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I. A dolgozat főcélkitűzése és szerkezete 

 

Dolgozatom témája a szűkebb értelemben vett, és egyedkímélő állatvédelem, 

külön figyelmet szentelve az „ember legjobb barátjának” védelmére: a házi kedvencek 

közül az ebekkel és a hozzájuk kapcsolódó jogi szabályozási, illetve szabályozatlansági 

problémákkal foglalkozom. 

A dolgozat legfőbb célkitűzése az állatvédelemmel, különösen az ebtartással 

kapcsolatos szabályozás, részletes, elemző bemutatása, valamint a jogalkotás és a 

jogalkalmazás számára is hasznosítható megoldási javaslatok kidolgozása. 

Szerkezeti szempontból a dolgozat alapvetően három nagyobb részre oszlik, 

amelyeket további fejezetekre és alfejezetekre bontottam. 

Az első rész egyrészt a dolgozat elméleti megalapozására szolgál. Ebben a részben 

vizsgáltam az állatvédelem fogalmát, annak kapcsolatát a természet- és 

környezetvédelemmel, valamint azt, hogy mit is értünk védelem alatt. Górcső alá vettem 

továbbá – a disszertáció témájához szükséges mértékben, a teljesség igénye nélkül – az 

állatok erkölcsi státuszával foglalkozó jogelméleti kérdéseket. Tettem ezt annak 

ellenére, hogy dolgozatom nem jogelméleti szempontból közelít a témához. Mégis 

nélkülözhetetlennek tartottam e kérdések vizsgálatát, mivel úgy vélem, hogy az állatok 

státuszával foglalkozó elméletek nagy szerepet játszottak a mai napig aktív állatjogi 

mozgalmak kibontakozásában. Ugyancsak ebben a részben mutatom be, hogyan alakult 

ki az állatvédelem. Az állatvédelmi tevékenység szorosan összefügg az emberek és az 

állatok viszonyának alakulásával. A háziasítás folytán a háziasított állatok tartása 

szükségképpen együtt járt bizonyos védelmi jellegű tevékenységekkel, hiszen az 

állatokról gondoskodni kellett. E gondoskodás folyamata a kezdetlegességtől a mára 

kialakult szintig rendkívül hosszú utat tett meg, ugyanakkor közel sem tekinthető 

lezárultnak – ahogyan azt a disszertációban igyekszem bemutatni. 

A dolgozat második részében az állatvédelem általános kérdéseinek elemzése 

mellett, az állatvédelemben részt vevő szervek rendszerét tekintettem át, illetve e 

szervek feladat- és hatásköreit is vizsgáltam. Az állatvédelem jelenlegi szervezeti 

rendszere részben az utóbbi évek közigazgatási szervezeti reformjának eredményeként 
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alakult ki, másrészt szerepet játszott benne az állatvédelmi törvény – és az ahhoz 

kapcsolódó jogszabályok – módosítása is. Elsősorban ez az indoka annak, hogy a 

témához közvetlenül kapcsolódó szakirodalom egyenlőre rendkívül szűkös. 

Munkámban ezért elsősorban a jogszabályok elemzésére támaszkodtam. Azt, hogy a 

jelenlegi állatvédelmi hatásköröket gyakorló szervek hatékonyan fogják-e ellátni 

feladatukat – az állatok védelmét – a jövőbeni jogalkalmazói gyakorlat vizsgálata 

alapján lehet majd megállapítani. Véleményem szerint a feladat- hatáskörök részbeni 

átalakítása, finomítása elkerülhetetlen lesz, egyebek között a párhuzamos hatáskörök 

kiküszöbölése érdekében. Az azonban bizonyos, hogy az utóbbi években az 

állatvédelemmel foglalkozó szervezeti rendszer átfogó reformja komoly lendületet vett, 

ami remélhetően a korszerű, hatékony állatvédelem irányába egy fontos lépés. 

A második részben kapott helyet az állatok védelme érdekében alkalmazható 

szankciók és kötelezettségek vizsgálata is. 

A dolgozat harmadik – egyben legterjedelmesebb – része foglalkozik az ebtartással 

kapcsolatos kérdésekkel. 

