
EBOLTÁSI TÁJÉKOZTATÓ: 

 

I. Dr. Kovácsffy Csaba (Tel.: 30/3997-163) állatorvos eboltási tájékoztatója: 

 

A veszettség elleni összevezetett védőoltásokat 2021-ben Dusnok község területén az alábbiak szerint 

végzem: 

2021. május 08. (szombat) reggel 7-9 óráig: Piac téren (Hunyadi utca) 

  Az oltást dr. Kovácsffy Csaba végzi. 

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy a 164/2008. (XII.20.) FVM rendelete szerint kötelező 

valamennyi három hónapos kort elért ebet 30 napon belül, az első oltást követően pedig 6 hónapon 

belül, ezt követően évenként veszettség ellen saját költségén beoltatni. 

 

Csak egyedileg jelölt (tetovált, chippel ellátott) eb oltható. Az oltással együtt az ebek féregtelenítése is 

megtörténik.  

Kérek mindenkit, hogy az eboltási könyvet mindenki hozza magával, a szükséges adminisztráció csak 

így végezhető el. 

Az oltás díja 4.000 Ft/db, a kapcsolódó féregtelenítés díja 100 Ft/tabletta, mely 10 kg-os eb 

féregtelenítésére elegendő. 

 

II. További eboltási időpontok, lehetőségek: 

dr. Kunvári Zoltán    Tel.: 06-70/310-9675 

dr. Szakál Szabolcs    Tel.: 06-30/338-0976 

dr. Török Lajos          Tel.: 06-30/943-4005    

állatorvosok eboltási tájékoztatója: 

 

Tájékoztatjuk a kutyatulajdonosokat, hogy az ebek összevezetett kötelező veszettség elleni 

védőoltása a következő időpontokban lesz: 

 

- 2021. május 29-én, szombat délelőtt 09:00 - 11:00-ig Dusnok - piactéren.  

Az oltást dr. Szakál Szabolcs végzi. 

 - 2021.június 5-én, szombat délelőtt 09:00 - 11:00-ig Dusnok - piactéren.  

Az oltást dr. Kunvári Zoltán végzi. 

 

Oltást csak mikrochippel megjelölt eb kaphat. Minden 3 hónaposnál idősebb kutyát kötelező 

beoltani, ill. ezzel egyidejűleg féregteleníteni.  

Az oltás díja 4500 Ft. A féreghajtásért fizetendő díj a kutya méretétől függ: megkezdett 10 

kg-ként 100 Ft.  

A háznál történő oltást kérjük, külön jelezzék, ez esetben az oltási díj 4500 Ft + féregtelenítés + 

kiszállási díj (1000 Ft).  Könyv hiányában, vagy először oltott kutyák esetén szükséges új oltási 

könyv 800 Ft. 

 

Újdonság! 

A Kalo-vet Állatgyógyászati Központ törzsvásárlói kedvezménye: 

Ettől az évtől kiterjesztjük törzsvásárlói kedvezményünket!  

Az is törzsvásárlónak minősül, akinek a kutyája legutóbbi veszettség elleni oltását az egész évben 

teljeskörű szolgáltatást nyújtó Kalo-Vet kft. valamelyik állatorvosa adta be. / dr. Kunvári Zoltán, dr. 

Szakál Szabolcs, dr. Török Lajos / 

A törzsvásárlók kutyájuk vizsgálata, illetve kezelése alkalmával 1500 Ft kedvezményt kapnak a 

végösszegből. Ez a kedvezmény minden alkalommal jár, függetlenül a szolgáltatás igénybevételének 

számától, vagy helyszínétől (rendelőben, vagy a tartás helyén veszik-e igénybe).  

Oltás megrendelhető: - dr. Kunvári Zoltán      Tel.: 06-70/310-9675 

          - dr Szakál Szabolcs      Tel.: 06-30/338-0976 

                                     - dr. Török Lajos          Tel.: 06-30/943-4005 

Felhívjuk az eb-tulajdonosok figyelmét, hogy az először oltott ebeket 6 hónapon belül ismétlő 

oltásban kell részesíteni (41/1997 (V.28.) FM rendelet). 

 

Az eboltás során is kérjük a koronavírus-járvány miatti védőintézkedések fokozott betartását! 


