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ALAPÍTÓ OKIRAT 

Gyenge Ádám Attila (szül.: Zirc, 1980. március 22., a.n.: Varga Irén Erika) 9028 Győr, Kisdiófa 
utca 24. sz. alatti lakos, alapító elhatározta - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.), továbbá az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támo-
gatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (civil törvény) vonatkozó rendelkezéseinek megfe-
lelően - Alapítvány létrehozását. 

Az Alapítvány névadója, néhai Dr. Varga Irén Erika főiskolai docens, az alapító édesanyja, aki 
Sikátorban született, tanítóként az Apáczai Csere János Tanítóképző főiskolán végzett, később 
sok tanulás után ugyanitt magyar szakos tanárként dolgozott haláláig. Doktori disszertációját 
az ELTE-n védte meg, melyet szülőfalujának családneveiről készített. Egyaránt példa volt hall-
gatói, kollégái számára is. Vallotta, hogy képességeink tudatában merjünk sokféléhez hozzá-
kezdeni. Elkötelezett híve és terjesztője volt a XXI. sz. új tanulási stratégiájának, az olvasással 
és írással fejleszthető kritikai gondolkodás elméletének. Szülőfalujához tartozása keretbe fog-
lalta életét. Kívánsága szerint e hely temetőjében nyugszik. 

I. Általános Rendelkezések 

Az Alapítvány neve:  

Dr. Varga I. Erika Magyar Nyelvért Alapítvány  

(a továbbiakban: Alapítvány) 

Az Alapítvány székhelye: 9022 Győr, Vörösmarty utca 11. 

Az Alapítvány működése Magyarország, illetve a szomszédos országok területére terjed ki. 

Az Alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító. 

Az Alapítvány jogi személy. 

II. Az Alapítvány célja 
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1.) Célok 
 A magyar nyelv, - és irodalom területén a felsőfokú oktatásban, nappali tagozaton részt-

vevő hallgatók részére szervezett, az alábbiakban felsorolt országos tanulmányi verse-
nyeken kiemelkedő eredményt elért versenyzők támogatása különdíjjal: 
 

• Országos Kossuth Lajos Szónokverseny,  
• Benedek Elek Országos Mesemondó Verseny,  
• Országos Egyetemi – Főiskolai Versmondó Verseny,  
• Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd Verseny stb. 

 
 A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara háziversenyeinek támogatása 

pénzösszeggel, vagy könyvcsomaggal: 
• Vers- és prózamondó Verseny,  
• Tanítói Verseny,  
• Helyesírási Verseny. 

 
• A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara által a Tanítók Napja alkalmá-

ból szervezett intézményi rendezvények támogatása. Pl. információs anyagok nyújtása. 
 

• Ösztöndíj-pályázat kiírása a felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára, a tanszék 
szakmai irányítása mellett folyó névtani kutatásokért, kisiskolások nyelvállapotának ku-
tatásáért, főiskolai hallgatók nyelvállapotának kutatásáért, irodalmi művek elemzése a 
gyakorlatban. 
 

• Új tantárgy – pedagógiai módszerek, eljárások és programok bevezetésének támogatása 
(különös tekintettel a tanári gondolkodás és a tanulás/szervezés alakítására) a felsőok-
tatásban. 
 

• A hallgatók kritikai gondolkodásának fejlesztése olvasással és írással, az interaktív és 
reflektív tanulás lehetőségeinek biztosításával. 
 

2.) Tevékenységek 
 
A fenti célok megvalósítása érdekében az alapítvány az alábbi tevékenységeket végzi:  

• A beszédkészség elsajátításával küzdő, illetve beszédproblémás gyermekek fejlesz-
tésének támogatása; az e célból szervezett fejlesztő programok, illetve eszközök 
kivitelezésének támogatása. 

• A hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejleszté-
sének támogatása; az e célból szervezett fejlesztő programok szervezése, illetve esz-
közök kivitelezése. 

• A határon túli magyarok körében a magyar nyelv fennmaradása, illetve hagyomá-
nyainak ápolása céljából, a magyar közösségek kisiskolásai, és középiskolásai kö-
rében szervezett vers-, és prózamondó, illetve helyesírási versenyek szervezése. 
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• Amatőr író-, költő közösségek felkutatása, munkájuk támogatása szervezett prog-
ramjaik, illetve esetleges kiadmányaik szponzorálásával. 

