ALAPÍTÓ OKIRAT
Preambulum:

Alulírott alapító attól a felismerésből vezérelve. hogy a látásérültek ugyanolyan teljes értékű emberek. mint bárki
más. ugyanakkor társadalmi beilleszkedésük és elfogadottságuk gyenge. életminőségük és életkörülményeik
javítása, továbbá annak elősegítése érdekében. hogy látássérültként is teljes életet élhessenek. a Vakok Állami
Intézete 1995. évben alapítvány létrehozását határozta el. Nyilvántartásba vételt elrendelő bíróság: Fővárosi
Törvényszék. a bejegyzést elrendelő határozat száma: 01 OO/Pk.61650/1995. A mostani és az eltelt idő alatt történt
módosításokat is magába foglalóan. továbbá a megváltozott jogi környezet miatt az alapító okiratot az alábbiak
szerint szerkesztjűk-szövegezzük újra és foglaljuk egységes szerkezetbe:
1.1 Az alapítók:

A Vakok Állami Intézete (1146 Budapest. Hemúna út 21.). valamint a Fény az Életért Alapítvány. A Fény a
Sötétben Alapítvány jogutódja a Fény az Életért Alapítványnak. A Fény az Életért Alapítvány alapítói az alapítói
jogok gyakorlására maguk helyett a Fény a Sötétben Alapítvány alapítóját jelölik ki.
2./ Az alapítvánv neve:
Az alapítvánv székhelve:

Fény a Sötétben Alapítvány
1146 Budapest, Hermina út 21.

3./ Az alapítói induló vagvona:

A már megszűnt Fény az Életért Alapítvány alapítói részéről átadott 316.152.-Ft összeggel együtt - az alapítók
által rendelkezésre bocsátott induló vagyon 2.676. 152.-Ft (azaz: kétmillió-hatszázhetvenhatezer-százötvenkettö
forint) készpénz, amelyet az alapítók teljes egészében rendelkezésre bocsátottak.
4./ Az alapítvánv célja:

4.1. A Vakok Állami Intézetében (továbbiakban VÁJ) élő látássérült emberek támogatása anyagi és dologi
eszközökkel: 4.2. A VÁI-ban élök életkörülményeinek és életminőségének javítása. kedvező közmegítélésük
segítése. jogiképviseletre is kite1jedöen: 4.3. A különböző ellátások színvonalának emelése: 4.4. A látássérültek
érdekében végzett szakmai munkát segítő gépek. berendezések és egyéb eszközök vásárlásának támogatása: 4.5.
Látássérültek által végezhető munkák felkutatása. erre képzési-átképzési lehetőségek biztosításának támogatása:
4.6. Szakemberek képzése. továbbképzése külföldi kapcsolatok erősítése: 4.7. Kulturális és szabadidős elfoglaltság
pénzügyi támogatása: 4.8. Közreműködés a látássérült emberekkel kapcsolatos társadalmi tudat formálásában.
ilyen például: média kapcsolatok keresése. ismerette�jesztö anyagok készítése, terjesztése; 4.9. Látássérültek elemi
és komplex rehabilitációs tevékenységének támogatása.
S. Az alapítvánv tevékenvsége:

5.1. Az Alapítvány az egyesülési jogról. a közhasznú jogállásról. valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) 34. § (1) bekezdés a.) pontja alapján
közhasznú szervezetnek minősül. tekintettel arra. hogy: 5.1.1. Az alapító okirat 4. pontjában felsorolt célokkal
összhangban az Alapítvány által végzett közhasznú tevékenység. amelyet a közfeladathoz kapcsolódóan végez.
Ezen tevékenységek a következők: a fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósulása érdekében nyújtott
szolgáltatások. rehabilitációs programsegédeszköz/segédeszköz-ellátás fejlesztése. a szolgáltatást nyújtó
szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok. információk gyűjtése a
fogyatékos személyek. családtagjaik. segftöik tájékoztatása érdekében. E közfeladat teljesítését az 1998. évi
XXVI. törvény 21. § a) - g) írja elő.
5.2./ Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi céloknak megfelelően vak vagy gyengén látó
személy vagy a feléjük szolgáltatást nyújtó természetes személy vagy szervezet részesülhet.
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5.3./Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket. amelyekből - az
eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható. hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese
van. Szinlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

