
 

                 NEO Magyar Segítıkutya Egyesület    
                 Cím:1192 Budapest, Dobó Katica u. 112. fszt. 1. 

                                                    Internet: www.segitokutya.net 
                        Facebook: www.facebook.hu/segitokutya  
 

Adószám: 18211236-1-43 
Számlaszám: 14100608-18151749-01000001 

Hangjelzı kutyák siketeknek és nagyothallóknak – a tanítás és a jelentkezés 
www.segitokutya.net/jelnyelv  

 
Külföldön (pl. Amerikában, Angliában) sok siketnek és nagyothallónak van segítıkutyája (úgy, mint a 
vakoknak). Ezeket a kutyákat hangjelzı vagy hallássérült-segítı kutyáknak hívják. Ha valamilyen 
hang vagy zaj van (pl. ébresztıóra, telefon (SMS), kopogás, csengı, riasztó, fızıóra, babasírás), a 
kutya szól a siket vagy nagyothalló embernek (a gazdájának).  

Hogyan szól a kutya a siket embernek? 
Például a siket gazda fız. Mit csinál a hangjelzı kutya, ha csörög a konyhai idımérı óra vagy felforr a 
víz a fazékban? 

 
A képen a vizsgázott hangjelzı kutya, Kuku dolgozik 

1. A kutya megkeresi, hogy honnan jön a hang? Hol van a konyhai óra? (Pl. a konyhaasztalon vagy 
a tőzhelyen van a konyhai óra?)  

2. A kutya odamegy a gazdájához, és az orrával megsimogatja a gazdája kezét.  
3. Utána a kutya megmutatja, hogy hol és mi történt. (Pl. a konyaasztalon csörög a konyhai óra vagy 

a tőzhelyen forr a víz.) 

Másik példa: a siket gazda tanul az ágyon, és valaki kopog az ajtón. Mit csinál a hangjelzı kutya? 

 
A képen a vizsgázott hangjelzı kutya, Kuku dolgozik 

1. A kutya megkeresi, hogy mi történt? Melyik ajtón kopognak? 
2. Utána a kutya odamegy a gazdájához, és megérinti a gazdája vállát.  
3. A kutya odavezeti a gazdát az ajtóhoz. Megmutatja neki, hogy melyik ajtón kopognak. (Pl. a 
bejárati ajtón vagy a teraszajtón kopognak?) 

Magyarországon az emberek még nem ismerik annyira a hangjelzı kutyákat. Még kevés siketnek vagy 
nagyothallónak van segítıkutyája, ezért a NEO Magyar Segítıkutya Egyesület (NEO MSKE) egyik 
célja a hangjelzı kutyák tanítása. 

Az Egyesület sokféle segítıkutya képzésével foglalkozik:  
1. hangjelzı kutya (siketeknek és nagyothallóknak),  
2. mozgássérültet segítı kutya,  
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3. személyi segítı kutya (pl. látássérülteknek),  
4. autistákat segítı kutya,  
5. rohamjelzı kutya (pl. epilepsziás embereknek),  
6. terápiás kutya (pl. óvodákban, iskolákban vagy idısek 

otthonában tartanak terápiás foglalkozásokat). 
Borzas (nagy kutya) és Süti (kis 
kutya), a vizsgázott hangjelzı 

kutyák 
Fontos információk: 
- Az alkalmas kölyökkutyákat a NEO Magyar Segítıkutya Egyesület viselkedési tesztekkel 

választja ki a kutya 3 napos és 6 hetes korában. A tanítás a kutya 8 hetes korától 1,5-2 éves 
koráig tart. Fontos szempont a kölyökkutya tulajdonsága (pl. nyugodt és okos legyen). Nagy és 
kis mérető kutyákból is lehet hangjelzı kutya.  

- A siket vagy nagyothalló személy és a kutya együtt tanul (a kutya 8 hetes korában kezdıdik a 
tanulás). NEO MSKE oktatója gyakran találkozik a kutyával és a gazdával. Otthon, az utcán és 
más helyszíneken (pl. bevásárlóközpontban, villamoson) tanítja ıket. Nagyon fontos, hogy a 
gazda türelmes és motivált legyen, mert sokat kell gyakorolnia a kutyával és az oktatóval.  

- A tanítás végén (a kutya 1,5-2 éves korában) van a vizsga. 
- A vizsgázott kutya és a gazda igazolványt 

kap. Ezzel az igazolvánnyal a segítıkutya 
ingyen utazhat például buszon, villamoson, 
vonaton. Az igazolvánnyal a segítıkutya is 
bemehet a gazdájával a mindenki elıtt 
nyitva álló területekre (pl. étterem, 

bevásárlóközpont, piac, üzlet, szálloda, oktatási intézmény, állatkert, strand). 

A jelentkezés menete: 
1. Kérjük, hogy írjon egy levelet a lovanyieszter@segitokutya.net email címre! 
2. Küldünk egy jelentkezési lapot, amit ki kell tölteni. 
3. Ezután személyesen találkozunk. Megbeszéljük a fontos kérdéseket. (Pl. a gazda milyen zajok 

jelzésére szeretné megtanítani a kutyáját?).  
4. A siket vagy nagyothalló gazda és NEO MSKE szerzıdést ír alá (pl. a tanítás menete, a képzés 

és az állatvédelem szabályainak betartása). 

 
 
 

Miért érdemes jelentkezni? 
Egyesületünk célja, hogy a siket és nagyothalló személyek ingyen kaphassanak segítıkutyát. Sajnos 
erre most nincsen pályázat és állami támogatás. Egyesületünk munkatársai önkéntesen, ingyen 
dolgoznak, a hallássérült gazdának csak az útiköltséget, a kutyatartás során felmerülı költségeket 
(pl. állatorvos, kutyatáp) kell fizetnie.  
A NEO MSKE érdekes programokat csinál a gazdáknak (pl. klubfoglalkozás), és gyakran járunk 
együtt segítıkutya-bemutatókra (pl. óvodák, iskolák, Sziget Fesztivál, Kutya Világkiállítás, 
esélyegyenlıségi napok). A gazdák sportolni is tudnak a kutyájukkal, sokféle „kutyás” sport van (pl. 
agility, frizbi, labdaterelés).  

További információk: 
Honlap: www.segitokutya.net/jelnyelv (jelnyelvi és szöveges információk, feliratozott videók) 
Facebook: www.facebook.com/segitokutya 
Kuku, egy hallássérült-segítı kutya blogja (www.kuku.segitokutya.net) 
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