési lehetőséget.
A DPA létrejöttével kapcsolatosan, különböző tudományágak több hazai neves képviselője
kinyilvánította támogató szándékát. Számos Magyarországra akkreditált és meghatalmazott
nagykövete is támogatásáról biztosította az Alapítványt a DPA létrehozásával kapcsolatosan.
.A támogatók hangsúlyozták a DPA létrejöttének nagy fontosságát, szükségességét és azt,
hogy remélik, hogy az intézmény mielőbb megalapításra kerül az Ifj. Gróf Andrássy Gyula
Alapítvány együttműködésével.
Budapest, 2017. május 20.
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