A záró rész tartalmazza a disszertációban felvetett problémákkal kapcsolatban 

kidolgozott de lege ferenda javaslatokat. Fontosnak tartom ugyanakkor utalni arra, hogy 

az általam megfelelőnek tartott megoldási javaslatokat a dolgozat egészében, az adott 

kérdésnél fejtettem ki részletesen, ezért a záró részben kizárólag a legfontosabbnak vélt 

javaslatok kerültek összefoglalóan kiemelésre. 

A szerkezeti felépítést vizsgálva szembetűnhet, hogy a nemzetközi kitekintés nem 

kapott önálló fejezetet. Ennek indoka az, hogy logikusabbnak és áttekinthetőbbnek 

véltem, ha a hazai rendelkezésekhez kapcsolódó külföldi szabályokat az azonos vagy 

hasonló kérdésekhez kapcsolom, majd ezek után vonom le következtetéseimet. 

 

 

 

 

 

 

II. A kutatás módszere és forrásai 
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Az alkalmazott kutatási módszer vegyes jellegű, az egyes fejezetek kutatási 

módszere eltérő, amelyet a téma is indokol. 

Az elemzési módszer között túlsúlyban van a hatályos hazai joganyag bemutatása, 

ezek közül is kiemelést érdemel az állatvédelmi törvény naprakész feldolgozása. A 

hatályos jogszabályok tartalmi elemeit leíró és elemző módszert olyan mértékben 

alkalmaztam, amely a dolgozat tárgyának feldolgozásához és megértéséhez szükséges. 

Értekezésemben a normatív metódus mellett, jogösszehasonlító módszert is 

alkalmaztam. Elsősorban a magyar, az osztrák és a német állatvédelmi jogszabályok 

összevetésével foglalkoztam, kivételes esetekben – ahol a szabályozás az előbb 

említettektől előremutatóbb – pedig az Amerikai Egyesült Államok, és Új-Zéland 

állatvédelmi megoldásait vázoltam fel, és vettem vizsgálat alá, elsősorban abból a 

szempontból, hogy ezek a megoldások a hazai jogi környezetbe beilleszthetők-e, és ha 

igen, hogyan. 

Dolgozatom elkészítésekor nehézséget okozott az, hogy a témámhoz kapcsolódó 

hazai szakirodalom igen csekély, a hatályos szabályozás elemzésével pedig a 

szakemberek nagyon kis része foglalkozik. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy épp ebben 

rejlik a dolgozat jelentősége: reményeim szerint a vizsgált kutatási témát illetően új 

kutatási eredményekkel tudok szolgálni. 

A dolgozat forrásbázisát elsősorban a jogi normák, a jogforrások alkotják. A 

jogszabályok mellett feldolgoztam a témához kapcsolódó alkotmánybírósági 

határozatokat, jogeseteket, valamint a jogi szakirodalmat. A felhasznált szakirodalmat 

illetően megjegyzem, hogy a magyar nyelvű mellett az angol nyelvű szakirodalom 

került elsősorban feldolgozásra. 

 

 

 

 

 

III. A kutatás során megfogalmazott javaslatok 
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Úgy vélem, vitathatatlan, hogy az elmúlt évtizedekben az állatvédelem jogi 

szabályozásában több komoly előrelépés történt, ugyanakkor megállapítható az is, hogy 

a hatályos állatvédelmi szabályozásban, a szabályok alkalmazásában, az ebtartás 

körében még jelenleg is találkozhatunk szabályozási hibákkal, hiányosságokkal Ezek 

számbavételére, elemzésére, és de lege ferenda javaslatok kidolgozására vállalkozik a 

disszertáció. 

Az állatvédelem – ezen belül különösen az ebtartás kérdéskörével – kapcsolatos 

kritikámat és az azok megoldására általam legjobbnak vélt javaslatokat a dolgozat 

témaköreihez kapcsolódva részletesen kifejtettem, így azok a disszertáció egészében 

megtalálhatóak. Itt csak az általam leglényegesebbnek tartott kérdések összegzésére 

helyezem a hangsúlyt. 

