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Q&A 

Janssen SARSCoV-2 Vakcina 

2021. április 12. 

 

COVID-19 Vaccine Janssen vakcina összetétele 

SARS-CoV-2 tüske-glikoproteint kódoló, 26-os típusú humán adenovírus vektor vakcina 

Hogyan véd a vakcina? 

A vakcina elősegíti, hogy az immunrendszer (a szervezet természetes védelme) antitesteket és a vírus 

ellen ható vérsejteket termeljen, így nyújtson védelmet a COVID 19 ellen. 

Kinél alkalmazható a védőoltás? 

A COVID-19 Vaccine Janssen vakcina 18 éves és idősebb személyeknél alkalmazható.  

Okoz –e betegséget a vakcina? 

Az oltóanyag megbetegedést nem okozhat. A szövődményekkel járó illetve súlyos lefolyású halállal 

végződő betegség kialakulása ellen nyújt védelmet. 

Hány adag szükséges a védettséghez? 

A védettség kialakulásához 1 adag beadása szükséges. A védelem körülbelül 14 nappal az oltás után 
kezdődik. 

Meddig tart a védettség? 

A vakcina által biztosított védelem ideje még nem ismert, meghatározása folyamatban van a jelenleg 
zajló klinikai vizsgálatok során. 

Kaphat-e oltást, aki átesett COVID 19 betegségen? 

Azon személyek is olthatók a vakcinával, akik már átestek a betegségen és már abból meggyógyultak. 

Szükséges-e antigén gyorsteszt végzése az oltás beadása előtt? 

Az oltás előtt nem szükséges antigén gyorsteszt. 

Kaphat-e oltást, aki krónikus, alapbetegséggel rendelkezik? 

Igen, az oltás krónikus betegséggel rendelkező személyeknek is adható, akiknél nem áll fenn oltásra 

vonatkozó egyéb kontraindikáció.  Az oltóorvos dönt arról, hogy a COVID-19 Vaccine Janssen vakcina 

alkalmazható-e az oltandónál.  

Beadható-e együtt másik védőoltással? 

A COVID-19 Vaccine Janssen vakcina más oltóanyaggal egyidejűleg nem adható be.  

Másik védőoltás legalább 14 napos időközzel adható. 

 

 



2 
 

Várandósság 

Várandósság alatt az oltás ellenjavallt. 

Várandósság az oltás után minimum 2 hónappal tervezhető. 

Szoptatás 

Szoptatás alatt az oltás ellenjavallt. 

Hogyan történik az oltás? 

A védőoltás beadása oltási terv alapján történik. 

Az oltóorvos az oltandót az oltást megelőzően kikérdezi, szükséges mértékben megvizsgálja és az 

oltás beadásáról dönt. 

Az oltás ellenjavallatai 

Akut lázas betegség 

A COVID-19 Vaccine Janssen vakcina bármely összetevőjével szembeni súlyos allergiás reakció 

18 évnél fiatalabb életkor 

Az oltás után kialakulhatnak-e mellékhatások (oltási reakciók)? 

Bármelyik védőoltás után jelentkezhet oltási reakció. Oltási reakciók lehetnek: érzékenység, fájdalom 

és duzzanat a beadás helyén, izomfájdalom, gyengeség, fejfájás, hányinger, rossz közérzet, láz.  

Mivel lehet kezelni az oltási reakciót? 

A felsorolt reakciók enyhítésére fájdalom- és lázcsillapító gyógyszer alkalmazható. Ezek átmeneti 

reakciók, melyek általában beavatkozás nélkül is megszűnnek. 

Hová lehet jelenteni oltási reakciót? 

Oltási reakciót lehet jelenteni az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek. 

https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszer_mellekhatas  

Oltási reakciót a nemzeti Népegészségügyi Központnak is lehet jelenteni.  

okne@nnk.gov.hu 

https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszer_mellekhatas
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