
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyesbítés: A 14. oldalon a 2022.01.03-án jelentett Omikron esetek között az oltatlanok számát helyesbítették 

(korábban: 186; utána: 1097). 2022.01.05-én a delta és omikron számának és arányának korrekciója a 3. 

táblázatban történt.. 
 

 
  

 

Az RKI-nak továbbított esetek naponta elérhetők a műszerfalon 

(https://corona.rki.de/) és hétköznapi helyzetjelentésként (www.rki.de/covid-19-

situationsbericht). Az aktuális besorolással való heti összehasonlítást a mai heti 

jelentésben (mindig csütörtökönként) mutatjuk be. 

A heti jelentésben bemutatott adatok elsősorban a naptári51. hétre vonatkozó 

adatokra vonatkoznak. 2021. 

A www.rki.de/inzidenzen link alatt az RKI naponta frissített esetszámokat és 

incidenciákat (beleértve a jelentési dátum utáni tendenciát is) közöl kerületenként 

és szövetségi államonként. A releváns mutatókról szóló, minden munkanapon 

frissített trendjelentések is rendelkezésre állnak. A SurvStat@RKI továbbá 

lehetőséget nyújt az átvitt COVID-19 esetek, valamint a fertőzésvédelmi törvény 

(IfSG) szerint bejelentendő egyéb megbetegedések és kórokozók egyedi 

lekérdezésére. A kockázatértékelés aktuális változata a https://www.rki.de/covid-

A COVID-19 gyanús eseteit, valamint a SARS-CoV-2 laboratóriumi bizonyítékait a fertőzésvédelmi 
törvény (IfSG) értelmében jelenteni kell a közegészségügyi hivatalnak. Ez utóbbi az illetékes 
tartományi hatóságon keresztül továbbítja az adatokat a Robert Koch Intézetnek (RKI). Ez a 
helyzetjelentés a laboratóriumban megerősített (nukleinsav-kimutatás vagy kórokozó izolálása), 
az RKI-nak továbbított COVID-19-es esetekre vonatkozó adatokat mutatja be. Más felügyeleti 
rendszerekből és felmérésekből származó adatokat is bemutatunk. 
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19.oldalon található. 
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Az ünnepek alatt és az évfordulón az esetszámok értelmezésekor figyelembe kell venni, 
hogy egyrészt általában kevesebben fordulnak orvoshoz, és a munkahelyeken, az 
iskolákban és a bölcsődékben nem végeznek szűrővizsgálatokat, ezért kevesebb mintát 
vesznek és kevesebb laboratóriumi vizsgálatot végeznek. Nem minden orvosi rendelő 
és laboratórium van folyamatosan nyitva az ünnepek alatt és "az évek között". Ez azt 
eredményezi, hogy kevesebb kórokozó kimutatását jelentik az illetékes egészségügyi 
hatóságoknak. Másrészt lehetséges, hogy nem minden egészségügyi hivatal és illetékes 
állami hatóság jelenti az RKI-nak minden nap. Ennek következtében a járványügyi 
helyzet bemutatása ebben az időszakban kevésbé lehet teljes, ezért a heti jelentés ma 
rövidített formában jelenik meg. Az általános járványügyi helyzet alapvető értékelése 
azonban garantált. 

A mai napon a következő frissített adattáblák letölthetők: 

http://www.rki.de/covid-19-altersverteilung. 

http://www.rki.de/covid-19-tabelle-klinische-aspekte 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Ausbruchsdaten.html 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/COVID-19_Todesfaelle.html 
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Epidemiológiai helyzet Németországban A jelenlegi helyzet összefoglaló értékelése 

A jelenlegi járványügyi fejleményeket csak korlátozottan lehet értékelni az orvosi 

ellátás igénybevételében bekövetkezett, az ünnepekhez kapcsolódó változások, 

a megváltozott vizsgálati gyakoriság, a bejelentés és az átviteli késedelmek miatt. 

Egyrészt karácsony és újév között általában kevesebben fordulnak orvoshoz, és 

a munkahelyeken, az iskolákban és a bölcsődékben nem végeznek 

szűrővizsgálatokat. Ezért kevesebb mintát vesznek és kevesebb la- 

borvizsgálatot végeznek. Nem minden orvosi rendelő és laboratórium van nyitva 

az ünnepek alatt és "az évek között". Ennek eredményeképpen kevesebb 

kórokozó kimutatását jelentik az illetékes egészségügyi hatóságoknak. Bár sok 

népegészségügyi hivatal az ünnepek alatt is közvetlenül az RKI-nak küldi az 

orvosok és a laboratóriumok által bejelentett eseteket, várható, hogy lesznek 

korrekciók és utólagos jelentések. Nagyon valószínű, hogy a feltüntetett adatok 

szezonális aluljelentést jelentenek, mivel a vizsgálatok száma és így a 

laboratóriumi jelentések száma is csökken. 

