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Hallássérült-segítő kutya 

 

 

A világon több országban nagy sikerrel alkalmazzák a hallássérült-segítőkutyákat, akik 

hangok és zajok (pl. vekker, kopogás, csengő, babasírás) jelzésével megkönnyítik, 

biztonságosabbá teszik gazdáik mindennapjait. Magyarországon még kevésbé ismert a 

hallássérült-segítő kutyakiképzés. 

 

A NEO Segítőkutya Egyesület (NEO SKE) hallássérült-segítőkutyával kapcsolatban 

igényfelmérést (kérdőív) indított, az eredmények függvényében történt a képzési programunk 

kialakítása. 

 

Fontos információk: 

- Az alkalmas kölyökkutyákat a NEO Segítőkutya Egyesület viselkedési tesztekkel 

választja ki, a képzés ezután – 1,5-2 éven keresztül – történik. 

- A befogadó gazda a kezdetektől fogva részt vesz a képzési folyamatban, a NEO SKE 

kiképzője rendszeres látogatással, otthoni illetve utcai, közterületi környezetben tanítja 

a kutyát. 

- Nagyon fontos, hogy jelentkező motivált legyen arra, hogy a kutyakiképző rendszeres 

felügyeletével és segítségével, annak útmutatása alapján tanítsa a kutyáját (a képzési 

előírások pontos és következetes betartása)! 

- A képzési program vizsgával zárul (http://www.matesze.hu/web/vendeg/siketek-es-

nagyothallok-szamara-kikepzett-jelzo-kutyak-vizsgaszabalyzata). 

 

A jelentkezés menete: 

1. Kérjük, hogy írjon egy levelet a malierika@segitokutya.net email címre! 

2. Küldünk Önnek egy jelentkezési lapot, amit ki kell tölteni! 

3. Ezután kerül sor a személyes találkozásra, az igények és a részletek megbeszélésére.  

4. A leendő hallássérült gazda és NEO SKE szerződést köt (pl. kiképzés menete, a 

kiképzési előírások betartása). 

 

 

 

 

 

Miért érdemes jelentkezni? 

Újonnan alakuló egyesületünk egyik fő célja a négylábú segítőtárs biztosítása ingyen. 

Azonban a jelen hazai pályázati rendszer erre nem nyújt még megoldást. Igényfelmérő 

kezdeményezésünkkel (kérdőív) a további finanszírozási lehetőségek biztosítását is 

szeretnénk elérni (pályázat útján). Egyesületünk munkatársai önkéntesen dolgoznak, 

térítésmentes szakmai segítséget nyújtanak, és csak az útiköltséget, a kutyatartás során 

felmerülő költségeket (pl. állatorvos, kutyatáp) kell a hallássérült gazdának fizetnie. 

 

További információk: 
Videó: Hogyan tud segíteni egy hallássérült-segítő kutya? 

(http://segitokutya.net/category/galeria/videok/) 

Kuku, egy hallássérült-segítő kutya blogja (http://kuku.segitokutya.net/)  

jelentkezés: 
malierika@segitokutya.net 
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