
Eboltás 2020.  
 
 
Értesítem a lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni összevezetéses védőoltását 
az alábbi helyeken és időpontokban végzem. 
Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása a 164/2008. (XII. 20.) FVM 
rendelet szerint a kutya tartójának kötelessége. 
Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül 
veszettség ellen saját költségén magán-állatorvossal beoltatni, az oltást az első 
oltást követően 6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt követően a kutyát 
évenként veszettség ellen beoltatni.  
Az oltással egy időben el kell végezni az ebek közegészségügyi veszélyt okozó 
belső élősködői ellen való védekezést is, melyhez a szükséges gyógyszereket a 
helyszínen kell megvásárolni.  
Az oltás díja ebenként 4000 Ft + féreghajtó, amelyet a helyszínen kell leróni. 
Kérjük, hogy az egységes európai állatútlevelet, Kisállat Egészségügyi Könyvet 
mindenki hozza magával. Abban az esetben, ha oltási könyv nincs az új könyv ára 500 
Ft / db. 
A tartási helyen, illetve állatorvosi rendelőkben történő eboltásokkal kapcsolatban 
az oltást végző állatorvosok adnak felvilágosítást. 
A kiszállási díj az állattartási helyére egységesen 500 Ft. 
 

Csak chip-el ellátott eb vezethető fel! 
 
Kiszombor, Polgármesteri Hivatal Időpont: június 2. (kedd)  15.00-17.00 
 
Kiszombor, Polgármesteri Hivatal Időpont: június 9. (kedd)  15.00-17.00 
 
Kiszombor, Polgármesteri Hivatal Időpont: június 13. (szombat)     7.00-9.00 
 
A veszélyhelyzetre figyelemmel az ebet felvezető személy köteles szájmaszkot 

viselni! 

 
 
Makó, 2020. május 22. 
 
 
          Dr. Dán János 
             állatorvos 

   Tel.: 06-20/926-1438 
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