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Vakok Állami Intézete 
1146 Budapest, Hermina út 21. 

 

Telefon/fax: 06 1 8729590  E-mail: titkarsag@vakokintezete.hu 
 
Iktsz: ......................................./20……. 
Hivatkozási szám:.................../20…….. 
Tárgy: megállapodás kiegészítés 
vakvezető kutyával rendelkező 
igénybevevő részére - ellátott viselt 
név  
Irattári tételszám: 
Ügyintéző:  

 
…………………………………sz. Megállapodás kiegészítése 

vakvezető kutyával rendelkező igénybevevő részére 
 
Mely létrejött  
- egyrészről a szolgáltatást/ellátást nyújtó intézmény a Vakok Állami Intézete 1146 
Budapest, Hermina út 21., az intézmény képviseletében Kanyik Csaba Zsolt igazgató, 
- másrészről a szolgáltatást/ellátást igénybevevő személy / a szolgáltatást/ellátást 
igénybevevő személy törvényes képviselője között az alábbi feltételekkel. (A kívánt rész 
aláhúzandó!) 
 
A szolgáltatást/ellátást igénybevevő személy adatai 
 

- Viselt név: 
- Születési név: 
- Anyja neve:  
- Születési hely és idő:  
- Lakóhely (állandó lakcím): 
- Tartózkodási helye:  

 
A törvényes képviselő adatai: 

- Viselt név: 
- Cím, elérhetőség: 
- A törvényes képviseletet elrendelő irat száma:  
- A törvényes képviselet mely ügycsoportokra terjed ki:  

(A törvényes képviseletre vonatkozó iratokat csatolni kell az irattári példányhoz.) 
 
……………………………………………………………………………………… 

 
A szolgáltatást/ellátást igénybevevő személy, aki vakvezető kutyával rendelkezik, köteles: 
 

- a kutyát kivinni a szüksége elvégzésére, 
- a napi fésülési feladatot megfelelő kefével ellátni, akár szobán belül is, 

amennyiben a szoba rendjét, tisztaságát meg tudja tartani, 
- a kutya higiéniájának megtartása érdekében igénybe venni a kutyakozmetikát 

(samponos fürdetés), 
- sáros, latyakos időben az épület bejárata előtt a kutya lábait, hasát letörölni, 
- a kutya vizes lemosását elvégezni, az azt követő takarításról gondoskodni, 
- a kutya étkezésére szolgáló helyen a tisztaságot megtartani, 
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- az intézményi jogviszonyról szóló megállapodás szerinti, étkeztetés biztosítására 
kijelölt telephely ebédlőjében, a vakvezető kutyával érkező személy számára 
kijelölt helyet igénybe venni, 

- a kutyával való közlekedéssel kapcsolatos problémáit jelezni a 
fejlesztőpedagógusának. 

 
Továbbá a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának 
szabályairól szóló 27/2009 (XII.3.) SZMM rendelet hatálya alá tartozó segítő kutyákra 
vonatkozó képesítési követelményeknek, viselkedési és állategészségügyi standardoknak is 
köteles a segítő kutyát alkalmazó személy megfelelni, így – többek között, a VÁI-n belül is – 
az alábbiaknak: 
 
„A kutyák alapvető szükségleteit mind a gazdának, mind a kiképző szervezetnek mindig 
biztosítania kell.  
Alapvető szükségletnek számít az elegendő emberi kontaktus, elegendő mennyiségű és 
minőségű élelmiszer megfelelő időközönként adagolva, ivóvízzel való megfelelő ellátás, 
védelem extrém forróság, hideg, vagy nedvesség ellen, az élettani szükségleteknek 
megfelelő gyakorisággal ürítési lehetőség, elegendő póráz nélküli gyakorlat minden nap, 
elegendő idő a pihenésre, és játékra minden nap, elegendő kontaktus más kutyákkal, 
rendszeres “testápolás”, és egészség ellenőrzés.  
A kiképző szervezet köteles elvenni a kutyát, vagy visszavonni a kutya segítő státuszát 
minden olyan klienstől, vagy nevelőszülőtől, aki tudatosan és ismételten durván megsérti a 
kutya gondozásának testi és lelki jóllétének alapvető normáit.” 
 
A szerződő felek megállapodnak abban is, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján 
rendezik, és a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

(település), 20……………..…… 
 

 
………………………………………….. ………………………………. 
a szolgáltatást/ellátást igénybevevő és/vagy Kanyik Csaba Zsolt 
 törvényes képviselő                 igazgató 
 
 
Jelen megállapodás tartalmának ismertetése előttünk, mint tanúk előtt megtörtént: 
 
A tanú saját kezű aláírása:  
 
……………………………………………………. ………………………………………………… 
A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:   
 
……………………………………………………. ………………………………………………… 
A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:  
 
……………………………………………………. ………………………………………………… 
 
Kapják: 
 

1. Szolgáltatást/ellátást igénybevevő és/vagy törvényes képviselője 
2. KKI/Irattár 


