
KÖZHÍRELÉS 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ebek kötelező veszettség elleni védőoltására 2016. évben az 
alábbi helyeken és időpontokban kerül sor:  

Szeptember 05. hétfő 10-12 óra Polgármesteri Hivatal udvara 
Szeptember 05. hétfő 14-17 óra Vágóhíd  
Szeptember 06. kedd 14-17 óra Kenyérgyár 
Szeptember 07. szerda 14-17 óra VOLÁN telep 
Szeptember 08. csütörtök 14-17 óra Kertész út – Kőrösi Cs. S. út sarok 
Szeptember 09. péntek 14-17 óra Csomagoló 
     
Szeptember 12. hétfő 14-17 óra Kertész út – Kőrösi Cs. S. út sarok 
Szeptember 13. kedd 14-17 óra Kenyérgyár 
Szeptember 14. szerda 14-17 óra VOLÁN telep 
Szeptember 15. csütörtök 14-17 óra Csomagoló 
Szeptember 16. péntek 14-17 óra Kertész út – Kőrösi Cs. S. út sarok 
 

Minden három hónaposnál idősebb ebet évenként veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni!  

Az eboltás díja:  
• 3.500 Ft/eb, a fent megjelölt helyeken történő oltás esetén 

• 3.500 Ft/eb, az állatorvosi rendelőben történő oltáskor 

• 4.000 Ft/eb, az állattartási helyén történő oltáskor 
 
A 2009-ben bevezetett, sorszámozott oltási könyvvel nem rendelkezők részére a kisállat egészségügyi 
könyv ára: 200 Ft/db. 
 
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 4. § (1) 
bekezdése szerint az ebtulajdonos (ebtartó) köteles minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség 
ellen beoltatni az alábbiak szerint: 

1. a három hónapos kort elérteket 30 napon belül 
2. az első oltást követő 6 hónapon belül 
3. ezt követően évenként. 

Azon  ebtartók ellen, akik az ebek kötelező veszettség elleni védőoltásáról nem gondoskodnak, bírság 
kiszabása kezdeményezhető. 
 
A 81/2002. (IX.4.) FVM rendelet 8 § (2) bekezdése az ebek kötelező féregtelenítését írja elő. A 
tabletta ára 100 Ft/10 kg testsúlyonként (pl. 30 kg-os ebnek 300 Ft), mely összeg szintén a helyszínen 
fizetendő.  
 
A 41/2010. (II.26.) Korm.rendelet értelmében kötelező a kutyák  chippel történő ellátása. Szükség 
esetén a chipezés a helyszínen elvégezhető, de a torlódás elkerülése érdekében célszerű a veszettség 
elleni oltás beadása előtt gondoskodni az ebek chipezéséről. A chipezés díja rendelőben 3.500 Ft/eb, a 
helyszínen 4.000 Ft/eb.  
 
Tiszaföldvár, 2016. augusztus 15.  
 
 
Dr. Balogh István         Dr. Tátrai József 
jogosult állatorvos        jogosult állatorvos 