• A Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás tagiskolái körében szervezett vers-, 
és prózamondó, helyesírási versenyek szervezése, illetve vers-, és novellaíró pályá-
zatok kiírása, támogatása, a kiemelkedő eredményeket elért tanulók díjazása. 

• A Győri középiskolások körében meghirdetésre kerülő vers-, és novellaíró pályá-
zat kiírása, szervezésének támogatása, a kiemelkedő eredményeket elért tanulók 
díjazása. 

• A Magyarországon élő kisebbségek körében, a magyar nyelv, és irodalom területén 
tehetséges tanulók ösztönzése részükre meghirdetett versenyek szervezésével (szép 
magyar nyelv, szép beszéd szavalóverseny), pályázatok kiírásával (vers-, és novel-
laíró verseny), és a kiemelkedő eredményeket elért tanulók díjazásával.  

Az Alapítvány tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény, vagy törvény 
felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek, vagy 
helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. 

Az Alapítvány céljai elérése érdekében a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesz-
tés elősegítését, támogatását végzi, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 
1. p) pontja alapján.  

III. Az Alapítvány vagyona 

Az alapítói induló vagyon: 200.000.-Ft, azaz kétszázezer forint, amelyet az alapító teljes egé-
szében rendelkezésre bocsátott az Alapítvány UniCredit Bank Hungary Zrt. pénzintézetnél ve-
zetett számlájára. 

Az Alapítvány a vagyonával önállóan gazdálkodik. 

Az Alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megva-
lósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik. 

Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást köve-
tően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyúj-
tott adomány fordítható. 

Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfo-
gadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt. 

Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése ér-
vényesüléséről a kuratórium gondoskodik. 

Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósításával közvet-
lenül összefüggésben és annak érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 
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Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti 
tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez; [Ectv. 17. § (3) bekezdés] 
Az Alapítvány bankszámlájáról történő rendelkezésre a kuratórium elnöke jogosult. 

Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen Alapító okiratá-
ban meghatározott tevékenységére fordítja. 

IV. Az Alapítványhoz való csatlakozás 

Az Alapítvány nyílt. Az Alapítványhoz vagyon, illetve vagyoni értéket megtestesítő jog vagy 
tevékenység felajánlásával csatlakozhat minden bel- és külföldi természetes személy, illetve 
jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki az Alapítvány 
céljait támogatni kívánja. 

A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A 
csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni 
juttatásának felhasználására vonatkozóan. 

A csatlakozók az Alapítványhoz csatlakozhatnak készpénzbefizetéssel, az Alapítvány céljait 
elősegítő eszközök, szolgáltatások biztosításával. Az eszközök lehetnek ingó és ingatlan va-
gyontárgyak, amelyeket a csatlakozó vagy az Alapítvány tulajdonába, vagy pedig használatába 
adhat. A befizetések növelhetik az Alapítvány vagyonát, vagy pedig – ha a csatlakozó így ren-
delkezik -, közvetlen, konkrétan meghatározott alapítványi célokra fordíthatók. Külföldi támo-
gató csatlakozása esetén az Alapítvány külön devizaszámlát nyit, és devizában nyújtott támo-
gatás esetében, azt ezen számlán kezeli. Az itt kezelt összeg devizában kamatozik és a kama-
tokkal együtt devizában használható fel. 

Csatlakozás esetén a felajánlásról és a felajánló által meghatározott feltételek elfogadásáról a 
Kuratórium dönt.  

A csatlakozók adományai az eredeti alapítványi célokat nem csorbíthatják, illetve nem korlá-
tozhatják. 

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azok-
nak anyagi támogatást nem nyújt.  

V. Az Alapítvány szervezete 

Az Alapítvány általános ügydöntő, ügyintéző szerve a Kuratórium. Az Alapítvány Kuratóriuma 
a Kuratórium elnökéből és a tagokból áll. 

Kuratóriumi tagok: 

• Kerczó Ádám (szül.: Győr, 1974.02.05., a.n.: Vass Ilona, sz.sz: 1-740205-6411, adó-
azon.jel.: 8391163822, magyar állampolgár) 9026 Győr, Kagyló utca 21. Fsz. 2. a. sz. 
alatti lakos  
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• Dr. Gyenge Ágnes Irén (szül.: Gyenge Ágnes Irén, Győr, 1984. május 06. , a.n.: Varga 
Irén Erika) 9028 Győr, Kisdiófa utca 24. sz. alatti lakos. 

