
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

.... E>~ . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a védőoltások támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a méhnyakrák 
és nemi szervi szemöles elleni védőoltás támogatásáról szóló 24/2009. (IX. 25.) önkormányzati 
rendelete alapján az Önkormányzat kedvezményesen, 5 OOO Ft szülői önrész megfizetése 
mellett, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetében 
ingyenesen biztosította a Budapest X. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 
13. életévüket betöltő fiúk és lányok részére a Humán Papillómavírus (a továbbiakban: HPV) 
által okozott méhnyakrák és nemi szervi szemöles elleni védőoltást 

Az Önkormányzat egészségügyi prevenciós és egészségmegőrzési programjának első lépése 
volt a fenti HPV elleni védőoltás támogatása. A HPV elleni védőoltás 3 oltást magában 
foglaló sorozatból áll. 

2014. szeptember l-jétől a nemzeti oltóprogram részévé vált a méhnyakrák elleni HPV
védőoltás. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: Fr.) 7. § (5) bekezdése 
szerint a HPV ellen a 12. életévüket betöltött, de a 13. életévüket be nem töltött 
leánygyermekek meghatározott oltási rend és az orvosszakmai szempontok 
figyelembevételével a házi gyermekorvos vagy az iskolaorvos közreműködésével 

térítésmentes védőoltásban részesíthetők. Az Fr. alapján a HPV ellen a 2014/2015. tanévben a 
7. évfolyamot végző leánygyermekek iskolai karnpányoltás keretében önkéntes, térítésmentes 
2 komponensű (méhnyakrák elleni) HPV -ol tásban részesülhettek 

Javasolom, hogy az Önkormányzat a 13. életévüket betöltő fiúk részére továbbra is 
változatlan feltételekkel biztosítsa a HPV elleni védőoltás támogatását a nemi szervi szemöles 
ellen, valamint a támogatási rendszer új elemeként nyújtson l 00%-os mértékű támogatást a 
járványos agyhártyagyulladás és szepszis elleni védőoltásra is. A fentiek megvalósítása 
céljából - részben az új jogalkotási követelményeknek való megfelelés érdekében - új 
önkormányzati rendelet megalkotása indokolt. 

Budapesten már több kerületben (V., IX., XIV.) és vidéken is számos településen biztosítják a 
települési önkormányzatok ingyenesen a járványos agyhártyagyulladás és szepszis elleni 
védőoltást 

A fertőző agyhártyagyulladás betegség kórokozója a ne1ssena meningitidis, azaz a 
meningococcus baktérium. Ez egy viszonylag ritka, de nagyon gyors lefolyású fertőző 
betegség, a tünetek kezdetétől számítva néhány óra leforgása alatt a beteg súlyos, sokkos 
állapotba kerülhet, ami a légzés-keringés rendszerének teljes összeomlásához vezethet, végül 
megfelelő kezelés mellett is a betegek mintegy 17%-ánál 24-28 órán belül halált eredményez. 



A túlélők az esetek 25%-ában maradandó károsodást szenvednek: tartós agykárosodás, 
epilepszia, halláscsökkenés, bőrelhalás, végtag-amputáció. 
A baktérium egyes törzsei bizonyos földrajzi területeken eltérő gyakorisággal fordulnak elő. 
Európában, az Amerikai Egyesült Államokban a B, C, Y, Afrikában leginkább az A és a W-
135, Ázsiában a W-135 és a C típusok okoznak leggyakrabban megbetegedést. 
Magyarországon a megbetegedések száma évente 40 és 70 között mozog. Hosszú ideig a 
meningococcus B csoportja volt az uralkodó, majd a C típus, amely meghaladta a B típus 
előfordulását. Az elmúlt 2 évben azonosították Magyarországon az A típust, ezzel együtt 
emelkedett a nem meghatározott szemcsoportú fertőzések száma is. 2013-ban az Országos 
Epidemiológiai Központ jelentése szerint hazánkban is igazoltak Y csoport okozta 
megbetegedést. 

