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ÉRTESÍTÉS  
Értesítjük a  lakosságot, hogy  a kutyák kötelező veszettség elleni pótoltását  

Dr. Gombócz János magán-állatorvos az alábbi időpontban és helyen végzi: 
 
 

PÓTOLTÁS: 2021. szeptember 25. ( szombat)  
 

KUSTÁNY 07.00-08.00 (Hunyadi J. utca 1-3. Kultúrház) 
               

 KEHIDA 08.10-09.10 ( Deák F. utca 9. Kultúrház) 
 

BARÁTSZIGET  9.15-9.25 (buszváró) 
 

 
A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § (1) bek. a) pont ac) alpontja értelmében minden 3 
hónaposnál idősebb kutyát évente veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni. 
Veszettség elleni védőoltásban csak mikrochippel megjelölt állat részesíthető. A 41/2010. 
(II. 26.) Korm. rendelet előírja, hogy minden 4 hónaposnál idősebb eb mikrochippel legyen 
megjelölve. Továbbá a 81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet előírásai szerint a veszettség elleni 
oltással egyidejűleg kötelezően el kell végezni az ebek széles spektrumú féreghajtó szerrel 
való kezelését. A féreghajtó tabletta az oltás alkalmával kerül kiosztásra. 

Az oltás díja kutyánként 5.000 Ft, 
amely tartalmazza a féreghajtó tabletta árát is. 

A háznál történő oltás díja pedig   6.000 Ft. 
A kutya oltási könyvét mindenki hozza magával. Ha a könyv nincs meg, annak a pótlása plusz 
1.000 Ft. Felhívjuk a figyelmet: - a kutyát  biztonságosan hozzák, ha szükséges szájkosárral is 
lássák el és az oltás után minden kutyát vezessenek haza, tilos őket szabadon engedni, a 
felvezetett ebet egy ember kísérje, 

- az oltásra ne jöjjön, aki beteg, lázas, influenza-szerű tünetei vannak, 

- a védőtávolságot tartsák meg, az oltás helyszínét mihamarabb hagyják el, 

- az összevezetéses oltáson mindenki saját felelősségére vesz részt, van lehetőség egyeztetett 
időpontban, háznál történő oltásra is.  
Az ebek veszettség elleni oltása  kötelező. Aki ezt figyelmen kívül hagyja, pénzbírsággal 
sújtható. 
Akinek a chippel ellátott kutyája elpusztult, azt szíveskedjen jelezni az oltás időtartama alatt, 
annak érdekében, hogy a nyilvántartásból ki legyen vezetve. 
Az oltás díját kérjük pontosan hozni, mivel pénzváltásra nincs lehetőségünk! 
 
Kehidakustány, 2021. szeptember 15.  
                                                                                             Dr. Gajár István sk. jegyző 
                                                                                                    
 
  



 
 


