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 Védőoltás / Kor

KÖTELEZŐ 
VÉDŐOLTÁSOK                 

0-6 éves kor 
között 

BCG 
(kórházban) 

 
DTPa+IPV+Hib

 
Pneumococcus

 
MMR 

 
Bárányhimlő

 
DTPa+IPV 

 

BCG: A tuberkulózis (TBC) egyes típusai ellen véd, egy oltás a bal vállba, gyakorlatilag a bőr felső 
rétegébe a kórházban. Utána kifakadhat, ez normális. 
 
DPT+IPV+Hib, oltóanyag neve Pentaxim:
pertussis (szamárköhögés), poliovírus (gyermekbénulás), Haemofilus
DTPa + IPV + Hib rövidítés ezeket foglalja össze)
 
Pneumococcus, oltóanyag neve Prevenar
gyakran okoz légúti fertőzéseket, agyhártyagyulladást.  
(rózsahimlő) ellen véd. Bizonyos esetekben (kanyaró járvány 
kortól adható. Az ismétlő oltást 6. osztályban az iskolában adják be.  
 
Bárányhimlő ellen, oltóanyag neve Varilrix
 
MMR, oltóanyag neve MMR Vax Pro/Priorix:
ellen véd. Bizonyos esetekben (kanyaró járvány 
Az ismétlő oltást 6. osztályban az iskolában adják be.  
 
DPT+IPV, oltóanyag neve Tetraxim:
négy betegség ellen - Haemofilus influenzae (Hib) baktérium 
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lózis (TBC) egyes típusai ellen véd, egy oltás a bal vállba, gyakorlatilag a bőr felső 
kifakadhat, ez normális.  

Pentaxim: Öt betegség ellen véd: diftéria (torokgyík), tetanusz, 
pertussis (szamárköhögés), poliovírus (gyermekbénulás), Haemofilus influenzae baktérium ellen ( a 

idítés ezeket foglalja össze) 

occus, oltóanyag neve Prevenar: Pneumococcus baktérium 13 típusa ellen véd, ami 
gyakran okoz légúti fertőzéseket, agyhártyagyulladást.  MMR: kanyaró (morbilli), mumpsz, rubeola 
(rózsahimlő) ellen véd. Bizonyos esetekben (kanyaró járvány területére utazóknak) akár 9 hónapos 
kortól adható. Az ismétlő oltást 6. osztályban az iskolában adják be.   

, oltóanyag neve Varilrix. 

MMR, oltóanyag neve MMR Vax Pro/Priorix: kanyaró (morbilli), mumpsz, rubeola (rózsahimlő) 
ellen véd. Bizonyos esetekben (kanyaró járvány területére utazóknak) akár 9 hónapos kortól adható. 
Az ismétlő oltást 6. osztályban az iskolában adják be.   

Tetraxim: a „Pentaxim emlékeztető oltása” 6 éves korban, de már csak 
Haemofilus influenzae (Hib) baktérium nélkül.  
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lózis (TBC) egyes típusai ellen véd, egy oltás a bal vállba, gyakorlatilag a bőr felső 

Öt betegség ellen véd: diftéria (torokgyík), tetanusz, 
influenzae baktérium ellen ( a 

: Pneumococcus baktérium 13 típusa ellen véd, ami 
kanyaró (morbilli), mumpsz, rubeola 

utazóknak) akár 9 hónapos 

kanyaró (morbilli), mumpsz, rubeola (rózsahimlő) 
utazóknak) akár 9 hónapos kortól adható. 

a „Pentaxim emlékeztető oltása” 6 éves korban, de már csak 
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Rotavírus: gyomor- és bélhurutot (hasmenés és hányás) okoz.
kor előtt el kell végezni, de 24 hetes korig be kell fejezni.
Rotateq három adagból áll.   
 
Meningococcus B ellen, oltóanyag neve: 
baktérium ellen véd, amely agyhártyagyulladást okozhat
tizenévesek oltása is javasolt, nekik Trumenba oltás is adható, ugyanolyan hatékony. 
 
Meningococcus C ellen, oltóanyag neve 
amely agyhártyagyulladást okozhat. 
 
Meningococcus A-,C-, W- és Y- csoportú Meningococcus ellen véd, oltóanyag neve 
Menveo: az A-, C-, W- és Y-csoportú Meningococcus ellen véd, amely agyhártyagyulladást okozhat. 
Ezek a törzsek serdülőket betegítenek meg főként. 
 
Kullancs elleni védőoltás, FSME-
csípés okozta agyhártyagyulladás ellen 
A Lyme-kórt egy baktériumszerű kórokozó okozza, arra nincs védőoltás. A kullancsencephalitis vírus 
agyvelőgyulladást okozhat, mely főként öt éves k
járhat, ez ellen létezik védőoltás. 
Az alapimmunizálás 3 oltásból áll. Az els
követő 9-12 hónap múlva a harmadikat. 
szükséges, majd 5 évente. 
 
Influenza: hat hónapos csecsemőkortól e
törzsek jelennek meg, ezért kell újra oltani. Jelenleg a legjobb a Vaxigrip tetra vakcina, ami négy törzs 
ellen nyújt védelmet, és ún. „splitvakcina”, azaz elölt vírusdarabkákat, alegységeket tartalma
kevesebb mellékhatást okoz.  
 
