
ÉLETKORHOZ KÖTÖTTEN KÖTELEZŐ VÉDŐOLTÁSOK 
A 2021. ÉVI OLTÁSI NAPTÁR 

Folyamatos oltások 
Oltás Életkor Megjegyzés 

BCG újszülött korban 
Bacillus Calmette-

Guérin/tuberculosis elleni 
oltóanyag 

DTPa + IPV + Hib + 
PCV13 

2 hónap 
 

DTPa = diftéria-tetanusz-
acelluláris pertussis 

komponenseket tartalmazó 
oltóanyag 

Hib = Haemophilus influenzae 
b elleni oltóanyag 

IPV = inaktivált poliovírus 
vakcina 

PCV13 = 13-valens konjugált 
pneumococcus vakcina 

DTPa + IPV + Hib 
 3 hónap 

DTPa + IPV + Hib + 
PCV13 4 hónap 

PVC13 12 hónap PCV13 = 13-valens konjugált 
pneumococcus vakcina 

Bárányhimlő 13 hónapos  Varilrix 

MMR 15 hónap morbilli-mumpsz-rubeola elleni 
vakcina 

Bárányhimlő 16 hónapos Varilrix 

DTPa + IPV + Hib 18 hónap 

DTPa = diftéria-tetanusz-
acelluláris pertussis 

komponenseket tartalmazó 
oltóanyag 

Hib = Haemophilus influenzae 
b elleni oltóanyag 

IPV = inaktivált poliovírus 
vakcina 

DTPa + IPV 6 év 

DTPa = diftéria-tetanusz-
acelluláris pertussis 

komponenseket tartalmazó 
oltóanyag 

IPV = inaktivált poliovírus 
vakcina 

 

• Menjugate (dobozdíjas – NEM KÖTELEZŐ) 
Adagolás: 2-11 hónapos - 2 oltás 2 hónapos időközzel. 
12 hó fölött és felnőtteknek: 1 oltás 

• NeisVac-C (dobozdíjas – NEM KÖTELEZŐ) 
Az egy év alatti, de két hónapos kort betöltött csecsemők legalább 2 hónapos 
időközzel, két alkalommal oltandók. Az 1 év feletti gyermekek, a serdülők és 
a felnőttek immunizálásához egy oltás szükséges. Konjugált vakcinával egy 
éves kor alatt alapimmunizált (2 oltás) csecsemőket 2 éves korban javasolt 
újraoltani. 



TÁJÉKOZTATÓ A NEM KÖTELEZŐ OLTÁSOKRÓL, 
ALKALMAZÁSUK MÓDJÁRÓL 

 

1. Bárányhimlő 
Varilrix 2018.07.31. után született gyermekeknek ingyenes és 
kötelező 
9 hónapos kortól 12 éves korig: 1 adag 
13 éves kortól: 2 adag 
Az oltóanyag 6-10 évre véd, de a kórokozóval való találkozás 
felfrissíti az immunitást. 

2. Meningococcus-B  
Bexsero kb 34-35.000 Ft/adag (szabadáras!) 
2 és 5 hónapos kor között: 3+1 adag 
3 és 5 hó között 2+1 adag 
6 és 23 hónapos kor között: 2+1 adag 
2 év felett: 2 adag 
Ezek a baktériumok súlyos, néha életveszélyes fertőzéseket 
okozhatnak 

3. Hepatitis – A 

Vaqta Junior 
2-17 év: 1x0,5 ml, majd 6-18 hónap múlva 1x0,5 ml emlékeztető 
oltás.  
Felnőtteknek: 1x1ml, majd 6-18 hónap múlva 1x1ml emlékeztető 
oltás 

Havrix 720 junior  
1 évestől betöltött 18 éves korig adható. A védettséghez szükséges 
emlékeztető oltást az első adag beadását követő 6 hónap és 5 év 
között bármikor sor kerülhet, de előnyösebb az első vakcinációt 
követő 6-12 hónapban. 

4. Hepatitis A és B 

Twinrix gyermekeknek  
A Twinrix Gyermek vakcina csecsemők, gyermekek és serdülők 
oltására alkalmas egyéves kortól betöltött 15 éves korig, és két 
betegség, a hepatitisz A és hepatitisz B fertőzések megelőzésére. Az 
oltás a szervezetben ellenanyag képződést indít el, ami védelmet 
biztosít a megbetegedésekkel szemben. A teljes védettség 
eléréséhez 3 oltás szükséges 



 

 

5. Kullancsencephalitis 

Encepur Junior  
Adagolás: 2-12 éves kor között 2 oltás 1 hónapos időközzel, majd 
egy harmadik 9-12 hó múlva. Emlékeztető oltás 3 évente.  
Nyári hónapokban az oltási köz csökkenthető. Célszerű az első két 
adagot a téli hónapokban beadni. 

FSME -IMMUN Junior  
Adagolás: 1-16 év között 3 oltás szükséges, 2 oltás 1 hónapos 
időközzel, a harmadik 12 hónap múlva. Célszerű az első két adagot 
a téli hónapokban beadni. Emlékeztető oltás: 3 évente. 

6. Rota vírus okozta hasmenés 

Rotarix (kb. 17-18.000 Ft/adag –szabadáras) 
Adagolás: Az oltási sorozat két adagból áll. Az első adag 6 hetes 
kortól adható. Az adagok között legalább 4 hetes időszaknak kell 
lennie. A vakcinációt lehetőleg 16 hetes kor előtt el kell végezni, de 
24 hetes korig be kell fejezni. 

RotaTeq  
Adagolás: Az immunizáláshoz 3 dózis RotaTeq beadása szükséges, 
a dózisok beadása között legalább 4 hetet kell várni. Az első dózist 
legkésőbb 12 hetes korig és mindhárom dózist lehetőleg 20 hetes 
korig be kell adni. 26 hetes korig be kell fejezni az oltási sorozatot. 

Mindkét vakcina egyidőben adható az életkorhoz kötött 
védőoltásokkal. 

Kizárólag csecsemők oltására, szájon át alkalmazható. 
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