5.4./ Az alapítvány a működésének. szolgáltatásainak. azok igénybevételi módjának nyilvánosságát a
http://www.vakokinleLele.hu ink:metes honlapján. az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán biztosí�ja.
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37. § (3) bekezdés d.) pontja alapján közzéteszi és gondoskodik a letétbehelyezéséről is.

6.1 Az alapítvánv jellege:
6.1./ Az alapítvány nyitott. ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány
fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozz�járulással csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért és azt
anyagilag támogatni kívánja. Az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön
devizaszámlát nyit. és az azon lévő. illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja. 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.

6.2./ Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt az Ectv. 34. § (1) bekezdés d.) pontjára tekintettel.

7. Az alapítvánv időtartama:
Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.

8. Az alapítvánvi vagvon felhasználása:
8.1./ Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására
használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.

8.2./ Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka. továbbá az alapítást követően az
alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.
Az Alapítvány az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem
használhatja fel.

8.3./ Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi
terv és határozat alapján a kuratórium dönt a jelen alapító okiratban szabályozott eljárásnak megfelelően.

8.4./ Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről
a kuratórium gondoskodik.

8.5./ Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti
tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez, figyelemmel az Ectv. 34. § (1) bekezdés b.) pontjában
foglaltakra.

8.6./ Gazdálkodása során elért eredményét nem os�ja fel. azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú
tevékenységére fordítja az Ectv. 34. § (1) bekezdés c.) pontjára tekintettel.
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8.7./ Az Alapítvány a célok elérése érdekében ösztönd�jat. egyszeri támogatást és rendszeres pályázati támogatást
nyújthat. valamint az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású
alkalmazottat is foglalkoztathat.
8.8./ Az Alapítvány a vezető tisztségviselőt. a támogatót. az önkéntest. valamint e személyek közeli hozzátartozóját
(a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a tagoknak a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével) cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
8.9./ Az Alapítvány váltót. illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. és gazdasági
vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.
9. Az alapítvánv ügvvezető szerve:
Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére 5 (öt) tennészetes személyből álló kuratóriumot nevez. Az alapító
fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.

9. l./ A kuratórium elnöke

Csurik Magdolna Ibolya

1032 Budapest, Szőlő u. 80. V/28.

9.2./ Buzás Zoltán Péter tag, - 1112 Budapest, Eper u. 30.
9.3./ Seres András István tag, - 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31. I/3a.
9.4./ Dombainé Arany Vera tag, - 2089 Telki, Szellő u. 44.
9.5./ Dr. Vargacz Aranka Erzsébet tag, - 6320 Solt, Vecsei út 13. (tart.hely:] 106 Budapest, Juhász u. 3913.)