Hepatitis A vírus elleni vakcina: 
Havrix, Avaxim néven érhető el.  
 
Hepatitis B vírus elleni vakcina: 
vele. Kötelező oltás, 7. osztályosokat oltják be: első oltás szeptemberben, második márciusban.  
 
HPV: a humán papilloma vírus szemölcsöt, gégerákot okozhat, de a legtöbb problémát a méhnyakrák 
okozza, mindenkinek kiemelten javasolt. Hazánkban hetedik osztályos lányoknak ingyenesen kérhető, 
az egyik oltást szeptemberben, másikat áprilisban adják. 
Korábban a Cervarix nevű oltást, legutóbb már a Gardasil 9
okozó fertőzések mellett a jóindulatú szemölcsök ellen is véd, fiúknak is ez javasolt, bár az állam nem 
támogatja.  
 
Számos gyermekkori oltás ismétlése javasolt 
leginkább védoltási szaktanácsadóval saját 
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és bélhurutot (hasmenés és hányás) okoz. A teljes vakcinációt lehet
el kell végezni, de 24 hetes korig be kell fejezni. Két néven érhető el: a Rotarix

en, oltóanyag neve: Bexsero / Trumenba: a B
ely agyhártyagyulladást okozhat. Csecsemőknek Bexsero 

évesek oltása is javasolt, nekik Trumenba oltás is adható, ugyanolyan hatékony. 

Meningococcus C ellen, oltóanyag neve Menjugate / Neisvac C: a C-típusú Meningococus ellen véd, 
amely agyhártyagyulladást okozhat.  

soportú Meningococcus ellen véd, oltóanyag neve 
csoportú Meningococcus ellen véd, amely agyhártyagyulladást okozhat. 

serdülőket betegítenek meg főként.  

-Immun Junior vagy Encepur néven találkozhat vele:
gyulladás ellen 1 éves kortól. 

kórt egy baktériumszerű kórokozó okozza, arra nincs védőoltás. A kullancsencephalitis vírus 
főként öt éves kor felett jellemzően súlyos következményekkel 

Az alapimmunizálás 3 oltásból áll. Az első oltást követő 1-3 hónap múlva kell beadni a 2. oltást és az ezt 
harmadikat. A védettség fenntartása érdekében 3 év

hat hónapos csecsemőkortól egészen halálunkig. A vírus minden évben változik, más 
jelennek meg, ezért kell újra oltani. Jelenleg a legjobb a Vaxigrip tetra vakcina, ami négy törzs 

„splitvakcina”, azaz elölt vírusdarabkákat, alegységeket tartalma

 májgyulladás egyik típusa ellen véd. 12 hónapos 

 a májgyulladás egyik típusa ellen véd, Engerix
osztályosokat oltják be: első oltás szeptemberben, második márciusban.  

rus szemölcsöt, gégerákot okozhat, de a legtöbb problémát a méhnyakrák 
javasolt. Hazánkban hetedik osztályos lányoknak ingyenesen kérhető, 

az egyik oltást szeptemberben, másikat áprilisban adják.  
ást, legutóbb már a Gardasil 9-et adják ilyen módon. Ez utóbbi a rákot 

jóindulatú szemölcsök ellen is véd, fiúknak is ez javasolt, bár az állam nem 

i oltás ismétlése javasolt felnőtt korban. Konzultálj
doltási szaktanácsadóval saját egészsége érdekében. 
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vakcinációt lehetőleg 16 hetes 
néven érhető el: a Rotarix-et két adagból, a 

a B-típusú Meningococcus 
. Csecsemőknek Bexsero adható, de 

évesek oltása is javasolt, nekik Trumenba oltás is adható, ugyanolyan hatékony.  

típusú Meningococus ellen véd, 

soportú Meningococcus ellen véd, oltóanyag neve Nimenrix / 
csoportú Meningococcus ellen véd, amely agyhártyagyulladást okozhat. 

néven találkozhat vele: kullancs 

kórt egy baktériumszerű kórokozó okozza, arra nincs védőoltás. A kullancsencephalitis vírus 
or felett jellemzően súlyos következményekkel 

múlva kell beadni a 2. oltást és az ezt 
A védettség fenntartása érdekében 3 év múlva emlékeztető oltás 

gészen halálunkig. A vírus minden évben változik, más 
jelennek meg, ezért kell újra oltani. Jelenleg a legjobb a Vaxigrip tetra vakcina, ami négy törzs 

„splitvakcina”, azaz elölt vírusdarabkákat, alegységeket tartalmaz, 

hónapos életkortól adható. 

a májgyulladás egyik típusa ellen véd, Engerix-B néven találkozhat 
osztályosokat oltják be: első oltás szeptemberben, második márciusban.   

rus szemölcsöt, gégerákot okozhat, de a legtöbb problémát a méhnyakrák 
javasolt. Hazánkban hetedik osztályos lányoknak ingyenesen kérhető, 

et adják ilyen módon. Ez utóbbi a rákot 
jóindulatú szemölcsök ellen is véd, fiúknak is ez javasolt, bár az állam nem 

felnőtt korban. Konzultáljon orvosával, vagy 