A meningococcus baktériumok az egészséges emberi orrgarat normál baktériumflórájának is 
tagjai, melyeket - hasonlóan sok más légúti kórokozóhoz - a torokváladék cseppfertőzés 
útján közvetít. Egyik emberről a másikra terjed, ezért kapta a betegség a megkülönböztető 
nevét: járványos agyhártyagyulladás. Zárt közösségek (óvoda, iskola, kollégiumok, laktanya, 
szórakozóhelyek) kedvező feltételeket biztosítanak a járványos terjedésnek (zsúfoltság, szoros 
kapcsolat, több órás/napos együtt tartózkodás), emiatt leggyakrabban kisgyermekek és 
kamaszok körében fordul elő ez a betegség. 
Tekintetbe véve, hogy a kórokozót hordozák legnagyobb része serdülő és fiatal felnőtt, akik a 
legnagyobb valószínűséggel érintkeznek más országokból érkező kortársaikkal, mindenképp 
érdemes az ő - és így környezetük - megfelelő, négy komponensű (agyhártyagyulladás és 
vérmérgezés elleni) védelméről gondoskodni. 

A kőbányai gyermekorvosokkal történt előzetes egyeztetés alapján a l O. életévet betöltött 
gyermekek oltása javasolt, mert ez a korosztály a legvédtelenebb. Ebben az életkorban a 
kiskorúak immunrendszere már elég érett ahhoz, hogy megfelelő immunválasz alakuljon ki, 
ugyanakkor a védőoltás oltási sorba történő beillesztése nem okoz gondot. 

Jelenleg kétféle oltóanyag áll rendelkezésre: a NIMENRIX (gyártja: GlaxoSmithKline) és a 
MENVEO (gyártja: Novartis Vaccines and Diagnostics), melyek egyaránt a meningococcus 
baktérium négy csoportja (A, C, W-135, Y) ellen nyújtanak védelmet. Az immunizálást 
mindkét esetben egyszeri oltással, a vakcina 0,5 ml-es adagjával kell elvégezni. 

Agyhártyagyulladás és szepszis elleni védőoltás 

Gyártó 
Novartis Vaccines and GSK GlaxoSmithKline 
Diagnostics Biologicals 

Oltóanyag neve MENVEO NIMENRIX 
EU/1110/614/001 EU/1/12/767/003 

Oltóanyag jellemzője négykomponensű (A, C, W- négykomponensű (A, C, W-
135, Y) 135, Y) 

V édeimet nyújt Agyhártyagyulladás és Agyhártyagyulladás és 
vérmérgezés ellen vérmérgezés ellen 
2 éves kortól gyermekeknek, 12 hónaposnál idősebb 

Jellemző serdülőknek és felnőtteknek gyermekeknek, serdülőknek és 
is adható felnőtteknek is adható 

Gyógyszertári ár 12 287 Ft 13 435 Ft 

A védőoltás bevezetése a 2016. évtől felmenő rendszerben történne az Önkormányzat 
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező l O. életévüket betöltött gyerekek számára 
mgyenesen. 
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------------------- -----------

II. Hatásvizsgálat 

A) HPV elleni védőoltás 

HPV -adatok évek szerinti bontásban 

Oltási Születési Oltásra jogosultak Igénylők 
Az igénybe 

Leány Fiú v evők 
év időpont száma száma 

%-os aránya 
1995 673 191 126 65 

2010 
1996 634 298 194 104 

35% 
1997 604 180 129 51 

össz.: 1911 össz.: 669 
2011 1998 601 245 164 81 40,7% 
2012 1999 557 282 162 120 50,6% 
2013 200 0 566 290 142 148 51,2% 
2014 2001 429 130 42 88 30,3% 

2014-ben az Önkormányzat által biztosított 4 komponensű (méhnyakrák és nemi szervi 
szemöles elleni) HPV-védőoltást igényelhették a 2001. évben született fiúgyermekek és az 
állami oltásból kimaradt nyolcadikos leánygyermekek 

A fentiek alapján 2015-től az Önkormányzat által biztosított oltásra jogosultak köre leszűkült 
a fiúgyermekekre. A tárgyévben az előzetes felmérés alapján a szülők a tavalyi év adatait 
meghaladó méctékben igénylik fiúgyermekük számára a 4 komponensű HPV -oltást. 

