
Zalaszántó és Vindornyalak községek Körjegyzője 

8353 Zalaszántó, Fő utca 50. Tel.: 83/370-001 
 

É R T E S Í T É S 

A Polgármesteri Hivatal értesíti a község lakosságát, hogy a kutyák kötelező veszettség elleni 

védőoltását Dr. Schvarcz Csaba magán-állatorvos végzi 

 

2020 szeptember 18-án ( PÉNTEK ) 
 

Művelődési ház előtt - 07. 00 – 07. 30 –ig és  16.30 – 17.00 

Templom melleti parkolóban  07. 30 – 08. 00 –ig és 17.00 – 17.30 

Turul vendéglő mellett  08. 00 – 08. 30 –ig és 17.30 – 17.45 

Zrínyi utca – Ádám utca sarok  08. 30 – 09. 00 –ig és 17.45 – 18.00 
 

PÓTOLTÁS: 2020. OKTÓBER 02 (PÉNTEK)  

a MŰVELŐDÉSI HÁZ előtt 07. 00 – 08. 00  és  16. 30 – 17. 00 

 
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. A kutya oltási könyvét mindenki hozza magával. 

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. 
 

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

- a felvezetett ebet egy ember kísérje, lehetőleg a fiatalabb korosztály 

- 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.  

 

H I R D E T M É N Y 

 

Dr. Schvarcz Csaba magán-állatorvos értesíti az ebtartókat, hogy a külön ill.  háznál történő 

oltási igényüket a 06-30/-9-748-316-os mobil - és a 360-925-ös telefonszámon vagy 

ZALASZENTGRÓT, Május 1. u. 3.sz. alatti állatorvosi rendelőben jelenthetik be, legkésőbb 

2020. szeptember 30-ig. 

 


