
Oltások összehasonlítása orvosoknak gyakorlati alapon. Forrás: OGYÉI honlap

Pfizer/Biontech 
Comirnaty

Moderna AstraZeneca Szputnyik Sinopharm

Oltás típusa mRNS mRNS DNS vektor DNS vektor Elölt teljes vírus
Tárolás ideje 2-8 C fokon 5 napig lehet bontatlanul. 

Hígítottan 6 h belül fel 
kell használni

30 napig bontatlanul.
Felbontás után 6 h belül 
fel kell használni.

Bontatlanul 6 hónap.
Átszúrt ampullát 
szobahőn 
6 h belül fel kell 
használni

-18 C fokon 6 hónap.
Kiolvasztás után a felnyitott 3 ml-es ampulla 2 
óráig lehet szobahőmérsékleten, a 0,5 ml-es 
ampullát a felolvadás után azonnal fel kell 
használni, nyitva tárolni nem lehet.

Előretöltött fecskendők,
2 évig tárolható.
Nem fagyasztható

Oltási séma – 2 dózis 3 hét különbség 0,3 ml 4 hét különbség 0,5 ml 4-12 hét különbség 0,5 
ml

3 hét különbség 0,5 ml 3-4 hét különbség 0,5 ml

Abszolút ellenjavallat Készítmény 
hatóanyagával szembeni 
túlérzékenység

Készítmény 
hatóanyagával szembeni 
túlérzékenység

Készítmény 
hatóanyagával szembeni 
túlérzékenység

Készítmény hatóanyagával szembeni túlérzékenység.
Korábbi súlyos anafilaxia

Készítmény hatóanyagával 
szembeni túlérzékenység.
Korábbi súlyos anafilaxia

Időskori ellenjavallat
(Hatásosság csökkent lehet)

Nincs Nincs Nincs, de hatásosságára
55 év felett még nincs

elég adat

Nincs Nincs, de hatásosságára 60 
év felett még nincs elég 
adat

Akut lázas betegség Relatív ellenjavallt – 
halasztani kell

Relatív ellenjavallt – 
halasztani kell

Relatív ellenjavallt – 
halasztani kell

Relatív ellenjavallt – 37 C fok felett halasztani kell Relatív ellenjavallt – 
halasztani kell

Krónikus betegség – 
esetleges ellenjavallat

Nincs leírt korlátozás Nincs leírt korlátozás Nincs leírt korlátozás Krónikus vesebetegség vagy máj-betegség, endokrin 
betegségek (jelentős eltérések a pajzsmirigy funkciós
értékekben és nem meg-felelően kezelt cukor-
betegség) heveny szívbetegség (ACS, peri-myo-
endocarditis), stroke, epilepsia ill. egyéb központi 
idegrendszeri betegség,  tumoros betegek, súlyos 
vérképzőszervi betegségek

Azon személyeknél, akiknél 
a krónikus betegség nincs 
megfelelően egyensúlyban, 
vagy krónikus betegség akut
fellángolása esetén

Immunszupprimáltak 
(Hatásosság az 
immunszupprimáltaknál 
kisebb lehet)

Nem vizsgálták, 
hatásossága az 
immunszuppresszált 
személyek esetében 
kisebb lehet

Nem vizsgálták, 
hatásossága az 
immunszuppresszált 
személyek esetében 
kisebb lehet

Nem vizsgálták, 
hatásossága az 
immunszuppresszált 
személyek esetében 
kisebb lehet

Autoimmun betegségben ellenjavallt. Hatásossága 
az immunszupprresszált személyek esetében kisebb 
lehet

Körültekintéssel 
alkalmazható. 
Hatásossága az 
immunszuppresszált 
személyek esetében kisebb 
lehet. Immunglobulin 
készítmény adása után a 
vakcina több mint egy 
hónappal adható be

Termékenységre való hatás Állatkísérletek nem 
igazoltak direkt vagy 
indirekt káros hatásokat

Állatkísérletek nem 
igazoltak direkt vagy 
indirekt káros hatásokat

Állatkísérletek nem 
igazoltak direkt vagy 
indirekt káros hatásokat

Nincs adat Nincs adat

Terhesség – szoptatás Korlátozott mennyiségű 
tapasztalat, haszon-
kockázat mérlegelése után
alkalmazható csak

Korlátozott mennyiségű 
tapasztalat, haszon-
kockázat mérlegelése 
után alkalmazható csak

Korlátozott mennyiségű 
tapasztalat, haszon-
kockázat mérlegelése 
után alkalmazható csak

Ellenjavallt Ellenjavallt


