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Oltás Münchenben
Az oltás önkéntes és ingyenes.
Münchenben számos lehetőség nyílik az oltás 
felvételére: az oltóközpontban, oltási akciók 
keretében, háziorvosoknál, gyermekorvosoknál 
vagy üzemorvosoknál.
Az oltás felvétele alkalmával kérjük, feltétlenül 
hozza magával érvényes személyazonossági 
igazolványát vagy útlevelét, és ha van ilyen Önnek, 
akkor a sárga oltási könyvét is.
Ha valamilyen betegségben szenved, akkor hozza 
magával háziorvosától a betegségével kapcsola-
tos orvosi dokumentumokat, ha vannak ilyenek.
Minden, Németországban lakó, 16 évnél idősebb 
személy beolttathatja magát az engedélyezett 
oltóanyagokkal.
A BioNTech, Moderna és az AstraZeneca oltások-
ból összesen kettő szükséges, ezeket az oltóköz-
pontokban és oltási akciók során veheti fel.
Be kell tartania azonban egy bizonyos időt az első 
oltástól számítva:
 • BioNTech: 3 hét
 • Moderna: 4 hét
 • AstraZeneca keresztoltás mRNA oltóanyaggal:  
4 hét

A második oltáshoz kérjük, hozza magával az első 
oltásról szóló dokumentumot (sárga oltási könyv 
vagy oltási igazolás).
Johnson & Johnson oltóanyaggal is beolttathatja 
magát. Itt csak egy oltásra van szükség.  
A Johnson & Johnson oltóanyaggal csak 18 év 
feletti személyek olthatók be.

Oltás az oltóközpontban
München-Riem oltóközpontjában hátfőtől vasár-
napig 9-től 17:45 óráig olttathatja be magát. Nem 
szükséges időpontot kérnie, és nem is kell előze-
tesen regisztrálnia az oltási portálon.
Az oltási portálon történő regisztrációval azonban 
gördülékenyebben intézheti az oltást: 
https://impfzentren.bayern/citizen/
A bejelentkezés során kérje olyan személy segítsé-
gét, aki jól tud németül.
Azonban telefonon is kérhet oltási időpontot:  
+49 89 90429 2222

Családi oltások az oltóközpontban
München-Riem oltóközpontja minden nap  
9-től 17:45 óráig nyújt családi oltásokat. Ez az 
ajánlat 12 év feletti gyermekekre, fiatalkorúakra  
és szüleikre vonatkozik. Részletes orvosi tanács-
adás várja az érdeklődőket. Időpont előzetes 
egyeztetése nem szükséges.

Hogyan jutok el az oltóközpontba?
Az oltóközpont címe: Messe München (Müncheni 
Vásárterület), Paul-Henri-Spaak-Straße, C3 vásári 
csarnok (északi bejárat, 17-es kapu).
Megközelítése így a legegyszerűbb:
autóval érkezve az A94-es autópálya 
 „München-Riem” 5. lehajtó, kitáblázva az 
„Impfzentrum” (oltóközpont), tovább a Paul-Henri-
Spaak-Straße-n az északi (Nord) vásári behajtóig 
(a 17-es kapun keresztül elérhető). Számos parko-
lóhely áll rendelkezésre.
Tömegközlekedés: U2 földalatti vonal a Mes-
sestadt West vagy a Messestadt Ost megállóig. 
Onnantól az ingyenes MVG busz-transzfer  
(99-es különjárat) használható az oltóközponthoz. 
Ez a buszjárat naponta reggel 7:30 és 19:30 óra 
között 6-7 percenként közlekedik. A menetrenddel 
kapcsolatos további információ az interneten 
található: www.mvg.de

Oltási akciók a város több pontján
A város több helyén találhat oltási akciókat. Az 
oltás ingyenes. Nincs szüksége időpont egyezte-
tésére. Egyszerűen csak el kell jönnie. Beoltható 
minden, 16 év feletti személy, aki Németországban 
lakik.
Az oltáshoz kérjük, feltétlenül hozzon magával egy 
érvényes személyazonossági igazolványt vagy 
útlevelet. Valószínűleg valamennyi engedélyezett 
oltóanyag rendelkezésre áll. Az oltás után kap egy 
oltási igazolást, amelyen QR kód található, hogy 
használhassa mobiltelefonján a digitális oltási 
igazolványt.
Az időpontokat és helyszíneket itt találja: 
www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/ 
Referat-fuer-Gesundheit-und-Umwelt/ 
Infektionsschutz/Neuartiges_Coronavirus.html#-
Termine



8

Digitális oltási igazolás
A müncheni oltóközpont közvetlenül az oltás után 
kiállít egy digitális oltási bizonylatot.  
A digitális oltási bizonylatokat az oltóközpont  
QR kód formájában nyomtatja ki és adja át a 
beoltott személynek.
A QR kód a mobiltelefonnal olvasható be a 
koronavírus-figyelmeztető alkalmazásba vagy a 
CovPass alkalmazásba.
Azok a személyek, akik már korábban megkapták 
az oltóközpontban a szükséges oltásokat, a 
digitális bizonylatukat a bajor oltóközpontnál 
lévő fiókjukból tölthetik le, és a QR kódot a 
koronavírus-figyelmeztető alkalmazással vagy a 
CovPass-al olvashatja be. impfzentren.bayern  
További lehetőségként az összes szükséges 
oltásban részesült személyek a digitális oltási 
bizonylatukat gyógyszertárakban is megkaphatják. 
Ez a sárga oltási könyv vagy az oltóközpontok 
igazolásai alapján ingyenes.
A gyógyszertárak internetes oldalán megtalálható, 
hogy melyik gyógyszertár állítja ki a digitális oltási 
bizonylatot: mein-apothekenmanager.de  
A digitális oltási bizonyítványon vagy az oltóköz-
pont oltási bizonylatán kívül természetesen a 
sárga, klasszikus oltási könyv is igazolja a korona 
védőoltás felvételét.
További információ az interneten:  
digitaler-impfnachweis-app.de
Ha egyéb betegségben szenved, kérjük, hozza 
magával a háziorvosától a betegségével kapcsola-
tos orvosi dokumentumokat.

Egész Németországra kiterjedő  
oltási információk
Az mRNA oltóanyagot tartalmazó COVID-19 
oltással kapcsolatos tájékoztató számos nyelven 
megtalálható a Robert Koch Intézet (RKI) honlap-
ján. 
www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/
COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html
Bajorország oltási stratégiájáról a Bayerisches 
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (bajor 
egészségügyi és ápolási minisztérium) nyújt tájékoz-
tatást.  
www.stmgp.bayern.de/coronavirus/ 
haeufig-gestellte-fragen/#Schnellsuche
A német kormány migrációs, menekültügyi és 
integrációs megbízottja 22 nyelven tájékoztat a 
koronavírus elleni védelemmel és az oltásokkal 
kapcsolatban. 
www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/ 
staatsministerin/corona
Az „aidminutes.rescue (COVID-19)“ alkalmazás 
digitális tolmácsolással 35 nyelven nyújt felvilágosí-
tást az oltásokról. 
Az alkalmazás az App Store-ból és a Google Play-
ből ingyenesen tölthető le.
https://apps.apple.com/de/app/ 
aidminutes-rescue-covid-19/id1507581865
https://play.google.com/store/apps/ 
details?id=com.aidminutes.rescue.covid19