 

1. Az állatvédelmi törvényünk tételesen sorolja fel azokat az állatokat, amelyeket 

védelemben részesít. A hatályt vizsgálva felmerül az a kérdés, hogy a törvényben 

foglaltak csak a felsorolt állatokra vonatkoznak-e vagy egyéb állatokra is? Az 

Ávtv. preambulumából és céljából arra következtethetünk, hogy nem engedhető 

meg az olyan állatok bántalmazása sem, amelyet a törvény hatályára vonatkozó 

rendelkezés nem sorol fel. A preambulumban a jogalkotó kifejezésre juttatta, 

hogy elismeri azt a megkülönböztethetetlen nagy értéket, amelyet az állatvilág 

egésze és annak egyedei jelentenek az emberiség számára. Továbbá a törvény 

egyik céljaként az állatvilág egyedei védelmének elősegítését határozta meg. 

Mindezeket alapul véve, véleményem szerint célravezetőbb megoldás lenne, ha 

a törvény hatálya – főszabályként – minden állatra kiterjedne, hiszen maga a 

törvény is ennek szellemében született. Ezt a megoldást alkalmazzák többek 

között az osztrák, a német és az angol állatvédelmi törvények is, amelyek akár 

mintaként is szolgálhatnak. 

 

2. Napjainkban sajnálatos módon egyre gyakrabban értesülhetünk olyan esetekről, 

hogy az úton elütnek egy állatot és otthagyják. Sok esetben a baleset során az 

állat nem veszti azonnal életét, hanem súlyos sérüléseket szenvedve órákon, 

napokon keresztül szenvedve várja a megváltó halált. A hatályos állatvédelmi 
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jogszabályaink ilyen esetekre nem tartalmaznak előírás(ok)t. Az ilyen és ehhez 

hasonló ügyekre nyújtana megoldást, hogy törvénybe foglalnák az alábbi 

rendelkezést: „Az, aki sérülést okoz vagy veszélyeztet egy állatot, ésszerűen 

elvárható mértékben köteles szükséges elsősegélyt nyújtani az állatnak, vagy ha 

ez nem lehetséges, akkor köteles elsősegélynyújtásról gondoskodni. Azt, aki e 

kötelezettségének nem tesz eleget állatvédelmi bírsággal kell sújtani.” Az 

elsősegély nyújtási kötelezettség állatvédelmi törvénybe iktatására is van külföldi 

példa, amely mintaként szolgálhat hazánkban: az osztrák állatvédelmi törvény az 

általános rendelkezések között szól e kérdésről. 

 

3. Az Ávtv. előírja, hogy mely esetekben lehet az állat életét kioltani. A felsorolt 

okok közül véleményem szerint a prém termelése céljából történő állatleölések 

összeegyeztethetetlenek az állatvédelmi törvény céljával. A 21. században 

indokolatlannak és megmagyarázhatatlannak tartom, hogy ezen állatok életét 

azért oltsuk ki, hogy luxuscikk készülhessen prémjükből. E tekintetben 

indokoltnak tartom az Ávtv. módosítását akként, hogy az elfogadható okok vagy 

körülmények felsorolásából a prém termelése kerüljön eltávolításra. 

 

4. Az állatviadalokkal kapcsolatos hazai szabályozást vizsgálva megállapítható, 

hogy a jogszabályi rendelkezések az elkövetési magatartások széles körére 

kiterjednek. Ezekez részben a Büntető Törvénykönyv, részben pedig az Ávtv. 

tartalmazza. Véleményem szerint célravezető lenne a Btk.-ban található 

magatartások körét kibővíteni még az állatviadalon nézőként való részvétellel, 

valamint az állatviadalon közreműködőként való részvétellel. Ez utóbbi esetben 

felelősségre lehetne vonni például az állatviadalon az állatok sérüléseit ellátó 

állatorvost is. 

 

5. Az állatvédelmi bírságról 1998 óta kormányrendelet rendelkezik. E jogszabály 

2012-ben átfogó módosításra került, amelyet dolgozatomban részletesen is 

bemutattam. A módosítást megelőzően a kormányrendelet kimondta, hogy a 

bírság az azt kiszabó szerv bevételét képezi, amelyet kizárólag az 
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állatvédelemmel kapcsolatos kiadási többletének fedezeteként lehet felhasználni. 

Az állatvédelmi bírságból befolyt összeget pedig elkülönítetten és 

ellenőrizhetően kell kezelni. A módosítást követően azonban a kormányrendelet 

már nem tartalmazza ezt a rendelkezést, véleményem szerint helytelenül. 

