
VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE 
Tájékoztató  

a Kérelem és Adatlap kitöltéséhez  
 

 
Az alábbi tájékoztató útmutatást ad a kérelem kitöltéséhez, a felvételi eljáráshoz és 
tartalmazza kötelezően csatolandó dokumentumok listáját.  
Csak teljes körűen kitöltött, a kérelmező és/vagy törvényes képviselője által aláírt és a 
szükséges mellékletekkel ellátott kérelem esetén indítjuk el a felvételi eljárást! 
 
A Kérelem 4 adatlapból áll, kötelezően benyújtandó részei: 

• Nappali ellátás esetén: I, II adatlap 
• Rehabilitációs intézményi ellátás és rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás esetén: I, II, 

III, IV (1. és 2. pont) adatlap 
• Ápoló-gondozó intézményi ellátás esetén: I, II, III, IV adatlap 

 
Az adatlapok kitöltésénél fontos, hogy minden kérdésre választ kell adni, jelölve a 
nemleges választ is (nem vagy nincs szavakkal)! 

Figyelem! A kérelem 5. pontja a jogi értelembe vett cselekvőképességre vonatkozik. A 
cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság esetén csatolandó a 
gyámhivatal által kiállított gondnokkirendelő határozat megküldése.  

Mellékletek: 

1. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYÉBE történő felvétel, 
kérelemhez mellékelni kell az 

a) igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét, 
b) a jövedelemnyilatkozatban és vagyonnyilatkozatban szereplő jövedelmekről/ 

vagyonról a jövedelem/vagyon típusának megfelelő irat másolata, 
c) valamint a fogyatékos személyek alapvizsgálatához benyújtandó: 

a. személyes iratok másolatait, 
b. egészségi, mentális állapottal kapcsolatos dokumentációt (12 hónapnál nem 

régebbi szakorvosi leletek, zárójelentések, fogyatékosság, illetve a betegség 
jellege szerinti szakorvosi vélemény), 

c. a fogyatékosságról vagy az egészségkárosodásról kiadott hatósági határozat, 
szakhatósági állásfoglalás vagy szakvélemény másolatát pl. fogyatékossági 
támogatást, vakok személyi járadékát megállapító határozat. 

Hiánytalan kérelem beérkezése esetén a kérelmezőt nyilvántartásba vesszük, s a 
beérkezést követő, 45 napon belül a VÁI-t képviselő szakmai team előgondozásba vétel, és 
a felvétellel kapcsolatos döntés előkészítése céljából otthonában felkeresi a jelentkezőt, 
tájékozódnak életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről, tájékoztatják őt 
az intézmény szolgáltatásairól. 

Az intézményi elhelyezés iránti kérelemről az intézményvezető dönt az előgondozást 
követően, az abban szereplő javaslat és a beküldött dokumentumok figyelembevételével.  

Elutasítás esetén a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk, pozitív elbírálás esetén folytatódik a 
felvételi eljárás.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvény 70. 
§  5) bek. szerint, a nagykorú fogyatékos személy fogyatékos személyek otthonában történő 
elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott 
alapvizsgálat elvégzése. 



A fogyatékos személyek alapvizsgálatát az intézmény kezdeményezi a Budapest Főváros 
Kormányhivatala Rehabilitációs Hatósági és Orvosszakértői Főosztályánál. 

Tájékoztatom továbbá, hogy ápolást, gondozást nyújtó ellátás iránt beadott kérelem esetén, a 
fenti alapvizsgálattal párhuzamosan szükséges egy komplex támogatási szükségletfelmérés 
elvégzése is, amit a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet külső szakértője végez el.  

A szakvélemény birtokában – a férőhelyek függvényében – az intézményvezető dönt az 
ellátást igénylők elhelyezéséről vagy a várólistára helyezésről. 

*** 
 

2. A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK igénybevétele iránti 
kérelemhez mellékelni kell (9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 21.§. (2) alapján) 
a) a fogyatékosság fennállását igazoló, az országos szakértői és rehabilitációs 

tevékenységet végző bizottság szakértői véleményét vagy  
b) a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi leletet  
c) vagy a Szt. 65/C. §-ának (5) bekezdése szerinti dokumentumokat (vakok személyi 

járadékát, fogyatékossági támogatást, emelt családi pótlékot megállapító irat 
másolata). 

 
*** 

 
A VÁI adatkezelési tájékoztatói az alábbi internetes elérési úton keresztül érhetőek el:  

http://vakokintezete.hu/adatvedelmi-tajekoztatok/ 

http://vakokintezete.hu/adatvedelmi-tajekoztatok/

