
Állattartással, állatvédelemmel összefüggő hatósági feladatok – 

fókuszban a változások  

Videókonferencia 
Dr. Kajó Cecília előadásában 

 

Hatósági jogalkalmazóként folyamatosan követnünk kell a jogszabály-változásokat. Nincs ez 

másként az állatvédelmi hatósági feladatkör kapcsán sem.  

Előadásunkkal nagy vállalást teszünk: a kollégák folyamatos visszajelzései alapján a kezdő 

ügyintézőtől a professzionális jogalkalmazóig áttekintve végigvesszük az összes fontos 

gyakorlati lépést, melyre szükségünk lehet a hatósági eljárások során azzal, hogy szervesen 

beépítjük az elmúlt közel két év állatvédelmi reformjának eredményeit is. 

 

Miben segít a videókonferencia: 

 2022-ben módosult fontos eljárási részletkérdésekben az állatvédelmi törvény és több új 

fordulat került be az állatkínzás és a természetkárosítás kapcsán a Btk-ba. Áttekintjük a 

részletszabályokat! 

 Lassan két éves lesz az állatvédelmi ügyekben kiszabható helyszíni bírság intézménye, 

melynek alkalmazása kapcsán sok bizonytalanság felmerült az elmúlt időszakban. 

Segítünk helyesen alkalmazni a bírságolás eszközét. 

 Az állatvédelmi törvényben található "jó gazda gondossága" jogi fogalom alkalmazása 

talán az egyik legkreatívabb része a hatósági munkának, ahol egy adott állatfaj adott 

korú, nemű, állapotú egyedére lebontva kell többek között a tartási körülményekkel 

kapcsolatos feltételeket megállapítani és ha szükséges, beavatkozni annak érdekében, 

hogy az állat etológiai-biológiai sajátosságainak megfelelő tartásra kerüljön sor és ne 

olyanra, melyet egy laikus, hozzá nem értő állattartó gondol megfelelőnek. Segítünk 

értelmezni és a gyakorlatba ültetni a jó gazda gondosságát és annak vizsgálatát a hatósági 

munka során. 

 

Tartalma: 186 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. Az előadó a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara állatvédelmi 

szakjogász-képzésének és az Állatorvostudományi Egyetem állatvédelmi szakállatorvos-képzésének 

meghívott előadója. 

 

Videókonferencia díja:  24.900,- Ft + ÁFA (27%) / fő Alap csomag 4 hét hozzáféréssel 

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

 

ÖRÖKBÉRLET 12 hónapos tagsággal: INGYENES Bővebben: ITT 

Több mint 30% kedvezmény érhető el 3+1 és 5+1 alkalmas (+1 

alkalom grátisz) hibrid bérleteinkkel Bővebben: ITT  

 

Az elérhető kedvezményekről bővebben: 

Kérjenek korlátlan hozzáférést tudástáraink, képzéseink teljes tartalmához, a legnagyobb 

kedvezménnyel! 

 Folyamatos, korlátlan szervezeti hozzáférés 4 tematikus, online szakmai tudástárunk teljes 

tartalmához. 

 A szervezet valamennyi munkatársa számára egy felületen, 0-24 órában, online elérhető a 

tudástárak tartalma. 

 Páratlanul gazdag témakörök: pénzügy, igazgatás, jog, HR és munkajog, belső ellenőrzés… 

(150+ képzés). 

https://konferenciaszervezo.hu/orokberlet/
https://konferenciaszervezo.hu/berletek/


 Tudástáraink tartalma, az elérhető képzések köre folyamatosan bővül. A tantermi képzések 

is felvételre kerülnek. 

 Díjmentes részvételi lehetőség bármelyik tantermi képzésen (évente 100+ képzés Bp. 

belváros, 1 fő/képzés). 

ÖRÖKBÉRLET 12 havi tagsággal több mint 6 millió forint értékben kapnak képzési tartalmat, 

havi 1 képzés áráért! Bővebb információkért kattintson IDE! 

 

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

Bővebb információk ITT. 

 

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)   

 

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  

Konferenciaszervezo.hu  

E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu 

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