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerint a X. kerületben lakóhellyel rendelkező 13 
éves, oltásra jogosult fiúgyermekek száma a következő: 

Oltásra 
Oltást igénylők 

oltóanyag ára 
Év Születési év jogosultak összesen 

száma 
becsült száma 

(Ft/ év) 
2015 200 2 309 120 5 707 800 

Az oltóanyag fajlagos ára bruttó 47 565 Ft. A fenti összesen árból nem vontuk le az 5 OOO 
Ft/fő költségtérítést, amely 120 főre 600 OOO Ft lenne, ezt a bevételt ugyanis csökkenti az 
ingyenes oltásban részesülők költségrésze, amely nem prognosztizálható. (Tavaly az oltást 
igénylők mintegy 10%-a részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.) Javasolom, 
hogy a tervezés során az oltóanyag teljes árát vegyük figyelembe. 
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B) Agyhártyagyulladás és szepszis elleni védőoltás 

A Budapest X. kerületben lakóhellyel rendelkező l O éves, oltásra jogosult fiú- és 
leánygyermekek száma alapján készült az alábbi táblázat. 

A védőoltás várható költsége 100%-os részvételesetén 

Oltásra jogosultak Oltóanyag 
száma Oltásra várható Oltóanyag 

Év Születési év jogosultak beszerzési összesen 
Lány Fiú összesen ára (Ft/ év) 

(Ft/ év) 
2016 200 5 283 320 603 ll OOO 6 633 OOO 
2017 2006 329 356 685 ll OOO 7 535 OOO 
2018 200 7 313 355 668 ll OOO 7 348 OOO 
2019 200 8 314 314 628 ll OOO 6 908 OOO 
202 0 2009 349 349 698 ll OOO 7 678 OOO 

Az oltás viszonylag alacsony beszerzési árára tekintettel javasolom, hogy az Önkormányzat 
l 00%-os támogatást nyújtson a védőoltás igénybevételéhez. 

III. A végrehajtás feltételei 

A rendeletről tájékoztatni kell a lakosságot, az iskolai és a házi-gyermekorvosokat, valamint 
az iskolavédőnőket 

A védőoltást igénylők kérelme alapján kerülnek beszerzésre a védőoltások Tekintettel arra, 
hogy a védőoltási program során előre nem prognosztizálható teljesen a részvétel, mindkét 
oltás esetében az árubeszerzés mennyiségét vélelmezett létszám alapján lehet tervezni. A 
jelentkezők számában megnyilvánuló bizonytalansági tényező miatt lehetőség van 
keretszerződés kötésére, amely alapján csak a ténylegesen igénybe vett oltóanyag ellenértékét 
kell megtérítenie az Önkormányzatnak. 

A védőoltások fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 3. során és 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 15/2015. (V. 21.) 
önkormányzati rendelet 20. melléklet 21. során rendelkezésre áll. A fedezet biztosítását az 
előterjesztés 2. mellékletét képező határozat tartalmazza. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
melléklete szerint megalkotja a védőoltások támogatásáról szóló önkormányzati rendeletet, 
és meghozza az előterjesztés 2. mellékletét képező határozatot. 

Budapest, 2015. június" 1o/ '; 
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---------------------------------------------------

l . melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2015. ( .... )önkormányzati rendelete 

a védőoltások támogatásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

l. Általános rendelkezések 

1.§ 

E rendelet hatálya a Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén lakóhellyel 
rendelkező és életvitelszerűen tartózkodó természetes személyre terjed ki. 

2. A támogatott védőoltások, a támogatás mértéke és a védőoltásra jogosultak köre 

2.§ 

(l) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) támogatást nyújt 

a) a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs, valamint 
b) a meningococcus baktérium által okozott fertőző agyhártyagyulladás és szepszis 

elleni védőoltáshoz. 
(2) Abban az esetben, ha az (l) bekezdésben meghatározott védőoltás több oltást magában 

foglaló sorozatból áll, a támogatás a teljes sorozatra kiterjed. 