A Robert Koch Intézet becslése szerint a COVID-19 által a német lakosság 

egészségére jelentett kockázat összességében nagyon magas. Ennek oka az 

omicron változat megjelenése és gyors terjedése, amely a jelenlegi (más 

országokból származó) ismeretek szerint sokkal gyorsabban és hatékonyabban 

terjed, mint a korábbi vírusváltozatok. Ennek következtében a fertőzések 

számának ugrásszerű növekedése várható, és az egészségügyi ellátórendszer 

és esetleg más ellátási területek gyorsan túlterhelődhetnek. A fertőzés kockázata 

a becslések szerint nagyon magas a nem oltott személyek csoportjában, magas 
a lábadozók és az alapimmunizálással (két oltás) beoltott személyek 

csoportjában, és mérsékelt az emlékeztető oltással (három oltás) beoltott 



személyek csoportjában. Ez az értékelés rövid távon változhat az új eredmények 

miatt. A kockázatértékelés aktuális változata a https://www.rki.de/covid-19-

risikobewertung oldalon található. 
 

Feltétlenül fontos, hogy ha Ön egy újonnan kialakuló légúti betegség tüneteit, például megfázást, 

torokfájást vagy köhögést tapasztal (függetlenül az oltási státusztól), maradjon otthon, lépjen 

kapcsolatba háziorvosi rendelőjével, és végeztessen PCR-vizsgálatot. 

Elvben minden felesleges kapcsolatot csökkenteni kell, és el kell kerülni az utazásokat. Ha az érintkezést 

nem lehet elkerülni, akkor azt egy szűk, állandó körre kell korlátozni, maszkot kell viselni, minimális 

távolságot kell tartani, és be kell tartani a higiéniát. A beltéri helyiségeket rendszeresen és alaposan ki 

kell szellőztetni több ember jelenléte előtt, alatt és után (AHA+L szabály). Az RKI sürgősen tanácsolja, 

hogy a nagyobb rendezvényeket és a szoros érintkezési helyzeteket, pl. táncos rendezvényeket és 

egyéb nyilvános és magánterületen tartott ünnepségeket mondják le vagy kerüljék el. Ajánlott a 

Corona Warn alkalmazás használata. Különösen a különösen veszélyeztetett személyekkel való 

érintkezés előtt teljes oltási védelemmel kell rendelkezni, és vizsgálatot kell végezni. Mindezek az 

ajánlások a beoltott és a gyógyult személyekre is vonatkoznak. 

Erősen ajánlott, hogy azok, akik még nem kaptak COVID-19 elleni védőoltást, teljes oltást kapjanak. 

Az emlékeztető oltás lehetőségével szintén minden csoportnak élnie kell az STIKO ajánlásainak 

megfelelően. Demográfiai megoszlás 

A korcsoport-specifikus incidenciát az 1. ábra a 100 000 lakosra jutó 7 napos 

incidenciaként mutatja be az adott korcsoportban, jelentési hetenként, egy 

úgynevezett hőtérkép segítségével. A korcsoport-specifikus esetszámokra 

vonatkozó adatok a korcsoport-specifikus 7 napos incidenciával együtt itt is 

megtalálhatók: http://www.rki.de/covid-19-alters- eloszlás. 

 
 



 

Ábra A1. COVID-19 megbetegedések 7 napos incidenciája Németországban korcsoportonként és jelentési hét 

szerint (n= esetek5.489.325 a megfelelő adatokkal az 52/2020-51/2021-es jelentési hetekben; az adatok 2021. 

december 29-én 00:00 órától kezdődtek). 

A bemutatott időszakban a COVID 19 hullámai a 2020/21-es év fordulóján (2. 

betegséghullám Németországban) és 2021 tavaszán (3. betegséghullám) 

láthatók. A 4. hullámban minden kiskorú csoportot 60jobban érint a fertőzés, mint 

a hullámban2., az 5-9 és a 10-14 éves korosztályban az előfordulási gyakoriság 

meghaladja 900 vagy meghaladja az 1000 főt. A 7 napos incidencia minden 

korcsoportban csökkent az előző héthez képest. Az összes eset medián életkora 

jelentési hetenként az év eleje óta folyamatosan csökkent (MW 03/2021: év49), 

és MW -28 34/2021-ben 27 év körül volt. Az MW-ban az évekre37 való enyhe 

emelkedés után a medián életkor jelenleg 44ismét csökken, és az MW-ban 

51/2021-ben volt év 33. Az ábra az RKI-nak bejelentett COVID-19-es esetek 

számát mutatja2 a betegség megjelenésének hete vagy a jelentési hét szerint a 

10/2020. MW-től.  Időfolyam 
 



 

2. ábra: Az RKI-nak bejelentett COVID-19-es esetek száma a betegség megjelenésének hete, illetve a jelentési 

hét szerint. Csak azok az esetek szerepelnek, amelyeknél a betegség kezdete vagy a jelentési hét a 10/2020. 

MW óta (2021.12.29., 00:00) kezdődött. Földrajzi eloszlás 

Az ábra az aktuális és az előző heti esetek földrajzi eloszlását mutatja3. Majdnem 

minden városi és vidéki körzetben (a 411 megfelelő adattal rendelkező körzetből 

380-ban) a 7 napos incidencia meghaladja a 100100 000 lakosra jutó értéket. 

Brandenburgban, Szászországban, Szász-Anhaltban és Türingiában a járások 

többségében 250100 000 lakosra vetítve több mint 100 000 lakosra jutó 7 napos 

előfordulási gyakoriságot regisztráltak. A jelenlegi héten egyetlen kerületben sem 

volt olyan 7 napos incidencia, amely több mint egy 1.000lakosra100.000 jutott 

volna, mint az előző héten. Dél-Németországban az előző héthez képest tovább 

csökken azoknak a körzeteknek a száma, ahol 100 000 lakosra vetítve500 több 

mint 7 napra jutott a járvány. 
 



