
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS  
Az „Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány” 2019. 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 
a névadóról elnevezett független Nemzetközi Diplomata- és Politikusképző posztgraduális 
képzést biztosító Akadémia létrehozása, aminek székhelye Budapest I. kerületben levő 
Andrássy palota.  
 
Az Alapítvány céljával kapcsolatosan 2019. évben teljesültekről az alábbi tájékoztatást 
adjuk:  
 

1)Az Alapítvány költségviselésében, megkutatta Ifj. gróf Andrássy Gyula és felesége Andrássy 

Gyuláné született Zichy Eleonóra grófnő földi maradványait az ideiglenes temetkezési helyen, 

Polgárdi volt Batthyány kastély parkjában.2019. április 16-án az ifj. gróf Andrássy Gyula 

sírdomb-kripta feltárása valósult meg dr. Susa Éva biológus-antropológus szakértő vezetésével. 

A két történelmi személy csontmaradványai kerültek elő a méltatlanul feldúlt kriptából, 

amelyeknek a bevizsgálása és biztonságba-helyezése megtörtént. Előkerült temetési kellékek, 

koporsómaradványok restaurálása folyik. Kiemelendő, hogy a megmaradt textíliák ifj. gróf 

Andrássy Gyula halotti öltözete fontos történelmi és viseleti értéket is képvisel. A műtárgyak 

restaurálásával átmentjük azokat az utókor számára, így is tisztelegve múltunk előtt.  

 

2)Ifj. gróf Andrássy Gyula és feleség Andrássy Gyuláné született Zichy Eleonóra Tiszadob 

kastélyparkban megépítendő Sírkápolnát szorgalmazza az alapítvány 2014 évtől folyamatosan. 

A kastély-épület fontos emlékeket hordoz magában: a családi hagyományokat, a két gróf 

Andrássy Gyula szellemi örökségét, aminek megőrzése a jövő generációja számára is óriási 

súllyal bír. Ezen emlékek között van az ifjabb Andrássy Gyula és felesége földi 

maradványainak elhelyezése a felperes által engedélyeztetett és megépítendő tárgyi Andrássy 

sírkápolnában. A Nemzeti Örökség Intézete osztotta az Alapítvány álláspontját és már 2015 

engedélyezte Tiszadobon kialakítandó Sírkápolna-emlékhely létrehozását és kérte, hogy az 

Alapítvány terveztesse meg a Tiszadobi kastélyhoz illeszkedő sírkápolnát, aminek terveit  jóvá 

is hagyta. Szabolcs- Szatmár -Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztály Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 2015 december 3-án 

engedélyezte a sírkápolna megépítését azonban az engedély jogerejével kapcsolatos értesítést 

három év múlva küldte meg (2018.december 21-én). Így sajnálatosan 2019 évig ezen sírkápolna 

projekt el sem kezdődhetett az Alapítvány számára.  Bízunk benne, hogy az Andrássy kastély 

és kastélypark felújítása és látványosságok létesítése mellet Európai Uniós támogatással, az 

Andrássy sírkápolna építkezése megkezdődhet és megvalósulhat záros határidon belül. A múlt 

tisztelete a jelent is értékesebbé teszi. 

 

3)” A két gróf Andrássy Gyula „album szerkesztett formában az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának támogatásában előállításra került. Számos hazai és külföldi múzeum és 



levéltár értékes archívanyagot bocsátott rendelkezésre az album számára. Az album hiánypótló 

továbbá ma is aktuális üzenetet hordoz magában, megvalósítása fontos. Az album lehetőség 

kínál pedagógusoknak is., hogy oktatási segédletként használják fel, a kronologikusan rendezett 

képi egységet. Bízunk benne, hogy támogatás keretében az album nyomtatása is megvalósul, 

és az értékes ismeretanyag eljuthat a nagyközönséghez.     

 

4.). 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 

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.    

 

          
 

 
 