Jelenleg ugyanis a jogszabály nem szól az állatvédelmi bírság sorsáról. Ez a 

gyakorlatban egyrészt azt jelenti, hogy előfordulhat, hogy a beszedett összeg 

elkerül a bírságoló szervtől, másrészt azt, hogy még abban az esteben sem biztos, 

hogy állatvédelmi célra kell fordítani, ha annak összege a bírságoló szervnél 

marad.  Álláspontom szerint ismét egyértelműen rendelkezni kellene arról, hogy 

a bírság az azt kiszabó szervnél marad, amely köteles azt kizárólag 

állatvédelemmel kapcsolatos kiadásai fedezetére felhasználni. Ezáltal ismét több 

pénzügyi forrás állhatna rendelkezésre állatvédelmi célokra. 

 

6. Az állatvédelemmel kapcsolatos szankciókkal több jogágban is találkozunk. 

Azonban, ha kizárólag az állatvédelmi törvényre fókuszálunk, kijelenthetjük, 

hogy az a törvényben szétszórtan, többféle kötelezést és szankciót biztosít a 

jogalkalmazás számára. Véleményem szerint a jogi szabályozás átláthatóbbá 

tétele érdekében, egy külön fejezetben kellene ezekről rendelkezni. 

 

7. A külföldi állatvédelmi jogszabályok szankcióit tanulmányozva láthatjuk, hogy 

szinte mindegyik általam vizsgált jogszabály tárgyalja az állat elkobzására 

vonatkozó szabályokat. Hazánkban az állatvédelmi törvény erről a szankcióról 

nem rendelkezik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem kerülhet sor az állat 

elkobzására. Mint ahogy az a dolgozatban részletesen olvasható, az állatvédelmi 

hatóság közigazgatási eljárás keretében a Ket. szabályait alkalmazva 

rendelkezhet az állat elkobzásáról, azonban álláspontom szerint e szankció 

tekintetében érdemes lenne fontolóra venni, hogy az állat érdekében, a külföldi 

minták alapján, speciálisan az Ávtv.-ben kerüljön szabályozásra e kérdés. 

Dolgozatomban ez irányú megoldási javaslataimat részletesen kifejtettem. 
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8. Az Ávtv. kötelezettségként írja elő az állami és önkormányzati szervek, valamint 

az oktatási intézmények számára az állatvédelmi oktatást és ennek előmozdítását, 

e kötelezettség tekintetében azonban részletszabályokat nem tartalmaz. A 

gyakorlatban azonban az állatvédelmi oktatás kevésbé, vagy egyáltalán nem 

valósul meg. Véleményem szerint az állatvédelmi eszme terjesztését elsősorban 

a gyermekek, a jövő generáció szintjén kell kezdeni. Ahhoz azonban, hogy ez 

megvalósulhasson véleményem szerint arra volna szükség, hogy a felelős 

állattartás, mint oktatási témakör egyaránt bekerüljön a Nat.-ba és a 

kerettantervbe, hiszen e két dokumentum tartalmazza a köznevelés tartalmi 

egységét. Ezen túlmenően álláspontom szerint a felelős állattartás oktatásába az 

állatvédelemmel foglalkozó civil szerveteket is be kellene vonni, mert e 

szervezetek az állatokkal való megfelelő bánásmódot hivatottak képviselni. 

Addig, amíg a Nat. és a kerettanterv nem tartalmazza a felelős állattartás 

témakört, javaslom, hogy az oktatási intézmények saját hatáskörükben kössenek 

együttműködési megállapodást olyan civil szervezettel, amelynek tevékenységi 

körébe tartozik a felelős állattartás oktatásának szervezése és lebonyolítása. 

Mivel az intézmények számára az állatvédelmi oktatás, mint kötelezettség 

teljesítésének részletszabályai nem kerültek kidolgozásra, ez a megoldás nem 

okoz jogellenes állapotot. 