 
 

 

 

3. ábra: Az RKI-nak továbbított COVID-19-es esetek az elmúlt naptári héten történt bejelentéssel 

Németországban körzetek és szövetségi államok szerint (n = 193 118, 2021.12.29., 00:00 órai adatok) az előző 

héthez képest. Az eseteket általában aszerint a körzet szerint mutatják be, ahonnan továbbították őket. Ez 

általában a lakóhelynek felel meg. A lakóhelynek és a fertőzés valószínűsíthető helyének nem kell egybeesnie. 
 A szövetségi államok heti összehasonlítása 

A táblázat az elmúlt két jelentési hét esetszámait és előfordulásait mutatja1 az 

egyes szövetségi államokra vonatkozóan. Az előző héthez képest folytatódik az 

általános incidencia csökkenő tendenciája, amely elsősorban a különösen magas 

kiindulási értékekkel rendelkező szövetségi államokban (TH, SN, ST, BB) 

bekövetkezett incidenciacsökkenésnek köszönhető. MW-tól 50MW 51/2021-ig az 

esetszámok csak Hamburgban növekedtek tovább, alacsonyabb szinten. 

 
 

 

 

 



1. táblázat: A COVID-19 megbetegedések száma és a 7 napos incidencia (esetek/100 000 lakos) szövetségi 

államonként Németországban az 50. és 51. és 2021. évi MW-ban (adatok 2021. december 29-én 00:00 órakor). 

 

 

 

 
 

Baden-Württemberg 39.1 35 25.264 228 -13.915 -36% 
Bajorország 38.2 29 25.792 196 -12.441 -33% 
Berlin 12.4 33 11.485 313 -919 -7% 
Brandenburg 15.6 61 10.145 401 -5.525 -35% 
Bréma 1.88 27 1.857 273 -23 -1% 
Hamburg 6.05 32 6.443 348 393 +6% 
Hesse 13.5 21 11.036 175 -2.483 -18% 
Mecklenburg-Elő- 6.81 42 4.837 300 -1.974 -29% 
Alsó-Szászország 14.7 18 10.713 134 -4.083 -28% 
Észak-Rajna-Vesztfália 44.1 24 34.285 191 -9.890 -22% 
Rajna-vidék-Pfalz 9.33 22 6.250 152 -3.084 -33% 
Saarland 2.71 27 1.802 183 -909 -34% 
Szászország 30.5 75 18.098 446 -12.470 -41% 
Szász-Anhalt 15.3 70 9.068 416 -6.322 -41% 
Schleswig-Holstein 4.98 17 4.310 148 -675 -14% 
Türingia 17.6 83 11.733 553 -5.945 -34% 

Összesen 273. 32 193.118 232 -80.265 -29% 
 

 

Klinikai szempontok és szindrómás felügyelet Kórházi felvételek 

A továbbított esetek közül 4 683 917 (66%) esetében állt rendelkezésre klinikai 

információ. A klinikai adatok - például a kórházi felvételek - hiányos rögzítése miatt 

az alábbiakban felsorolt esetszámok minimális számadatokat jelentenek. 

2021.07.13-tól (MW 28/2021) az orvosoknak a COVID-19-es esetek kórházi 

felvételét is jelenteniük kell a népegészségügyi hivatalnak, nem csak a COVID-

19-re vonatkozó gyanút, megbetegedést és halálesetet. A megfelelő adatok a 

www.rki.de/covid-19-tabelle-klinische-aspekte oldalon találhatók. 

Az ábra az újonnan kórházba került esetek abszolút számát mutatja4 

korcsoportonként rétegezve az adott jelentési héten. A kórházba került esetek 

száma az éves 60és idősebb korosztályokban az MW-ről 39meredeken47 

emelkedett. MW óta a csökkenő incidenciát követve minden korcsoportban 

48csökkent a kórházi kezelések száma. Mint korábban, a legtöbb kórházi kezelést 

a 60 éves és idősebb korcsoportokban regisztrálták. A kórházi esetek életkori 

 
Állam 

Jelentési hét 50 Jelentési hét 51 Változás az 

Szám 7 
napos Szám 7 

napos Szám Megosz
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átlaga, amely a nyár folyamán jelentősen31 csökkent, és MW-ben évekre47 esett 

vissza, azóta jelentősen emelkedett, és MW-ben 51/2021 évekre68 emelkedett. 

Az év elején, és így a 2. COVID-19 hullám csúcspontján a kórházi esetek medián 

életkora év76 volt. Meg kell jegyezni, hogy minden korcsoportban az esetek a 

diagnózis felállítása után egy-két héttel még mindig kórházi kezelés alatt állnak, 

és számítani kell a megfelelő utóbeutalásokra. 
 

 

 

 

4. ábra: Az újonnan kórházba került COVID-19-es esetek számának ábrázolása Németországban korcsoportok 

szerint a 2021. évi MW 31-i állapot szerint (az adatok állása 2021.12.29., 00:00). A szürkével jelölt terület 

esetében még mindig jelentős számú utólagos beutalásra és így a szám növekedésére lehet számítani. 