9.6./ Az alapítvánv képviselője: Csurik Magdolna Ibolya a kuratórium elnöke, Seres András István kuratóriumi
tag, Buzási Zoltán Péter kuratóriumi tag.
Képviseletijogterjedelme: általános: gyakorlásának módja: önálló. Az Alapítvány vagyona és bankszámh\ja feletti
rendelkezési és utalványozási jog gyakorlásához kettős aláírás szükséges, az egyik mindig a kuratórium elnöke, a
másik az itt megnevezett tagok közül bármelyik.
9.7./ A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki, s tisztség
annak elfogadásával jön létre.
9.8./ A kuratóriumi tagság megszűnik: a tag halálával. lemondásával, a Ptk. 3:22. § ( l )-(6) bekezdésében, továbbá
a Ptk. 3:397. § (3). (4) bekezdésében. a Btk. 61.§ (2) bekezdés i) pon�jában és az Ectv. 38. § - 39. §-ban foglalt
összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével, foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével, a Ptk.
3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással
9.9./ A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását. ehhez megteremti a szükséges eszköz
és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve visszautasításáról. Az
alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.
9.10./ A kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban. igazolható módon. Írásbeli igazolható
módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként. továbbá a tagnak az
elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés - elektronikus tértivevény útján visszaigazolásra kerül.
9.l l./ A kuratórium feladata ellátása során határozatait az Ectv. 37. § (1) bekezdésére tekintettel nyilvános ülés
tartásával hozza meg. Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az
alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót
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a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a
kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.
9.12./ A kuratórium elnöke gondoskodik arról. hogy a meghívót az alapítvány honlapján, illetőleg az alapítvány
székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára kifüggessze.
9.13./ A kuratórium akkor határozatképes. ha azon legalább 3 tag jelen van. Határozatát - ha az alapító okirat
másként n em rendelkezik - 5 tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel. míg 3 tag esetén egyhangúlag hozza. A
beszámoló és a mérleg jóváhagyásáról. valamint ezzel egyidejűleg a közhasznúsági melléklet elfogadásáról az
általános szabályok szerint dönt. Eetv. 37. § (2) bekezdés d.) pont.
9.14./ A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:
9.14.1./ akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben
részesít;
9.14.2./ akivel a határozat szerint szerződést kell kötni:
9.14.3./ aki ellen a határozat alapján pert kell indítani:
9.14.4./ akinek olyan hozzátartoz�ja érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója:
9.14.5./ aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
9.14.6./ aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
9.15./ A kuratórium a határozatait az ülésen szóban kihirdeti és az érintettekkel a határozat meghozatalát követő 8
napon belül írásban. igazolható módon is közli a határozatnak az alapítvány honlapján történő közzétételével
egyidejűleg. Ectv. 37. § (3) b) pont.
9.16./ A kuratórium köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről (Határozatok Könyve). amelyből a
döntésének tartalma. időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.
Ectv. 37. § (3) bekezdés a.) pont.
9.17./ A kuratórium tevékenysége. illetve az alapítvány működése során keletkezett iratokba
személyazonosságának igazolását és érdekének valószínűsítését követően. - a személyiségi és más alkotmányos
jogok tiszteletben tartásával - az alapítvány székhelyén bárki betekinthet. Az iratbetekintést a kuratórium elnöke
vagy az általa kijelölt kuratóriumi tag az igény bejelentését követő 8 napon belül az alapítvány székhelyén
biztosítja. Ectv. 37. § (3) bekezdés c.) pont.
9.18./ A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt
tarthatnak.
10. Összeférhetetlenségi szabálvok:

10.1./ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet. akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem
lehet vezető tisztségviselő az. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 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 jogerős
bírói ítélettel eltiltottak. az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségvisel�je nem lehet.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Az eltiltást
kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető
tisztségviselői tevékenységtől.
10.2./ Az alapítvány kedvezményezet�je és annak közeli hozzátartoz�ja nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító
/alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a
kuratóriumban.
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10.3./ A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy. aki vagy akinek közeli hozzátartozója a
határozat alaP.ián kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
10.4./ A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy. aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig 10.4.1./ amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki;
10.4.2./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel;
10.4.3./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást
helyettesítő bírságot szabott ki;
10.4.4./ amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság
felfüggesztette vagy törölte.

az

adózás rendjéről szóló törvény szerint

A vezető tisztségviselő. illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Ectv. 39. §
( 1) és (2) bekezdés.
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. az

egyesülési jogról. a közhasznú jogállásról. valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
Budapest. 2020. év november hónap 13. napján.

Alapítók nevében:

��1.Sf.h

Kanyik Csaba Zsolt igazgató

Ellenjegvzem:

Budapest. 2020. év november hónap 13. napján.
tagja, iroda: 1093 Budapest, Lónyay u. 3.

Dr. Katona István ügyvéd- BÜK

-

KASZ:

36062748
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