 

9. Az elmúlt években az ebtartók között éles vitát váltott ki azon állatvédelmi 

jogszabály módosítás, amely kimondja, hogy minden négy hónaposnál idősebb 

ebet kötelező microchippel ellátni. A microchip beültetését és regisztrálását a 

jogszabály az állatorvos feladatává teszi. Véleményem szerint előremutatóbb 

megoldás volna, ha az ebek adatbázisba történő regisztrációját az állat tartója is 

elvégezhetné. A gyakorlatban gyakran tapasztalható probléma, hogy ha valaki 

talál egy kóbor állatot, az vagy nem rendelkezik microchippel, vagy ha igen, az 

nincs regisztrálva az adatbázisban, mert azt az állatorvos elmulasztotta. Úgy 

gondolom, hogy ha az állattartó számára is lehetővé tenné a jogszabály a 

regisztráció elvégzését, lényegesen csökkenne a regisztrálatlan ebek száma 

hazánkban, nem utolsó sorban pedig, az állatorvos számára is csökkenhetne az 
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adminisztrációs teher. Álláspontom szerint a kívánatos megoldás az lenne, ha az 

állat elektronikus microchippel való megjelölésekor az állattartónak az 

állatorvosnál nyilatkoznia kellene arról, hogy maga kívánja-e a regisztrációt 

elvégezni, vagy sem. Amennyiben az állattartó a regisztrációt maga kívánná 

elvégezni, akkor az állatorvos köteles lenne átadni az állattartónak egy, a 

regisztrációhoz szükséges adatokat, információkat tartalmazó nyomtatványt. 

Amennyiben az állattartó úgy nyilatkozik, hogy nem kívánja elvégezni a 

regisztrációt, úgy azt az állatorvos kötelessége maradna annak elvégzése. 

 

10. Az Ávtv. rendelkezései szerint a tartás helye szerint illetékes önkormányzat 

háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, amelynek célja a 

veszettség elleni járványvédelmi vonatkozások, illetve az ebrendészeti és 

állatvédelmi feladatok hatékony ellátása mellett, az ebtartó és más személyek 

jogainak, tulajdonának védelme. A törvény értelmében akár évente is lehetne 

ebösszeírást végezni, a gyakorlatban azonban az önkormányzatok többsége 

háromévente egy alkalommal tesz eleget e kötelezettségének. Beszélhetünk-e 

ezen célok hatékony megvalósulásáról, ha az ebösszeírásra háromévente kerül 

sor? A törvény jelenleg nem teszi az ebatrató kötelezettségévé az adatváltozás 

bejelentését. Márpedig három év alatt mind az ember, mind az állat életében 

számos változás következhet be, például másik településre költözés, vagy akár 

az állat új tulajdonoshoz kerülése. Álláspontom szerint jobb megoldás volna, ha 

az ebek nyilvántartásba vételére rövidebb időközönként például évente kerülne 

sor, továbbá ha a törvény az ebtartó kötelezettségévé tenni az adatváltozások 

bejelentését, még akkor is, ha ez kétségtelenül némi többlet adminisztrációt 

jelentene mind az állattartó, mind pedig az eljáró hatóság számára. Véleményem 

szerint a dolgozatban részletesen bemutatott új-zélandi minta e kérdés megoldása 

tekintetében mintaként szolgálhat a hazai jogalkotás számára. 

 

11. Dolgozatom harmadik részének II. fejezetében részletesen vizsgáltam a 

veszélyes ebekre vonatkozó hazai és külföldi szabályokat. Hazánkban a 2010 

előtti időkben a külföldi szabályokhoz hasonlóan a pit bull terrier és keverékei 
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minősültek veszélyes ebnek, vagyis fajta alapon minősült veszélyesnek egy 

kutya. 2010-ben azonban az Alkotmánybíróság megsemmisítette ezen 

rendelkezést, amelynek hatására a veszélyes ebekre vonatkozó szabályozás 

véleményem szerint nagyon üdvözlendő módon került változtatásra. 2010-től 

ugyanis veszélyes ebnek a hatóság által egyedileg veszélyesnek minősített ebet 

kell tekinteni, azaz megszűnt a fajtaalapú besorolás és minősítés. Azt gondolom, 

hogy mindig csak az adott egyedet szabad vizsgálat alá vonni veszélyes ebbé 

minősítési eljárás keretében, egy fajtát – legyen az bármely is – ugyanakkor nem. 

Személy szerint a fajtaalapú besorolással – ahogy azt a dolgozatban is részletesen 

kifejtettem – nem értek egyet. Véleményem szerint a magyar szabályozás, amely 

az ebeket kizárólag egyedi viselkedésük alapján minősíti veszélyesnek, 

mindenképpen előremutató. 

