
A veszettség elleni oltások 

humán és állategészségügyi 

vonatkozásai 
 

  

A veszettség-fertőzés következménye egy 

olyan, a központi idegrendszert érintő 

gyulladásos folyamat, amely gyakorlatilag 

100%-ban halálos kimenetelű. A 

veszettséget vírus okozza, mely minden 

gerinces állatot megbetegíthet. Az emberi 

fertőzés leggyakrabban a bőrön keresztül a 

veszett állat harapása révén alakulhat ki. A 

veszett állat teteme is fertőz, ha az állat 

váladéka az ember nyálkahártyájára, vagy 

sérült bőrére kerül.  A vírustartalmú 

váladéknak szabad idegvégződéshez 

jutásával a vírus az idegsejthez kötődve a 

központi idegrendszerbe vándorol, ahol 

gyulladást, az idegsejtek pusztulását, végül 

légzésbénulást okoz, ami halálhoz vezet. A 

betegség gyógyíthatatlan. A lappangási 

idő néhány naptól akár hónapokig is 

tarthat, ez idő alatt van arra lehetőség, 

hogy védőoltással védelmet alakítsunk ki.  

 

A Magyarországon emberi 

felhasználásra törzskönyvezett 

vakcinakészítmények hatásosak és 

biztonságosak, elölt vírust tartalmaznak. 
Amennyiben a sérülést okozó állat 

ismeretlen vagy nem megfigyelhető 14 

napig, a veszettség oltás beadása indokolt. 

Az oltást a háziorvos adja be, az 

oltóanyagot az állam biztosítja. A jelenleg 

érvényben lévő oltási séma alapján: a 

sérült első alkalommal két adagot, majd 7. 

és 21. napon egy-egy adag oltást kap. Az 

oltási séma változhat, ha a páciens több 

helyen mélyreható sérülést szenvedett, 

vagy ha a sérülés és az oltási sorozat 

megkezdése között két hét, vagy annál 

több idő telt el.  

A veszettség elleni oltást követően oltási 

reakció léphet fel (helyi bőrpír, fájdalom, 

láz, fejfájás), nagyon ritka esetben allergia 

alakulhat ki. A veszettség elleni oltásnak 

ellenjavallata nincsen, várandósok, 

szoptatós nők, kisgyermekek, idősek és 

komoly alapbetegségben szenvedők is 

megkaphatják. 

 

Állatoltások: 

A kutyák veszettség elleni kötelező 

védőoltása alapvetően az ember 

egészségvédelmét szolgálja. A 

Magyarországon forgalomban lévő 

törzskönyvezett vakcinák elölt vírust 

tartalmaznak. A kutyák veszettség elleni 

védőoltása kötelező, melynek költségeit az 

állat tulajdonosa viseli. A vakcinát három 

hónapos életkor után 30 napon belül, majd 

6 hónapon belül, ezt követően évente kell 

beadatni.  

Az oltási könyvet közterületen a gazdának 

magánál kell tartania, a kutya továbbadása 

esetén az iratot is köteles vele adni. 

Ugyan jogszabály nem írja elő a macskák 

kötelező veszettség elleni védőoltását, 

mindenképpen tanácsos azok beoltatása is, 

különös tekintettel a „kinti” macskák félig 

vad életmódjából adódó kockázatokra. 

 

Somogy Megyei Kormányhivatal  

Népegészségügyi Főosztály  

 

Somogy Megyei Kormányhivatal  

Élelmiszer-lánc biztonsági és Földhivatali 

Főosztály 

 


