ÉRTESÍTÉS
ARNÓTI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Az ebek veszettség elleni kötelező védőoltásának rendjét a 164/2008.(XII.20) FVM
rendelet határozza meg. Az állattartó köteles: minden három hónaposnál idősebb
mikrochippel ellátott (41/210. /II.26./ kormányrendelet) ebet,veszettség ellen saját
költségén az állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvossal beoltatni az alábbiak
szerint:
– a három hónapos kort elért ebeknél 30 napon belül
– az első védőoltást követően 6 hónapon belül,
– azt követően évenként.
A rendelet éretlmében 2010. január 1. után az oltás igazolását csak egyedi sorszámmal
ellátott oltási könyvbe lehet elvégezni.
A zoonózisok elleni védekezés állategészségügyi feladatairól szóló, módosított 81/2002.
(IX.4) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése előírja, hogy „kötelező az ebek széles spektrumú
féreghajtó szerrel történő kezelése” amit a veszettség oltással együtt kell elvégezni.
Az eb veszettség elleni védőoltásának elmulasztása esetén az állat tulajdonosát a 2008 évi
KLVI Törvény és a 194/2008. (VII.30) Korm. Rendelet szerint élelmiszerlánc-felügyeleti
bírsággal kell sújtani, aminek legkisebb összege 90 000 Ft.
A szervezett oltásokon kívül az állat immunizálását elvégezhetik az állat tartási helyén és
Állatorvosi rendelőben is.
Valamennyi ebnek szájkosár viselése kötelező!
Az eb oltási könyvét hozza magával!
Az oltást csak egészséges állatnak lehet beadni, ezért beteg állatot ne hozzon az
oltóhelyre.
Oltás nem adható: embernek sérülést okozó, hatósági megfigyelés alá vont ebeknek

EBEK KÖTELEZŐ VESZETSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁSA-2016
HELYISÉG

DÁTUM

HELY

IDŐPONT

ARNÓT

2016.03.05.

Petőfi Sándor u. 120

09-12 óráig

ARNÓT

2016.03.12.

Petőfi Sándor u. 120

09-12 óráig

ARNÓT

2016.04.09.

Petőfi Sándor u. 120

09-12 óráig

ARNÓT

2016.04.16.

Petőfi Sándor u. 120

10-12 óráig

Az eb oltási költsége 3.800 Ft, ami tartalmazza az államigazgatási díjat, az adminisztráció költségeit,
járulékos költségeket, a kötelező féregtelenítés árát az ÁFÁ-t is.
Egyedi sorszámos oltási könyveket feltétlenül hozza magával, mert azok pótlása, illetve a fiatal
állatok számára a könyvek kiadása 500 Ft-ba kerül az oltás költségein felül!
Mikrochipp költsége: 4.000 Ft.
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