• Járfás Eszter Katalin (szül.: Járfás Eszter Katalin, Győr, 1983. február 17. , a.n.: Szabó 
Katalin) 9085 Pázmándfalu, Rákóczi telep 63. sz. alatti lakos. 

A Kuratórium elnöke: Kerczó Ádám (születési neve: Kerczó Ádám, születési helye, ideje: 
Győr, 1974. 02. 05.; anyja neve: Vass Ilona; magyar állampolgár) 9026 Győr, Kagyló utca 21. 
Fsz. 2. a. sz. alatti lakos. 

A Kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: álta-
lános és önálló. 

A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki, s a tisztség annak elfogadásával jön létre. 

A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól.  

A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik megté-
rítésére igényt tarthatnak. 

A kuratóriumi tagság megszűnik: 

• a tag halálával; 
• lemondásával; 
• a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3) (4) bekezdésében, a Btk. 

61. § (2) bekezdés i) pontjában, valamint a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti vissza-
hívással. 

Összeférhetetlenségi szabályok 

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni az azt a természetes 
személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre 
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadság-
vesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól 
nem mentesült. 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 
foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltot-
tak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető 
tisztségviselője nem lehet. 
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Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll. 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, 
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. 

Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói 
nem lehetnek többségben a kuratóriumban. 

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hoz-
zátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más 
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az alapítvány tagjának, a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.  

 
A kuratóriumi ülés 

A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egyszer ülést tart. Az ülést az elnök vezeti. 

A kuratóriumi ülést az elnök hívja össze. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: 
pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére tör-
ténő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).  A meg-
hívónak tartalmazni kell az ülés helyét, időpontját, napirendjét.  

A kuratórium akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele, három tag esetén valam-
ennyi tag jelen van. 
A határozatképtelenség miatt elmaradt ülést 30 napon belül ismételten meg kell tartani. A meg-
ismételt ülés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.  

A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával évente legalább egyszer 
hozza meg. [Ptk. 2013. évi V. tv. 3:399. § (2) bekezdés] Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meg-
hívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés 
helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan 
időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 
8 nap elteljen. A kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a meghívót az alapítvány honlapján, ille-
tőleg az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára kifüggessze. 

A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. Határozatát – ha az alapító okirat 
másként nem rendelkezik – mindhárom tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, míg két tag esetén 
egyhangúan hozza. A beszámoló és a mérleg jóváhagyásáról, az általános szabályok szerint dönt.  

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
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a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta 
előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

A kuratórium a határozatait az ülésen szóban kihirdeti és az érintettekkel a határozat meghozatalát kö-
vető 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az alapítvány honlapján történő 
közzétételével egyidejűleg. 

A kuratórium köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről (Határozatok Könyve), amelyből a 
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha le-
hetséges, személye) megállapítható. 

A kuratórium tevékenysége, illetve az alapítvány működése során keletkezett iratokba személyazonos-
ságának igazolását és érdekének valószínűsítését követően, - a személyiségi és más alkotmányos jogok 
tiszteletben tartásával - az alapítvány székhelyén bárki betekinthet. Az iratbetekintést a kuratórium el-
nöke vagy az általa kijelölt kuratóriumi tag az igény bejelentését követő 8 napon belül az alapítvány 
székhelyén biztosítja.  

 
A Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. 

Az Alapítványt kezelő kuratórium nevében eljáró, harmadik személyekkel szemben képvise-
letre jogosult személy a kuratórium elnöke. 

A Kuratórium a működésének ügyrendjét maga állapítja meg az alapító egyetértésével, és az 
nem lehet ellentétes a jelen Alapító Okirattal. 

Az alapítványi vagyont az alapítványi célok megvalósításához kell felhasználni. 

A Kuratórium valamennyi olyan műveletet elvégezhet, amely a vagyon használatát és gyarapí-
tását szolgálja, azzal – az alapító okirat keretei között – vállalkozási tevékenységet is folytathat 
a közalapítványi célok elérése érdekében. A Kuratórium dönt az alapítványi célok megvalósí-
tásának konkrét módjáról, annak megszervezéséről és végrehajtásáról, a támogatások odaítélé-
séről. Ennek keretében jogosult munkaszerződéseket, megbízási, vállalkozási és egyéb szerző-
déseket kötni, gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
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A Kuratórium dönt az Alapítványhoz való csatlakozásról, a csatlakozás elfogadása esetén meg-
állapodik a csatlakozás feltételeiről. 