3.§ 

(l) A 2. § (l) bekezdés a) pontjában meghatározott védőoltás- a (2) bekezdésben foglalt 
kivétellel - 5 OOO Ft költségtérítés megfizetése mellett igényelhető. 

(2) Mentesül az (l) bekezdésben meghatározott költségtérítés alól az a jogosult, aki 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

(3) A 2.§ (l) bekezdés b) pontjában meghatározott védőoltás ingyenesen vehető igénybe. 

4. § 

(l) A 2. § (l) bekezdés a) pontjában meghatározott védőoltásra az a fiúgyermek jogosult, 
aki a kérelem benyújtásának évében a 13. életévét betölti. 

(2) A 2.§ (l) bekezdés b) pontjában meghatározott védőoltásra az a gyermek jogosult, aki 
a kérelem benyújtását megelőző évben a l O. életévét betöltötte. 
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3. Eljárási rendelkezések 

5. § 

(l) A védőoltás igénylése iránti kérelem ügyében a polgármester dönt. 
(2) A védőoltás beadását a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szervez1 és 

bonyolítja le az iskolai és a házi-gyermekorvosok közreműködésével. 

6.§ 

(l) A védőoltás igénylése iránti kérelmet 
a) a 2. § (l) bekezdés a) pontjában meghatározott védőoltás esetén szeptember l-jétől 

október 15-éig, 
b) a 2. § (l) bekezdés b) pontjában meghatározott védőoltás esetén január l-jétől 

február 15-éig 
lehet benyújtani a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

egészségügyért felelős szervezeti egységénéL 
(2) A védőoltás igénylése iránti kérelmet az Önkormányzat honlapján közzétett 

formanyomtatványon kell benyújtani. 
(3) Az (l) bekezdés a) pontja szerinti kérelemhez mellékelni kell a költségtérítés 

megfizetését igazoló bizonylat másolatát. 

4. Záró rendelkezések 

7.§ 

Ez a rendelet 2015. július l. napján lép hatályba. 

8.§ 

Az e rendelet hatályba lépését megelőzően a 2. § (l) bekezdés a) pontjában meghatározott 
védőoltás iránt benyújtott kérelmet az e rendeletnek megfelelően benyújtott kérelemnek kell 
tekintetni. 

9.§ 

Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének a méhnyakrák és nemi szervi szemöles elleni védőoltás támogatásáról szóló 
24/2009. (IX. 25.) önkormányzati rendelete. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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INDOKOLÁS 

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 2014. szeptember l-jén hatályba lépett 
7. § (5) bekezdése szerint a Humán Papillómavírus ellen a 12. életévüket betöltött, de a 13. 
életévüket be nem töltött leánygyermekek meghatározott oltási rend és az orvosszakmai 
szempontok figyelembevételével, a házi gyermekorvos vagy az iskolaorvos által 
térítésmentes védőoltásban részesíthetők. Eszerint 2015-től az Önkormányzat által biztosított 
oltásra jogosultaknak a méhnyakrák és nemi szervi szemöles elleni védőoltás támogatásáról 
szóló 24/2009. (IX. 25.) önkormányzati rendeletben meghatározott köre leszűkült a 
fiúgyermekekre. 

A rendeletben foglaltak szerint az Önkormányzat a továbbiakban is változatlan feltételek 
mellett biztosítja a fiúgyermekek Humán Papillómavírus elleni oltását. 

2016-tól kezdődően az Önkormányzat által ingyenesen biztosított oltások köre kibővül a l O. 
életévüket betöltő gyermekek meningococcus baktérium által okozott fertőző 

agyhártyagyulladás és szepszis elleni védőoltásávaL 
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2 . melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. .12015. (VI. 25.) határozata 
a védőoltások támogatásának fedezetéről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a védőoltások 
támogatásáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának fedezetét a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (Il. 20.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 3. során és a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és 
pénzmaradványáról szóló 15/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet 20. melléklet 21. során 
biztosítja. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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