
Segítség, állatvédő lettem!   

INGYENES Videókonferencia 
Dr. Kajó Cecília előadásában 

 

Díjmentes videó előadásunk célja gyakorlati segítséget nyújtani mindazon civil 

szervezetek, magánszemélyek, hivatalok, állatvédők, állatorvosok, illetve minden 

érdeklődő számára, akik hozzánk hasonlóan szívügyüknek tekintik az állatvédelmet és 

tenni is szeretnének azért, hogy lehetőleg az állatkínzás fogalma is kikopjon a szótárból.  

 

3 részes videó előadás mellett letölthető iratmintákkal is segítjük az állatvédők munkáját. 

 

Miben segít a videó előadás: 

 

Az előadás első részében áttekintjük az állatkínzás miatt indítható közigazgatási eljárás és 

büntetőeljárás fő lépcsőfokait, hogy melyik eljárásban mit lehet számonkérni az állattartón, 

illetve mi a szerepe az állatvédő szervezeteknek az eljárásokban, egészen a bejelentés illetve 

a feljelentés megtételétől az eljárás lezárásáig. Áttekintjük, hogy milyen eszközökkel, 

információkkal és tudással segíthetnek a hatóságok munkájában, hogy lehetnek-e eseti 

szakértők és zárásképp megnézzük, hogy milyen keretek között célszerű publikálni egy-egy 

esetet az interneten, a közösségi oldalakon anélkül, hogy személyiségi jogi sérelmet 

okoznának, illetve segítetnének az állatkínzónak az ügy részleteiben való megismerésben, 

akik nyilvánvalóan maguk is szorgalmasan nézegetik az állatvédelmi oldalakat, főleg ha 

szaporítótelepek fenntartói vagy kutyacsempészetben vesznek részt például. 

 

Az előadás második részében áttekintjük azokat a leggyakoribb eljárási lépéseket, 

amelyeket állatvédőként megtehetünk. A diasor melléklete egy word dokumentum, melyben 

a konkrét iratminták vannak, az előadásban ezek tartalmáról és használatáról esik szó, hogy 

mit hogyan célszerű elkészíteni, megfogalmazni, hogyan és kinek célszerű elküldeni, ha 

állatkínzás miatt eljárást szeretnénk indítani. Az iratmintákon túl jogesetekkel szemléltetem, 

hogy melyik lépésnek mi a jelentősége. 

 

Az előadás harmadik részében azokkal a leggyakoribb kérdésekkel foglalkozom, amelyeket 

munkám során állatvédőktől kapok. Az elmaradhatatlan pszichológiai kitekintéssel zárom 

az előadást, melyet már évek óta minden állatvédelmi és birtokvédelmi előadásomban 

szerepeltetek - ez nem más mint az ok nélkül perlekedő ember kórképe. 

 

Tartalma: 185 perc videó anyag a fenti tematika szerint, valamint oktatási segédanyagok 

(prezentációk) és letölthető iratminták. 

 

Előadó(k):  Dr. Kajó Cecília (igazgatásszervező, jogász) több mint húsz éve dolgozik a 

közigazgatásban. Pályafutását egy fővárosi kerületi polgármesteri hivatalban kezdte, ahol a 

képviselő-testület és bizottságai mellett dolgozott tizenkét évig, majd ugyanott nyolc évig 

hatósági jogalkalmazói munkakörökben (szabálysértési, birtokvédelmi, állatvédelmi) is 

dolgozott. Munkája egyben a hobbija is, rendszeres szerzője állatvédelmi és birtokvédelmi 

témájú cikkeknek szakmai folyóiratokban, jogi portálokon, több állatvédő szervezet mellett 

önkénteskedik. Legutóbbi munkakörében – mint szabályozási jogász – többek között az 



állatvédelmi-állategészségügyi jogszabályok alkotásának folyamatába is bepillantást 

nyerhetett az Agrárminisztériumban. Jelenleg az állatorvosi kamara alapítványával 

(Állatorvosok az Állatvédelemért) egy új állatvédelmi projekt létrehozásán dolgozik. A 

Magyar Birtokvédelmi Szövetség korábbi főtitkára. 

 

A videó előadások megtekintése DÍJMENTES, de regisztrációhoz kötött. 

 

Regisztrálok a díjmentes videó előadás megtekintésére: 
 

Név:  ……………………………………………………………………………… 

 

E-mail cím: ……………………………………………………………………………… 
 

A videókonferencia anyaga (videók, prezentáció) egy internet alapú zárt felületen érhető el. 

A megtekintéshez Önnek internet kapcsolatra van szüksége. A videóképzés teljes anyaga 

felvétel, nem élő konferencia.  

A videó előadások megtekintéséhez 1 hónap teljesen díjmentes hozzáférést biztosítunk! 

A belépéshez szükséges adatokat a regisztráció során megadott e-mail címre juttatjuk el 

Önnek a regisztráció beérkezését követő 48 órán belül. 

A képzés teljes anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. A felhasználó részére megküldött 

hozzáférési kódokkal maximum két eszközről lehet bejelentkezni. A videó, illetve a 

hozzáférési kódok nem másolhatók, nem oszthatók meg és semmilyen egyéb módon nem 

terjeszthetők. 

  

Elérhetőségeink: 

 

Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.  

Telefon: +36 (30) 195 – 2826  

Honlap: https://konferenciaszervezo.hu/  

E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu 

Székhely / Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Százszorszép utca 7. A. ép.  

https://konferenciaszervezo.hu/
mailto:jelentkezes@konferenciaszervezo.hu