Az Alapítvány mindenkori gazdálkodási, működési tervét, éves beszámolóját, mérlegét és va-
gyonkimutatását a jogszabályokban meghatározott határnapig tartott kuratóriumi ülésen kell 
jóváhagyni. Ezeknek a dokumentumoknak a főbb adatait a meghívóhoz mellékelni kell. Az 
éves beszámoló elfogadása nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik. 

A Kuratórium – erre vonatkozó kérés alapján – tájékoztatást köteles adni az alapítónak és csat-
lakozóknak (adományozóknak) az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról. Minden 
év január 31. napjáig a csatlakozók, felajánlók, adományozók részére köteles névre szóló iga-
zolást adni – bankkivonat mellékelésével – amennyiben a Kuratórium a felajánlást elfogadta. 

A Kuratórium elkészíti az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

A kuratóriumi döntésekről „Határozatok könyve” című külön könyvet kell nyitni, ahol nyilván 
kell tartani a kuratóriumi döntéseket külön sorszám szerint. A bejegyzésnek a sorszám mellett 
tartalmaznia kell a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők 
arányát és személyét is. A „Határozatok könyve” című külön könyvet a Kuratórium elnöke 
köteles vezetni. 

A kuratóriumi döntésekről az érintetteket 8 napon belül írásban, az átvételt hivatalosan doku-
mentáló formában, tértivevényes küldeménnyel értesíteni kell és a döntést ki kell függeszteni 
az Alapítvány székhelyének külső, közterület felőli hirdetőtáblájára. 

Az Alapítvány éves beszámolóját, működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával kapcso-
latos fontosabb dokumentumokat (kuratóriumi ülés meghívója, napirend, döntés tartalma) azok 
hatálya alatt ki kell függeszteni a közalapítvány székhelyének külső, közterület felőli hirdető-
táblájára. 

Az Alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Kisalföld című me-
gyei napilapban hozza nyilvánosságra. 

VI. Az Alapítvány létrejötte 

Az Alapítvány határozatlan időre jön létre, bírósági nyilvántartásba vétellel. 

VII. Az Alapítvány megszűnése 

Az Alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. 

A bíróság az Alapítványt a nyilvántartásból törli, ha az Alapító okiratban meghatározott: 

a) cél megvalósult 
b) idő eltelt 
c) feltétel bekövetkezett. 
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A bíróság az ügyész keresete alapján az Alapítványt megszünteti, ha céljának megvalósítása 
lehetetlenné vált, illetve ha jogszabályváltozás folytán a bejegyzést meg kellene tagadni. A bí-
róság az Alapítványt megszüntetheti, ha a kezelő szerv tevékenységével az Alapítvány célját 
veszélyezteti, és az alapító a bíróság felhívása ellenére a kijelölést nem vonja vissza, és kezelő-
ként más szervet nem jelöl ki. 

VIII. Nyilvántartási szabályok 

 

Az Alapítvány részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci 
áron kell nyilvántartani. 

IX. Felügyelet 

 

Az Alapítvány működése felett a bíróság törvényességi felügyeletet gyakorol. 

 

 

. A bíróság határidő kitűzésével kötelezi az Alapítvány kezelőjét, hogy az Alapítvány törvényes 
működését állítsa helyre. A határidő eredménytelen eltelte után a bíróság az Alapítványt meg-
szünteti. 

X. Felelősség 

 

A kezelő szerv, vagy annak tagja által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek 
okozott kárért az Alapítvány felelős.A tag az általa e minőségben az Alapítványnak okozott 
kárért a polgári jog általános szabályi szerint felel. 

XI. Záró rendelkezések 

 

Az Alapítvány szervezete pártoktól független, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. 
Pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, és azoktól ilyen támogatást nem fogad el, országgyű-
lési képviselőt, megyei, fővárosi, települési és kisebbségi önkormányzati képviselőt és képvi-
selő jelöltet nem támogat és nem állít. 

Az Alapító Okirat által nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a civil törvény rendel-
kezései az irányadóak. 
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Záradék: Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat, egységes szer-
kezetbe foglalt szövege megfelel a Győrött, 2020. szeptember 28. napján kelt alapítói ha-
tározat alapján módosított hatályos tartalomnak.  

Győr, 2020. 09. 28.                     

                                            ………………………………………… 

Gyenge Ádám Attila 
  alapító 

Előttünk, mint tanúk előtt: 
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