 

Az ábrán az újonnan kórházba került esetek abszolút száma helyett5 az adott 

korcsoportban a kórházba kerülés gyakorisága látható. Még ha a kórházi esetek 

abszolút száma a 80 év felettiek korcsoportjában az utóbbi időben hasonlóan 

magas is volt, mint a 60-79 éves korosztályban, a 80 év felettiek korcsoportjában 

még mindig a 80 év felettieknek van a legnagyobb kockázata annak, hogy egy 

fertőzést követően súlyos kórfolyamat alakul ki, ami aztán szintén kórházi 

kezeléshez vezethet. Ebben a korcsoportban a 38/2021-es MW óta (8 kórházi 

eset/100 000 lakos) nagyon gyorsan nőtt a kórházi kezelés előfordulása (47/2021-

es MW: esetek/10520.000 lakos). 
 



 

5. ábra: A kórházi COVID-19 megbetegedések heti előfordulása Németországban korcsoportonként 

MW 31/2021-től (2021.12.29., 00:00 órai adatok). A szürkével jelölt területen továbbra is jelentős 

mértékű utólagos beutalások és így az előfordulási gyakoriság növekedése várható. 
 Az intenzív terápiás nyilvántartás adatai 
Az RKI a DIVI Intenzív Terápiás Regisztert (https://www.intensivregister.de) a 

Német Interdiszciplináris Intenzív Terápiás és Sürgősségi Orvosi Társaság (DIVI) 

tanácsára működteti. A nyilvántartás az intenzív osztályon kezelt COVID-19 

betegek esetszámait, valamint Németország mintegy 1300 akut kórházának 

kezelési és ágykapacitását rögzíti. A foglalt intenzív ágyak száma alacsonyabb 

kapacitás mellett hasonlóan magas értékeket ért el, mint a második és harmadik 

hullámban. Országszerte a Covid-19 betegek által elfoglalt operálható ITS-ágyak 

aránya még mindig nagyon magas, közel 20 %. Regionálisan az ITS 

ágykapacitásának terhelése lényegesen nagyobb. 

2020.04.16. óta a jelentéstétel az intenzív osztályos ágyakkal rendelkező 

valamennyi kórházi helyszín számára kötelező az intenzív osztályos 

nyilvántartásról szóló rendelet szerint. Az ábra az intenzív osztályon kezelt 

COVID-19-es esetek abszolút számát mutatja6, amelyet az adott megfigyelési 

napon az intenzív osztályos nyilvántartásban jelentettek. A németországi intenzív 

ágykapacitások helyzetéről napi jelentés jelenik meg a 

https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-lage/reports oldalon. 
 



 

6. ábra: Az intenzív ellátásban részesülő COVID-19-es esetek száma az adott megfigyelési napon (2021.12.29-én 12:15-kor) az intenzív ellátási 

nyilvántartásban. A márciusi/áprilisi görbe értelmezéséhez meg kell2020 jegyezni, hogy még nem minden jelentési terület volt regisztrálva a 

nyilvántartásban. Általánosságban elmondható, hogy a COVID-19 intenzív terápiás betegek alapjául szolgáló csoport napról napra változhat 

(áthelyezések és új felvételek), miközben az esetek száma változatlan maradhat. 

 Halálozások, halálozási felügyelet, EuroMomo 

Az ábra a bejelentett COVID-19 haláleseteket mutatja7 a halálozási időpontok 

szerint a halálozási hetek alatt halmozottan. A halál általában csak 2hetekkel3 a 

fertőzés után következik be. Az MW -49 51/2021 esetében a haláleseteket 

továbbra is visszamenőlegesen továbbítják. MW óta42 ismét jelentősen megnőtt 

a bejelentett halálesetek száma. Azt, hogy a növekedés csúcspontját már elértük-

e, a jelentés késedelme miatt még nem lehet biztosan megítélni. 
 

 

7. ábra: Az RKI-nak továbbított COVID-19 halálesetek a halálozás hete szerint (37/2020. hét - 51/2021. hét: 100 837 310 COVID-19 haláleset a halálozás 

dátumával, 2021.12.29., 0:00). Különösen az elmúlt három hétben várhatóak az ezt követő adások. 



 

 

A 10/2020. hét óta továbbított összes halálesetből (94.39785%) az éves 70vagy 

annál idősebb személyek voltak, a medián életkoruk év83 volt. Ezzel szemben a 

70 évnél idősebbek aránya a bejelentett COVID 19 esetek teljes számában 

körülbelül %10. További információ a következő címen érhető el: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/C

OVID- 19_Todesfaelle.html 

Eddig a 20 év alattiak körében bekövetkezett, validált 38 COVID-19 halálesetet 

jelentettek az RKI-nak. Ezek a gyermekek és serdülők – 0-19 évesek voltak. 27 

esetben rendelkezésre állt az ismert korábbi betegségekre vonatkozó információ. 

