
 

 

 
Iktatószám: JKF/4839-12/2015. 
Ügyintéző: Dr. Csohán / Dr. Dánielisz  
Tárgy: Kötelező védőoltási rend (Pentaxim oltóanyag 
alkalmazási időpontjai) módosításának fenntartása 
 

Házi gyermekorvosok, vegyes körzetet ellátó háziorvosok és védőnők részére 
 
 
Tisztelt Doktornő! 
Tisztelt Doktor Úr!  
Tisztelt Védőnő! 
 
 
A Pentaxim oltóanyag ellátási problémái miatt, a védőoltási rend fenntartása érdekében, 2015. 
március 26-án kelt (JKF/4839-7/2015. számú) levelemben tájékoztattam, hogy módosult a 
csecsemők és kisgyermekek diphtheria – tetanus - sejtmentes pertussis - inaktivált poliovírus 
tartalmú, valamint Hib elleni (a továbbiakban: DTPa+IPV+Hib) védőoltásainak időpontja. A 
szükséges változtatásokat részletező levelemben, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése 
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben 
meghatározott esedékesség időpontjára történő visszaállást is tartalmazta, melyet július 1-jei 
kezdettel, a harmadik negyedévre terveztünk. Az oltási naptár módosításának köszönhetően a 
második negyedévben az oltóanyag szükséglet és felhasználás a felére csökkent, azonban a 2, 3, 4 
hónapos korban alkalmazott DTPa+IPV+Hib oltásokra történő visszaálláshoz szükséges Pentaxim 
oltóanyag mennyiség jelenleg nem biztosítható a nemzetközi piacon továbbra is fennálló 
oltóanyaghiány miatt. Az ország jelenlegi, illetve az év végéig várható oltóanyagkészlete csak a 
módosított oltási naptár szerint végzett oltásokhoz lesz elegendő. 
A fentiekben foglaltaknak megfelelően a védőoltási tevékenység folyamatosságának biztosítása 
érdekében elengedhetetlen a JKF/4839-7/2015. számú levelemben leírt védőoltási rend fenntartása, 
azaz 2015. év harmadik és negyedik negyedévében a DTPa+IPV+Hib védőoltásokat 
(alapimmunizálás és első újraoltás) az alábbiak szerint kell végezni: 
 

• A DTPa+IPV+Hib védőoltás első részlete betöltött 2 hónapos korban a pneumococcus 
elleni védőoltás első részletével egy időben esedékes.  

• A DTPa+IPV+Hib védőoltás második részlete betöltött 4 hónapos korban a 
pneumococcus elleni védőoltás második részletével egy időben esedékes. 

• A DTPa+IPV+Hib  védőoltás harmadik részlete betöltött 6 hónapos korban esedékes. 
• A DTPa+IPV+Hib védőoltás negyedik részlete betöltött 21 hónapos korban esedékes. 

 
Az előzőek szerint a csecsemők DTPa+IPV+Hib elleni alapimmunizálását 2, 4, és 6 hónapos 
korban kell végezni, a második életévben esedékes DTPa+IPV+Hib újraoltást 21 hónapos korban 
kell elvégezni. 
 
Felhívom a figyelmet arra, ha betegség, külföldi távollét, vagy egyéb ok miatt az alapimmunizálás 
során az oltási sorozat valamelyik részlete később kerül beadásra, akkor elegendő az oltások között 
minimum 1 hónapos intervallum tartása. (Pl. Ha az első oltás két hónapos korban, a második oltás 
öt hónapos korban történik, akkor a harmadik oltás hat hónapos korban beadható.) 
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A körlevél megjelenését követően módosításra kerül az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) 
2015. évre szóló Védőoltási Módszertani levelének elektronikus verziója is az OEK honlapján 
(www.oek.hu). 
 
 
 DTPa+ IPV+Hib oltások rendje 2015. III-IV. negyedé v 
           

Oltás ideje 

Születési id ő 2015. 
március 

2015. 
április 

2015. 
május 

2015. 
június 

2015. 
július 

2015. 
augusztus 

2015. 
szeptember 

2015. 
október 

2015. 
november 

2015. 
december 

2015. január 2 hó   4 hó   6 hó           

2015. február   2 hó   4 hó   6 hó         

2015. március     2 hó   4 hó   6 hó       

2015.április       2 hó   4 hó   6 hó     

2015. május         2 hó   4 hó   6 hó   

2015. június           2 hó   4 hó   6 hó 

2015. július             2 hó   4 hó   

2015. augusztus               2 hó   4 hó 

2015.szeptember                 2 hó   

2015.október                   2 hó 

2013. október         21 hó           

2013. november           21 hó         

2013. december             21 hó       

2014. január               21 hó     

2014. február                 21 hó   

2014. március                   21 hó 

 
* A táblázatban piros színnel kerültek jelölésre a módosítás miatt szükségessé váló oltási időpontok. 
 
 
Megköszönöm eddigi erőfeszítéseiket és segítségüket, melyek biztosították, hogy a módosítások 
bevezetése ellenére zökkenőmenetesen folytatódtak hazánkban az életkorhoz kötött kötelező 
védőoltások. 
Kérem további együttműködésüket a fentiek végrehajtásában, azaz a módosítások fenntartásában. 
Amennyiben a fenti intézkedések végrehajtása során kérdés, probléma merül fel, továbbra is a 
területileg illetékes megyei kormányhivatal, valamint a járási hivatal népegészségügyért felelős 
illetékes munkatársai tudnak segítséget nyújtani.  
 
 
Budapest, 2015. június 19. 
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 Dr. Paller Judit 
 mb. országos tisztifőorvos  
 
 
 


