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É R T E S Í T É S 

 
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet értelmében az eb tartója  az 

általa szabadon választott magán-állatorvosnak köteles bejelenteni, ha az állata a három hónapos kort elérte, elhullott 

vagy elkóborolt, új tulajdonoshoz került. 

Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása továbbra is 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. 

 

Zalahaláp községben az ebek veszettség elleni összevezetéses szervezett oltása 

2015. szeptember 14-én (hétfő) 7.00 – 9.00 óra között, 
Pótoltás: 

 2015. szeptember 21-én (hétfő) 17.00 – 18.00 óra között 

a hivatal előtti téren lesz. 

 
Kolónia településrészen az ebek veszettség elleni összevezetéses szervezett oltása 

2015. szeptember 14-én (hétfő) 9.00 – 10.00 óra között, 

a bolt előtti téren lesz. 

 
Újdörögd településrészen az ebek veszettség elleni összevezetéses szervezett oltása 

2015. szeptember 15-én (kedd) 08.30 órakor lesz. 
 

Ódörögd településrészen az ebek veszettség elleni összevezetéses szervezett oltása 

2015. szeptember 15-én (kedd) 09.00 órától lesz. 
 

Kolónia, Újdörögd és Ódörögd településrészen pótoltásra nincs lehetőség! 
 

Veszettségoltás csak mikrochippel megjelölt ebnek adható! 

A négy hónapnál idősebb ebek mikrochippel történő megjelölése kötelező, elmulasztása esetén az eb 

tulajdonosával szemben szabálysértési eljárás indítható, aminek eredményeként 5.000 ft.- 30.000 

ft. –ig terjedő szabálysértési birsággal sújtható. A szabálysértési eljárást a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal folytatja le. 

 

Az oltás díja:   4.500,- Ft + kötelező féreghajtó tabletta 300,- Ft/10 testtömeg kg 

Háznál oltás:   6.000,- Ft + kötelező féreghajtó tabletta 300,- Ft/10 testtömeg kg 

 

Az új kisállat egészségügyi könyv kiváltása: 1000,- Ft. (akik a korábbi években már kiváltották, 



azoknak nem kell újat venni) 

 

Háznál történő oltási igényt bejelenteni a Polgármesteri Hivatalban vagy a veszettség elleni kötelező 

védőoltást lefolytató dr. Ruzsa György állatorvosnál ( 8300 Tapolca, Fenyves út 48. )  lehet. 

Elérhetősége:  06-70/413 85 05. 

Beteg állatot veszettség elleni oltásra ne vigyenek! Amennyiben a veszettség elleni oltásra más 

állatorvosnál, vagy más időpontban kerül sor, kérem, hogy az oltási könyv bemutatásával 

szíveskedjen igazolni az oltás megtörténtét! 

 
A fenti rendelet 17. § (3) bekezdése értelmében azt az ebet, amelyik nem részesült az életkorának megfelelően előírtak 

szerinti veszettség elleni védőoltásban, veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni. A veszettség szempontjából 

aggályos állatot 14 napra hatósági megfigyelés alá kell vonni, és – amennyiben még nincs – az ebeket elektronikus 

azonosító transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) a tulajdonos költségére meg kell jelölni, a megfigyelés 

megszüntetésével egyidőben az érvényes veszettségoltással nem rendelkező eb veszettség elleni beoltását kell elrendelni. 

Az oltási kötelezettség elmulasztásakor az állat tartójával szemben bírság szabható ki. 
 

Zalahaláp, 2015. augusztus 28. 

 

 

 

         Dr. Gelencsér Ottó 

          jegyző 