A <20 év felettiek halálozását az RKI egyedileg ellenőrzi és validálja, így a 

közzétett adatokban még mindig lehetnek változások az ebben a korcsoportban 

bekövetkezett halálozások számában. 
 EuroMOMO és Destatis 

Az európai 27 állam vagy régió összesen hetente szolgáltatnak hivatalos 

halálozási adatokat az európai EuroMOMO projektnek (European monitoring of 

excess mortality for public health action), így ennek alapján az úgynevezett 

többlethalálozás (függetlenül a halál okától) rögzíthető és nyomon követhető 

(https://www.euromomo.eu/). Az MW 15/2021 óta Németország a halálozási 

adatokat visszamenőlegesen is elérhetővé tette valamennyi szövetségi államra 

vonatkozóan. A bemutatás grafikonok és térképek formájában történik 

(https://www.euro- momo.eu/graphs-and-maps/). 

A halálesetek napi számát a Szövetségi Statisztikai Hivatal honlapja is 

nyilvántartja: 

https://service.destatis.de/DE/bevoelkerung/sterbefallzahlen_bundeslaender.htm

l. A halálozási jelentés időbeli elmaradását egy becsléssel kompenzáljuk. A 

bejelentett COVID-19 halálesetek számának jelenlegi növekedése és a 



halálesetek magasabb száma között időbeni párhuzamosság figyelhető meg. 
 

Oltás Digitális immunizációs megfigyelés (DIM) 

Az oltási adatokat hétfőtől péntekig a http://www.rki.de/covid-19- oltási kvóták 

címen frissítik. Az oltási adatokat a Covid 19 oltási műszerfal is felhasználja. Az 

RKI GitHub adatportáljáról három CSV-fájl tölthető le az összesített oltási 

adatokkal: oltási nap, tartomány, vakcina és vakcinaadag szerint, vagy 

tartományonként a legalább egy és teljes oltás oltási arányával; valamint oltási 

nap, oltóhely szerinti körzet, korcsoport (12-17 évesek, 18-59 évesek, ≥60 évesek 

) és oltási lefedettség (nem teljes/teljes) szerint. A műszerfalon és az 

adatplatformon szereplő adatok hétfőtől szombatig frissülnek. 

A védőoltások elterjedtségére és elfogadottságára vonatkozó további adatok a 

COVIMO és a KROCO RKI-projektek weboldalain találhatók. 
 

Aggályos változatok (VOC) 

A világjárvány kezdete óta világszerte és Németországban is különböző SARS-

CoV-2 változatokat figyeltek meg, köztük az Al- pha (B.1.1.7), Beta (B.1.351), 

Gamma (P.1), Delta (B.1.617.2) és 2021. november vége óta az Omicron 

(B.1.1.529) aggodalomra okot adó változatokat (VOC). A VOC meghatározása 

akkor történik, ha bizonyíték van a fokozott átvihetőségre, a betegség súlyosabb 

lefolyására és/vagy immunveszélyeztető hatásra. Adatforrások 
Az RKI kibővítette az országos szintű integrált molekuláris megfigyelés (IMS) 

rendszereit, hogy részletes áttekintést kapjon a SARS-CoV-2 egyes mutációinak 

terjedési mintáiról. Ily módon az új változatok és terjedésük is korai szakaszban 

felismerhető. Az IMS két összetevőből áll: (1) a SARS-CoV-2 pozitív minták teljes 

genomszekvenálása és (2) az e folyamat során kapott szekvenciaadatok 



összekapcsolása a klinikai járványügyi adatokkal, amelyeket az egészségügyi 

hatóságokon keresztül már továbbítottak az RKI-nak. Az IMS keretében az RKI 

így a klinikai epidemiológiai adatokkal együtt értékeli a Németország egész 

területén összeállított szekvenciaadatokat. 

A genomszekvenciák elemzése magában foglalja a teljes genomszekvenálásból származó adatokat, 

amelyeket közvetlenül az RKI-ben végeznek, valamint a koronavírusok felügyeletéről szóló rendelet 

(CorSurV) keretében az RKI-nak továbbított adatokat. A továbbított szekvenciaadatok viszont két 

csoportba sorolhatók: (A) a különleges jellemzőkkel rendelkező klinikai-epidemiológiai vagy 

laboratóriumi diagnosztikai gyanú alapján végzett szekvenálás (eseményhez kapcsolódó minták; pl. a 

VOC jelenlétére utaló jelek az utazási kórtörténet vagy a laboratóriumi diagnosztika alapján, 

újrafertőződés, oltási áttörés vagy járvány kitörése), és (B) a laboratóriumokban a SARS-CoV-2-pozitív 

minták teljes előfordulásából véletlenszerűen kiválasztott minták szekvenálása. Az A csoport az 

eseményhez kötött mintát, a B csoport az úgynevezett véletlen mintát alkotja. 

 

A benyújtott teljes genomszekvenciák mintegy feléhez további klinikai 

epidemiológiai információk állnak rendelkezésre a jelentési rendszerből, mivel 

azok konkrét esetekhez rendelhetők. A SARS-CoV-2 variánsok 

genomszekvencia-adatairól szóló szakaszban bemutatott értékelés a fent említett 

mintán alapul. 

A szekvenálási eredményeknek az RKI-ba történő továbbításáig tartó hosszú 

folyamat miatt (pl. a minták elküldése a szekvenáló laboratóriumokba, a minták 

szekvenálása, a genomelemzés) az előző hét genomszekvencia-adatait jelentik. 

A jelentési időszakra vonatkozóan azokat a szekvenciákat választják ki, amelyek 

megfelelő mintavételére a jelentett héten került sor. A mintavétel időpontja 

megközelítőleg megegyezik a jelentés időpontjával. 

