
2022. évben ismét lehetőség lesz Felsőzsolcán az „oltópontokon” történő 
oltatásra az alábbiak szerint:   

2022. április 9. szombat:
9.00-10.00 óra között az Állatorvosi rendelőben (Hősök tere 1.)
10.00-11.00 óra között a Sportpálya melletti tűzoltó szertárnál
11.00-12.00 óra között a 7-es busz egykori fordulópontján (Árpád fejedelem u.)

 A pótoltás időpontja és helyszíne: 

2022.2022. április 23. szombat, 9.00-10.00 óra között az Állatorvosi rendelőben 
(Hősök tere 1.), 10.00-11.00 óra között a 7-es busz egykori fordulópontján 
(Árpád fejedelem u.).
 

Kérjük, feltétlenül hozza magával kutyája sorszámozott oltási könyvét. 
Amennyiben nem teszi, az oltási könyv pótlása 700,- forint költséggel jár.

AA veszettség emberre, állatra egyaránt fertőző, gyógyíthatatlan, halálos 
kimenetelű vírusos betegség. Az ebek veszettség elleni védőoltásának 
beadatása a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet előírásai szerint továbbra is a kutya 
tartójának kötelessége. Az állattartó köteles minden három hónapos 
életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen saját költségén az 
állatorvossal beoltatni, az oltást az első oltást követően 6 hónapon belül 
megismételtetni,megismételtetni, majd ezt követően a kutyát évenként veszettség ellen 
beoltatni.



Ne hozza el kutyáját a védőoltásra: ha a kutya nem rendelkezik mikro 
chippel (a mikrochip beültetése az állat tartási helyén, vagy állatorvosi 
rendelőben kérhető), ha betegség tüneteit mutatja (rossz kondíció, 
étvágytalanság, hasmenés, láz stb.), ha 14 napon belül embert harapott 
meg, vagy hatósági megfigyelés alatt áll! 

AA védőoltásra ezekben az esetekben csak a gyógyulás, illetve a hatósági 
megfigyelés letelte után kerülhet sor. Az összevezetett oltás helyszínén 
chip behelyezésére nincs lehetőség!  

Ha kutyája harapós, a biztonság érdekében kérjük, szájkosárral ellátva 
vezesse az oltás helyszínére. 

A védőoltás költsége tartalmazza az antiparazitikum (féreghajtó tabletták) 
árát is az alábbiak szerint:

A kutA kutya testtömege     Oltási díj
10 kg -ig               5500  Ft
10-20 kg-ig            5600   Ft
20-30 kg-ig             5700   Ft
30-40 kg -ig            5800   Ft
40-50 kg -ig            5900   Ft

AAz állatorvosnál tett bejelentés alapján, a kiszállási díj megfizetésével az 
állat tartási helyén  is elvégeztethető a veszettség elleni védőoltás. 
Bejelentést a 30/309-78-80–as telefonszámon tehet. A veszettség elleni 
védőoltással kapcsolatos kérdéseivel keressen a fenti mobilszámon. 

állatorvos


