KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Az „Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány” 2017 évi tevékenységéről
Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány magánszemélyek adományaiból 2010. február 25-én
jött létre. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány a Fővárosi Törvényszék által 01-010011056 sorszám alatt nyilvántartott közhasznú szervezet.
Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány célja, hogy Ifj. gróf Andrássy Gyula tevékenységét,
elméleti munkásságát, a ma is aktuális 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 2017 évben teljesültek tekintetében az alábbi
tájékoztatást adjuk:
1.) „A két gróf Andrássy Gyula” című 4x26 perces ismeretterjesztő film :
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 Két Gróf Andrássy Gyula” című film előállítására az Alapítvány 2016-2017. években
vissza nem térítendő támogatásban részesült az alábbi szervezetektől: MTVA, NKA, Emberi
Erőforrások Minisztériuma, MMA, XI. kerületi Önkormányzat, IX. kerületi Önkormányzat,
Sátoraljaújhely Önkormányzata, Tiszadob Önkormányzata, Zalaegerszeg Önkormányzata,
valamint adományt kapott a Köztársasági Elnöki Hivataltól.
A négy részes film Magyarország történetében jelentős szerepet játszott Andrássy főnemesi
család két kiemelkedő személyiségét, apa és fia életét, törekvéseit, politikusi munkásságát 19.
század közepétől a 20. század 30-as évekig terjedő időszakának történelmi eseményei
tükrében mutatja be.
MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2015 pályázati eljárás keretében a film gyártása 2017. november
15-re befejeződött. A film 500 érdeklődő jelenlétében 2017. november 15-én bemutatásra
került a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A film elnyerte a nézők és történész
szakma nagy tetszését.
2018.év februárjában és márciusában a film elsődleges bemutatása a DUNA World tv
csatornán és másodlagos bemutatása az ECHO tv csatornán is megvalósult, átadásra került

továbbá 1 (egy) hónapon keresztül a filmsorozatot a www.echotv.hu oldalon történő
elhelyezésre megtekintésre.
A két gróf Andrássy Gyula „című 4x 26 perces ismeretterjesztő film további bemutatása,
kereskedelmi forgalom számára történő legyárttatása és eladása, az iskolarendszerbe való
eljuttatása feladatok állnak az alapítvány előtt.
A négy részes ismeretterjesztő filmben bemutatásra került a magyar és egyetemes történelem
két meghatározó személyisége id. gróf Andrássy Gyula és fia ifjabb gróf Andrássy Gyula
életútja a történelem tükrében, akik követve a családi és nemzeti hagyományokat, nagyléptékű
európai gondolkodóként, hogyan segítették különböző történelmi korszakban a hazájukat.
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.) Ifj. gróf Andrássy Gyula és feleség Andrássy Gyuláné született Zichy Eleonóra végső
nyugalomra helyezése- nemzeti adósság.
Ifj. gróf Andrássy Gyula és felesége Andrássy Gyuláné született Zichy Eleonóra grófnő végső
nyugalomra helyezése a Tiszadobi kastélyparkban megépítendő Sírkápolnában-ügyében az
Alapítvány rendelkezik a NÖRI és az Építéshatóság által engedélyezett tervvel. Ifj. gróf
Andrássy Gyula és feleség Andrássy Gyuláné végső nyugalomba helyezésének, jelképes
áttemettetésének ügye élvezi a szakma és a közvélemény széleskörű támogatását, azonban a
mai napig sem kaptuk meg a tulajdonosi hozzájárulást az illetékes minisztertől.
A Miniszterelnökség szóbeli javaslata az, hogy Polgárdiban soron kívül régészeti feltárásokat
végeztessen az Alapítvány arra tekintettel, hogy ifj. gróf Andrássy Gyula és felesége esetleges
maradványai vagy egyéb relikviák a föld mélyén, a környéken vagy egyéb helyeken
megtalálásra kerüljön. A Nemzeti Örökségvédelmi Hivatal segítségével a hivatkozott
feltárások 2018. évre tolódnak át. Az Alapítványnak ifj. gróf Andrássy Gyula és felesége
Andrássy Gyuláné született Zichy Eleonóra grófnő végső nyugalomra helyezése kiemelt célja,
ami töretlenül fennáll, hogy eme nemzeti adósságnak való eleget tételében közreműködőn.
3) Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány célkitűzése, hogy Budapesten létrejöjjön egy
nemzetközi posztgraduális Diplomata-és Politikusképző Akadémia (DPA) Budapest I. ker. Fő
utca 9-11 illetve Bem rkp. 6. alatti székhellyel és működési területtel.
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 nagykövet 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. Az elmúlt évben tovább finomítottuk a tervezett tantervet, a jogi
feltételek meghatározását az Akadémia létrejöttéhez és ehhez számos konzultációt és
egyeztetést lefolytattunk szakemberekkel, egyetemekkel és hivatalokkal. Az Alapítvány által
már hosszú évek óta szorgalmazott Budapest I. ker. Fő utca 11.-13. sz. alatt található, jelenleg
Budapest Főváros Önkormányzat tulajdonában levő, 14408/0/3 hrsz-ú ingatlan (bezárt Szabó
Ervin könyvtár) állami tulajdonba vételét és a Budapest I. ker. Önkormányzat tulajdonában
levő Fő u 9-11.- volt Andrássy Palotában levő ingatlanok megvásárlása ügyét- jelenleg a
1087/2018. (III. 13.) Korm. határozat nyomán megindult. Ez egy nagy erőlelépés az

Alapítvány célkitűzését és munkálkodását illetően. Az Andrássy Palota azonban nem csak a
határozatban megjelölt Andrássy emlékhelyként kell, hogy szolgáljon, hanem az Andrássyak
szellemiségét, az épület eredeti épített funkciója szerinti oktatási cél megvalósítását is kell,
hogy szolgálja. Nem ellentétes funkciók ezek, hanem a legpragmatikusabb kihasználása az
épületnek, ahol az emlékek bemutatása elősegíti az oktatást, az mai élő funkciót. Az
Akadémia beindítása fontos, sürgető feladat, amiben az Alapítvány szerepvállalása töretlen.
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