Mind a genomszekvencia-adatok, azaz az eseményhez kapcsolódó minták és 
a véletlenszerű minták, valamint a variáns-specifikus PCR segítségével 

meghatározott VOC-gyanús esetek bekerülnek az IfSG jelentési adataiba az 

egészségügyi hatóságoknál, ahol összekapcsolódnak a kapcsolódó klinikai-



epidemiológiai adatokkal. Így a genomszekvencia-adatok nagy része az IfSG 

jelentési adataiba áramlik. A SARS-CoV-2 változatokra vonatkozó IfSG 
jelentési adatok szakaszában a jelentési rendszerből származó VOC 

esetszámok és arányok szerepelnek. 
 SARS-CoV-2 variánsok Megoszlása Németországban 
 A SARS-CoV-2 variánsok genomszekvencia-adatai 
A németországi aktuális eseményeket továbbra is szinte kizárólag a Delta VOC 

határozza meg. A korábban széles körben elterjedt Alpha változatot, mint minden 

más korábban elterjedt változatot, szinte teljesen kiszorította a Delta. 

A VOC-ok mellett létezik az érdekes változatok (VOI) csoportja is. Ezek olyan 

jellegzetes mutációkkal rendelkeznek, amelyek fokozott átvihetőséggel, 

virulenciával és/vagy megváltozott immunválaszt eredményeznek. Jelenleg a 

SARS-CoV-2 Lambda (C.37) és My (B.1.621) variánsait VOI-nak minősítik. Az 

RKI a WHO-t követi a vírusváltozatok értékelésében. Az RKI virológiai 

alapadatokról és vírusváltozatokról szóló weboldalán részletesebb információkat 

talál a változatokról és a nómenklatúráról, valamint a különböző németországi 

adatforrásokból származó esetszámokról. 

A SARS-CoV-2 vírusvariánsok nemzetközileg használt Pangolin-

nómenklatúráján belül számos egyedi alvonalat határoztak meg, többek között a 

VOC és a VOI esetében. Az alcsaládokra való felosztás lehetővé teszi terjedésük 

differenciáltabb nyomon követését, és nemcsak genomikai változásokon, hanem 

jelentős földrajzi csoportosuláson is alapul. Alvonalakat vezettek be különböző 

vírusváltozatokra, pl. a VOC alfa (B.1.1.7; Q vonalak) és delta (B.1.617.2; AY 

vonalak), valamint a 49/2021. naptári hét óta az omikronra is a BA vonalakkal 

(korábban BA.1, BA.2 és BA.3). A BA.1-gyel ellentétben a deléció delH69/V70 

nem fordul elő a BA.2-ben. Mindhárom alvonal, valamint az eredetileg 



meghatározott B.1.1.529 vonal összefoglalása és jelentése az Omikron alatt 

található. Amíg további adatok nem állnak rendelkezésre, és az ellenkezőjét nem 

bizonyítják, az alvonalak esetében ugyanazokat az aggályos patogén 

tulajdonságokat kell feltételezni, mint a szülői vonal esetében, ezért az alvonalak 

ebben a jelentésben a megfelelő szuperordinált vonalak között szerepelnek. 

Ennek megfelelően a 8. táblázatban és 2 ábrán az összes VOC és VOI adatai, 

amennyiben rendelkezésre állnak, a megfelelő alvonalak adatait is tartalmazzák. 

 

8. táblázat: A szekvenált VOC Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma (P.1), Delta (B.1.617.2) és Omicron 

(B.1.1.529) száma. A Lambda (C.37) és a My (B.1.621) VOI-t (beleértve a megfelelő alvonalakat) a 39. hét óta 

nem észlelték. Az adatok állapota A 27.12.2021.teljes táblázat a 2021. 01. naptári héten itt található: 

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/VOC_VOI_Tabelle.html 
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W 

B.1.1.7 

(Alpha) 

B.1.351 

(Béta) 

P.1 

(Gamma)

B.1.617.2 

(Delta)

B.1.1.529 

(Omicron)
41 0 0 0 2.790 0 
42 0 0 0 3.747 0 
43 0 0 0 3.869 0 
44 0 0 0 4.238 0 
45 2 1 0 4.791 0 
46 0 0 0 6.444 0 
47 1 1 0 8.436 12 
48 0 0 0 8.036 57 
49 0 0 0 7.575 198 
      
      
50 0 0 0 3.433 274 
      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra: A mintából származó genomszekvenciákhoz kapcsolódó VOC és VOI százalékos részesedése - lásd a 

táblázatot csökkenő2, sorrendben, részesedés szerint rendezve. Az ábra azokat a változatokat is mutatja, 

amelyeket de-eszkaláltak, és így már nem számítanak VOI-nak. 

 

Amint az a 2-es táblázatból látható, a mintában a legtöbb észlelés a Delta 

változatból származott, amely az 50/2021-es naptári héten %-ban92,6 volt jelen. 

Az 50/2021-es naptári héten az AY.43, AY.122 és AY.4 alvonalakat még 

gyakrabban észlelték, mint a B.1.617.2 anyavonalat. Az Omicron (B.1.1.529) 274 

alkalommal volt kimutatható a mintában, az arány így az 50/2021-es naptári 

héten jelentősen, %-ra7,4 nőtt (2,5% a 49/2021-es naptári héten). 