 

12. Az állatvédelmi jogszabályok a veszélyesnek minősített ebek esetén előírják, 

hogy ilyen ebet kizárólag ivartalanítva lehet tartani. Az ivartalanítás kérdése 

ebtartói körökben legalább olyan vitákat vált ki, mint az ebek kötelező 

microchippel való megjelölésének, vagy akár az eb tartósan láncon történő 

tartásának kérdése. A MÁOK Szakmai, Továbbképzési és Oktatási Bizottsága 

2009-ben állásfoglalást bocsátott ki az ivartalanítás kérdésében, amelyben 

szakmailag megalapozottan megválaszolásra kerülnek azon kérdések, amelyek a 

gyakorlatban tévhitként keringenek, így például, nem szükséges a kutyáknak 

életükben egyszer párosodniuk az ivartalanítás előtt, a szuka kutyáknak nem 

szükséges legalább egyszer elleniük, valamint az ivarérés előtt és után történő 

ivartalanítás hatásairól is szól az állásfoglalás. Véleményem szerint az 

ivartalanítva történő tartást a veszélyes ebek mellett, a társként tartott állatokra is 

ki kellene terjeszteni, amennyiben azokat az állattartó nem kívánja tenyészteni. 

Úgy gondolom, hogy az állatmenhelyeken, gyepmesteri telepeken lévő, valamint 

az utcákon kóborló ebek számának csökkenés hosszútávon elsősorban ilyen 

megoldással érhető el. 

 

13. Az Ávtv. felhatalmazást ad a Kormánynak, hogy a település belterületén a kóbor 

állatok befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos 



 

11 
 

feladatok ellátásának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg. E 

részletszabályok kidolgozására azonban a mai napig nem került sor pedig 

álláspontom szerint feltétlenül indokolt lenne. A jelenlegi gyakorlat ugyanis az, 

hogy a helyi önkormányzatok kötnek megállapodásokat különböző 

szervezetekkel – esetleg természetes személyekkel – a gyepmesteri, ebrendészeti 

feladatok ellátására. Az állatok befogásával, őrzésével, tartásával, kiváltásával, 

stb. kapcsolatos feladatokat pedig nagyrészt e szervezetek belső szabályzata 

tartalmazza, meglehetősen eltérő módon, nem pedig jogszabály. A kérdés 

rendezésére a kormányrendeleti szintű szabályozást tartom indokoltnak, hiszen 

ez esetben az ország területén található minden gyepmesteri telepre ugyanazon 

szabályok vonatkoznának és ennek eredményeként ugyanazon kötelezettség 

terhelnek a gyepmesteri telepeket. Így megszűnne a lehetősége annak a sajnálatos 

módon jelenleg létező gyakorlatnak, hogy önkormányzatonként, telepenként 

eltérő feladatokat látnak el a gyepmesterek. Ismét hangsúlyoznám, hogy erre az 

Ávtv. már 1998-ban megadta a felhatalmazást a Kormány számára így a 

jogalkotói mulasztás pótlása időszerű lenne. 

 

Összességében megállapítható, hogy az ebtartás és az állatvédelem több területén 

az utóbbi években jelentős előrelépés történt, ugyanakkor a jövőben további 

jogszabályok alkotására, szigorításokra, illetve a jogszabályok érvényesítésének 

hatékonyabbá tételére lesz szükség, figyelembe véve a gyakorlatban jelentkező 

problémákat és hiányosságokat. 

 

 

IV. A kutatási eredmények hasznosíthatósága 

 

A dolgozatban foglalt eredmények hasznosítása széles körben lehetséges. 

A felvetések hasznosításának egyik kiemelt terepe a jogalkotás. Az állatvédelmi 

jogszabályok módosítása a disszertáció elkészítésének időpontjában is folyamatban van. 

A dolgozat szempontjai az állatvédelmi jogszabályok, elsősorban az állatvédelmi 

törvény reformjának átgondolásához is segítséget nyújthatnak. 
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Az eredmények másik lényeges felhasználása az oktatás terén képzelhető el. Ez 

akár a hagyományos jogi oktatásban lehetséges. A jog területén az állatvédelemmel 

kapcsolatos ügyek száma folyamatosan növekszik, sőt a jövő oktatói is akár napi szinten 

találkozhatnak a felelős állattartásra nevelés egyre növekvő igényével. Ezen túl az 

állatvédelmi szemléletre nevelés minden oktatási intézmény törvényben előírt 

kötelessége. 

