
Állatvédelmi hatósági feladatok a gyakorlatban HALADÓ   

Videókonferencia 
Dr. Kajó Cecília előadásában 

 

Az előadás állatvédelmi hatósági feladatokat ellátó, gyakorlati jogalkalmazó 

szakembereknek nyújt segítséget, a témában haladó ismeretekre alapozva.  

A képzés során ismertetésre kerülnek nagy port kavart jogesetek és bemutatásra kerülnek 

konkrét hatósági döntések, amelyek eljárási sikerhez vezettek (jó gyakorlatok), illetve 

amelyek eljárási hibákat eredményeztek (kerülendő gyakorlatok). 

 

Miről lesz szó a képzésen: 

 Az alapfogalmak rövid áttekintése után (hatáskör, illetékesség, feladatkör, hatósági 

ellenőrzés lefolytatása és hatósági eljárás indítása közötti választás, helyszíni szemle 

eszközei, bírságkiszabás stb.) jogesetek bemutatásával tekintjük át az állatvédelmi 

hatóság munkájának lépcsőfokait.  

 A jogesetek között nagy port felkavart, sajtót megjárt ügyek is szerepelnek 

(elsősorban szaporítótelepek felszámolásai) illetve az előadó saját korábbi ügyeiből is 

nyújt egy anonimizált válogatást, továbbá olyan döntések és a hozzájuk tapadó 

eljárási sikerek vagy hibák is bemutatásra kerülnek, melyeket az előadó az 

állatvédelmi hatósági munka köré szerveződő szakmai közösség tagjaitól kapott az 

elmúlt évek alatt.  

 A jogeset-ismertetések során külön szó esik arról, hogy milyen a "jó" tehát 

végrehajtható döntés, a határozatok rendelkező részében milyen hibákat lehet 

elkövetni, melyek alapvetően befolyásolják az eljárás későbbi kimenetelét - nem 

utolsósorban az eljárással érintett állat sorsát.  

 Az előadás záró részében szó esik a jegyzők sokszor emberfeletti és példaértékű 

munkájáról olyan jogesetek kapcsán, ahol büntetőeljárás lefolytatására is sor került 

és meglepetésre a jegyzők jóval szigorúbb szankciókat alkalmaztak hatósági 

eljárásuk során mint a bíróságok. 

 Konzultációs kérdések 

 

Tartalma: 145 perc videó anyag a fenti tematika szerint, valamint oktatási segédanyag 

prezentáció. 

 

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

közigazgatásban.  
Szakmai gyakorlatát több fővárosi kerületi polgármesteri hivatalban szerezte, 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. Mint szabályozási jogász többek között az 

állatvédelmi-állategészségügyi jogszabályok alkotásának folyamatába is bepillantást nyerhetett az 

Agrárminisztériumban. Jelenleg is birtokvédelmi feladatköröket lát el, továbbá az állatorvosi kamara 

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

Magyar Birtokvédelmi Szövetség korábbi főtitkára. 

 

Konzultációs lehetőség a képzéshez kapcsolódóan: 



 

A képzéssel kapcsolatban felmerült konzultációs kérdéseiket e-mailben várjuk: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címre.  

A kérdések és válaszok feltöltésre kerülnek a videó konferencia felületére vagy kérés esetén 

megküldésre kerülnek a konzultációt kérő által megadott elektronikus elérhetőségre. 

 

Videókonferencia díja:  21.900,- Ft + ÁFA (27%) / fő Alap csomag 4 hét hozzáféréssel 

    31.900,- Ft + ÁFA (27%) /fő Extra csomag 12 hét hozzáféréssel 

ÖRÖKBÉRLET éves tagsággal: INGYENES Bővebben: ITT 

Igazgatási – Hatósági – Jogi Digitális Szakmai Tudástár 

előfizetők számára: INGYENES Bővebben: ITT 

 

További kedvezmények: 

ÖRÖKBÉRLET éves szervezeti tagság:  

 korlátlan hozzáférés (korlátlan létszám, korlátlan számú képzés) teljes digitális 

szakmai tudástárunkhoz: 100+ téma, több mint 3.900.000+ Ft értékben évente; 

 díjmentes részvételi lehetőség valamennyi tantermi képzésünkön (1 fő/képzés): 70+ 

képzés évente. 

Bővebb információk ITT. 

 

Több mint 30% kedvezmény érhető el 3+1 és 5+1 alkalmas (+1 alkalom grátisz) Hibrid 

bérleteinkkel. 

Bővebb információk ITT. 

 

Látogasson el https://konferenciaszervezo.hu/ oldalra, ahol megtekintheti páratlan, 

folyamatosan bővülő szakmai képzési kínálatunkat. 

 

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 videókonferencia teljes anyaga Alap csomag esetén 4 héten 

át; Extra csomag esetén 12 héten át korlátlanul elérhető a felhasználó számára. Ez idő alatt 

Ön korlátlan számban megtekintheti a képzést. 

A belépéshez szükséges adatokat a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el 

Önnek a videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül. 

A képzés teljes anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. A megvásárolt videókonferencia 

hozzáférés csak a megrendelő által megadott felhasználókat illeti meg. 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. 

  

Megrendelés:   

 Elektronikus regisztrációval a https://konferenciaszervezo.hu/ oldalon közvetlenül, 

vagy  

 a honlapunkról letölthető jelentkezési lap elküldésével (e-mail: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu)   
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A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza. A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga 

után. Kérjük, hogy a részvételi díjat a jelentkezés visszaigazoló mellékleteként küldött 

díjbekérő alapján, a díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással utalja. A 

díjbekérő kiegyenlítését követően pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát küldünk.  

 

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.  
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