Az 50/2021. héten összesen 895 omikron teljes genomszekvenciát detektáltak 

Németországban - azaz a véletlenszerű mintában és az eseményhez 
kapcsolódó mintában egyaránt - és továbbították az RKI-nek. Az új VOC 

omikron a fent említett héten az összes benyújtott szekvencia 10 %-át tette ki. A 

kombinált adathalmaz miatt ez az arány nem tekinthető reprezentatív 

kiválasztásnak. 
 



A SARS-CoV-2 változatokra vonatkozó adatok jelentése az IfSG részéről 
A táblázatban a bejelentett esetek VOC és szövetségi állam szerinti 3 

lebontásban szerepelnek, csak az 51/2021-es MW esetében. A megadott 

információk (szám és arányok) olyan SARS-CoV-2-pozitív mintákra vonatkoznak, 

amelyekről pontmutációs elemzések (variáns-specifikus PCR) alapján 

feltételezhető, hogy a megfelelő variánshoz tartoznak, vagy amelyek esetében a 

teljes genom szekvenálással nyertek bizonyítékot. 

táblázat [javított változat]: A VOC-ok száma és aránya a szövetségi államokban az 51/2021-es MW-re vonatkozóan. Az adatok a teljes 

genomszekvenálással történő kimutatásokból és a változat-specifikus PCR alapján laboratóriumban diagnosztizált gyanús esetekből állnak. Más 

változatok nem szerepelnek. A felsoroltakból származó változatok (alvonalak) a VOC alatt vannak összefoglalva (2021.12.28-i adatállás). Az elmúlt hetek5 

számai és arányai megtalálhatók a következő címen: http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/VOC_VOI_Tabelle.html. 
 

Állam 
Alpha 

(B.1.1.1.7) 

 Béta 

(B.1.

Ga

m

Delta 

(B.1.617.2) 

Omicron 

(B.1.1.529) 

Megosztás S M Szá M S M S M Szám 

Baden-    
Württem 0 0 0 0 0 0 87 4 1 700 

Bajorország 0,2%0 21 ,1% 5 0% 2 85,3%14 7205 ,1% 1193 

Berlin 1,6%0% 0 0% 0 68,3%16 1006 ,1% 237 

Brandenburg 0,2% 1 0% 0 0% 0 82,4%11 463 ,9% 67 

Bréma 0,0% 0 0% 0 0% 0 34,7%65 41 ,3% 77 

Hamburg 0,0% 0 0% 0 0% 0 73,1%26 1359 ,7% 496 

Hesse 0,0% 0 0% 0 0% 0 79,1%20 709 ,5% 184 

Mecklenburg- 

Nyugat-Pomeránia 0,1% 1 0% 0 0% 0 98,6%1 1207 ,3% 16 

Alsó-Szászország 0,5% 6 0% 0 0% 0 76,7%22 913 ,6% 269 

Észak-Rajna... 

Westphalia 0,0% 4 0% 0 0% 0 78,8%20 6686 ,9% 1776 

Rajna-vidék-Pfalz 0,5% 4 0% 0 0% 0 78,8%20 616 ,6% 161 

Saarland 0,0% 0 0% 0 0% 0 94,7%4 142 ,0% 6 

Szászország 0,1% 4 0% 0 0,2% 6 98,7%0 3079 ,9% 27 

Szász-Anhalt 0,0% 0 0% 0 0% 0 97,5%2 393 ,2% 9 

Schleswig- 

Holstein 0,0% 0 0% 0 0% 0 65,1%34 687 ,5% 364 

Türingia 0,0% 0 0% 0 0% 0 94,8%3 146 ,2% 5 

 65 0% 5 0% 8 5587



Az Omikron elterjedtsége a szövetségi államokban nagyon eltérő, a szászországi 

511%-tól a brémai 65%-ig terjed. Az ingadozások az Omikron esetszámának 

részben még mindig alacsony szintjéből, a vizsgálatok változó gyakoriságából, a 

VOC-k jelenléte az egyes szövetségi államokban, valamint a laboratóriumi 

diagnosztikai felvételek és továbbítások késedelmei. Ezért az omikronok %-os16 

aránya is alulbecsült. A 9. ábra azt mutatja, hogy az eloszlás a nagyvárosi 

területeken és azok környékén a legerősebb. 

Az Omikronról és az összes VOC-ról további információk a www.rki.de/covid-19-

varianten oldalon találhatók. A továbbított Omikron-ügyek aktuális áttekintése a 

http://www.rki.de/covid-19-omikronbericht oldalon található. Ezenkívül az RKI 

iránymutatást nyújt a SARS-CoV-2-ben található jellegzetes aminosavcserékből 

és deléciókból történő variáns-specifikus PCR-tesztek levezetéséhez. 
 