Hazánkban a jogirodalom meglehetősen kevés figyelmet szentel az állatvédelem 

kérdéseinek, jelen dolgozat ezt az űrt kívánja enyhíteni. A kutatás eredményeinek 

tudományos életben való hasznosulását biztosítják a már megjelent publikációk, 

amelyek az értekezés részeredményeit ismertetik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. A disszertáció témaköréhez kapcsolódó saját 

publikációk 

 

Az állatvédelem jogi szabályozásának története hazánkban 
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Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma: Állam- és Jogtudományi Kar 

Szekciókiadványa, Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály, 

Miskolc, 2012. 81-86. 

 

Ebtartással kapcsolatos jogi problémák a közigazgatásban 

„Nemzedékek együttműködése a tudományban” című nemzetközi tudományos PhD. – 

konferencia előadásai Elektronikus könyv Történelem – Politika – Jogtudomány szekció 

II., Budapest, 2012. 153-157. 

 

A „veszélyes eb” fogalmának változásai (a magyar jogban) 

Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai 12., Gazdász-Elasztik Kft., 

Miskolc, 2013. 135-155. 

 

Szankciók az állatvédelmi törvényben 

„Tudományos próbapálya” c. konferencia Elektronikus Könyv, Professzorok az Európai 

Magyarországért Egyesület, Budapest, 2013. 112-124. 

 

„Ebadó” és ebösszeírás 

Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica Tomus XXXI, 

Miskolc University Press, 2013, 207-220. 

 

The principles of animal protection 

Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma: Állam- és Jogtudományi Kar 

Szekciókiadványa, Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály, 

Miskolc, 2013. 123-127. 

 

Az önkormányzati rendeletek bírói kontrollja az állattartási rendeletek példáján 

Miskolci Jogi Szemle, 2013. évi (8. évf.) 1. szám, 5-17. 

 

Az állatvédelemben részt vevő szervek 
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Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai 13., Gazdász-Elasztik Kft., 

Miskolc, 2014. 111-139. 

 

Miért nincs állatvédelmi oktatás? 

Jog és Állam 19. szám, IX. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója, 

Budapest, 2014. 38-44. 

 

A társállatok jogi védelme 

„Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában”, Doktoranduszok Országos 

Szövetségének Jogtudományi Osztálya, Budapest-Debrecen, 2014. 106-117. 

 

A szabálysértési jog változásai, különös tekintettel a veszélyeztetés kutyával 

szabálysértési tényállásra 

„Hiteles(ebb) tudományos prezentációk” című VIII. PhD konferencia előadásai II. kötet, 

elektronikus könyv, Budapest, 2014, 68-74. 

 

A Magyar Állatorvosi Kamara szervezeti felépítése 

microCAD Nemzetközi Multidiszciplináris Tudományos Konferencia, Miskolc, 2014. 

1-8. 

 

The Changing of Definition on „Dangerous Dogs” (in Hungarian Law) 

microCAD Nemzetközi Multidiszciplináris Tudományos Konferencia, Miskolc, 2014. 

1-6. 

 

Állattartás és birtokvédelem a régi és az új Ptk. tükrében 

Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica Tomus XXXII, 

Miskolc University Press, 2014, 411-423. 

 

Állatvédelem az állatkísérletek területén? 

De iurisprudentia et iure publico, Jog- és politikaitudományi folyóirat, 2014. évi (VIII. 

évf.) 2. szám, Magyar Jog- és Államtudományi Társaság, 1-12. 
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Első lépések a brit állatvédelmi jogban 

Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma: Állam- és Jogtudományi Kar 

Szekciókiadványa, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2014. 139-142. 

 

A társállatokkal kapcsolatos rendelkezések a büntetőjogban 

Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai 14., Gazdász Elasztik Kft, 

Miskolc, 2014. 159-177. 

 

About Animal Protection In Education 

XXIX. microCAD International Multidisciplinary Scientific Conference, University of 

Miskolc, 2015. 1-9. 

 

Állatmenhely kontra gyepmesteri telep – Merre tovább? 

XXIX. microCAD International Multidisciplinary Scientific Conference, University of 

Miskolc, 2015. 1-8. 

 