Omicron (B.1.1.529) Forgalmazás 

2021.11.21. és 2021.12.27. között az IfSG szerinti jelentési rendszeren keresztül 

összesen 10 443 (gyanús) omikron variáns esetet továbbítottak Németországban 

(2021.12.28-i adatállás), amelyek közül 1555 esetet teljes genomszekvenálással 

kétséget kizáróan megerősítettek, míg 8888 esetet variáns-specifikus PCR-

vizsgálattal omikron gyanúsnak minősítettek. Az 51/2021. hétre vonatkozó VOC-

adatok a táblázatban 3láthatók; a 47/2021. héttől kezdődően a táblázat a 

http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/VOC_VOI

_Tabelle.html oldalon érhető el. A továbbított Omikron-ügyek naprakész 

áttekintése a http://www.rki.de/covid-19-omikronbericht oldalon található. 
 



 

9. ábra: A változat-specifikus PCR vagy teljes genomszekvenálással kimutatott omikronos esetek megyei 

megoszlása a 46/2021. hét óta (B.1.1.529). Ezek az esetek 2021.11.21. 10.443óta állnak fenn (az adatok állapota 

2021.12.28.). 
 

Klinikai epidemiológiai adatok 

A jelentési rendszerben rendelkezésre álló omikronos esetekről részben további 

információk ismertek. Az esetek6.788 esetében a tünetekre vonatkozó 

információkat nyújtottak be; túlnyomórészt nem vagy csak enyhe tünetekről 

számoltak be. A tünetekkel rendelkező betegek leggyakrabban a megfázást 

(54%), a köhögést (57%) és a torokfájást (39%) említették. 124 beteg került 

kórházba, négy ember meghalt. Az országon belüli expozíciót az esetek (5435 %) 

esetében jelentették. 1.097 A betegek között voltak oltatlanok, 4.020teljesen 



beoltottak, és közülük 1137-en kaptak emlékeztető oltást. A továbbított adatok 

alapján az összes továbbított Omikron-fertőzés között újrafertőződéseket148 

állapítottak meg; az újrafertőződéssel érintett személyek egyikénél sem volt 

korábbi betegség. A 9. ábra a Németországban eddig bejelentett omikronos 

esetek eloszlását mutatja. Omicron eseteket észleltek az összes szövetségi 

államban. 
 

Ajánlások és intézkedések Németországban 

Az ajánlásokkal és intézkedésekkel kapcsolatos dokumentumok és információk a 

következő címen találhatók: 
 

 

http://www.rki.de/covid-19 

Függelék Megjegyzések az adatgyűjtéshez és értékeléshez 

Az ebben a helyzetjelentésben bemutatott adatok pillanatfelvételek. Az esetekre 

vonatkozó információk a betegség lefolyása során később is beszerezhetők és 

hozzáadhatók a jelentési rendszerhez. Nem minden változót lehet teljes 

mértékben rögzíteni. 

Szükség esetén a közegészségügyi hatóságok további információkat szereznek 

be, értékelik az esetet, és kezdeményezik a szükséges fertőzésvédelmi 

intézkedéseket. Az adatokat az egészségügyi hivatal elektronikus úton továbbítja 

az illetékes tartományi hatóságnak, majd onnan legkésőbb a következő 

munkanapon az RKI-nak. Az adatokat az RKI naponta egyszer, 0:00 órakor 

frissíti. 

Az adatbevitel és az adattovábbítás miatt az eset ismertté válásától az RKI általi 

közzétételig időbeli eltérés van, így az esetszámok eltérhetnek a más forrásokból 

származó adatoktól. 



Az incidenciák kiszámításához a Szövetségi Statisztikai Hivatal 

népességstatisztikájának 2020.12.31-i állapotú 26.08.2021adatait használták. A 

7 napos incidencia kiszámításának alapja a bejelentési dátum, azaz az a dátum, 

amikor a helyi egészségügyi hatóság tudomást szerzett az esetről, és azt 

elektronikusan rögzítette. Az aktuális 7 napos incidencia esetében az utolsó 

napok jelentési dátumával rendelkező eseteket kell számolni. 

A vezetői jelentésben és a műszerfalon feltüntetett előző naptól való eltérés 

viszont arra az időpontra vonatkozik, amikor az ügyet először közzéteszik az RKI 

jelentésében. Előfordulhat, hogy - például az adattovábbítás késedelme miatt - 

olyan esetek is szerepelnek, amelyeket néhány napnál régebben7 jelentettek. 

Ugyanakkor a különbség figyelembe veszi azokat az eseteket is, amelyeket 

később az adatminőségi ellenőrzések miatt töröltek, így ebből a különbségből 

nem lehet minden további nélkül következtetéseket levonni a 7 napos incidenciára 

vonatkozóan. A jelentési hét megfelel az ISO 8601 nemzetközi szabvány 

szabályai szerinti naptári hétnek (megfelel a DIN 1355-nek). Hétfőn kezdődik és 

vasárnap ér véget. Egy év jelentési heteit folyamatosan számozzák, kezdve az 

első olyan héttel, amely legalább az adott év napjait4 tartalmazza. A jelentési 

éveknek lehetnek vagy52 alkalmanként lehetnek hetei.53 A jelentési héthez való 

hozzárendelést az a nap határozza meg, amikor az egészségügyi hatóság 

hivatalosan tudomást szerez az esetről. Az itt felsorolt jelentési rendszerekből 

származó adatok esetében az "MW" megjelölés a jelentési hétre vonatkozik. A 

független felügyeleti rendszerek és azok esetében, amelyekben a különböző 

adatforrások összefolynak, a "KW" megjelölés a naptári hétre vonatkozik. 
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