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Kőbányai Önkormányzat  

Jegyzője 

Előterjesztés  

a Képviselő-testület részére  

a védőoltások támogatásáról szóló 16/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet egyes 

rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

 

I. Tartalmi összefoglaló 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 

védőoltások támogatásáról szóló 16/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) alapján a Kőbányán lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó 13. 

életévüket betöltő fiúk részére a Humán Papillomavírus (a továbbiakban: HPV) által okozott 

méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltást kedvezményesen, 5000 Ft önrész 

megfizetése mellett, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermekek esetében ingyenesen biztosítja. Az Önkormányzat a 10. életévüket betöltött 

gyermekek számára ingyenesen biztosítja a járványos agyhártyagyulladás és szepszis elleni 

védőoltást, továbbá az újszülöttek számára a rotavírus elleni védőoltást is. 

 

2014. szeptember 1-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 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. A fentiek alapján 

2015-től az Önkormányzat által biztosított oltásra jogosultak köre leszűkült a fiúgyermekekre. 

 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ által 2020. szeptember 25-én 34973-6/2020/JIF 

iktatószámon az iskolaorvosok és védőnők számára kiadott körlevél szerint a 2020/2021. 

tanévtől lehetőség nyílott arra, hogy a lányok mellett a fiúk is részesülhessenek az állam által 

biztosított HPV elleni védőoltásban. 

 

A fentiek alapján javasolom a Rendelet HPV védőoltásra vonatkozó rendelkezéseinek a 

hatályon kívül helyezését. 

 

II. Hatásvizsgálat 

 

A Rendelet 6. § (1) bekezdése szerint a következő tanévre vonatkozó HPV elleni védőoltásra 

május 1. és június 15. között lehet jelentkezni. A Rendelet ezen szakaszának május 1-je előtt 

történő hatályon kívül helyezésével a 2021/2022. tanévtől az Önkormányzat nem biztosítja a 

védőoltást. 

 

2020. június 15-éig 49 fiú számára kérték az oltást, az állam által ingyen biztosított védőoltás 

miatt hét szülő visszavonta a kérelmét. A 42 fiúgyermek számára ebben a tanévben az 

Önkormányzat biztosította az oltóanyagot.  

 

III. A végrehajtás feltételei 

 

A rendelet módosításáról tájékoztatni kell a lakosságot, a kőbányai alapellátásban résztvevő 

iskolai és házigyermekorvosokat, valamint a területi és iskolai védőnőket.  
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IV. Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. 

mellékletében foglaltak szerint megalkotja a védőoltások támogatásáról szóló 16/2015. (VI. 

25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

 

Budapest, időbélyegző szerint 

 

 

 

 

 

Dr. Szabó Krisztián 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2021. (... ...) önkormányzati rendelete 

a védőoltások támogatásáról szóló 16/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet egyes 

rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről  

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: 

1. § 

Hatályát veszti a védőoltások támogatásáról szóló 16/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 

a) 2. § (1) bekezdés a) pontja, 

b) 3. § (1) és (2) bekezdése, 

c) 4. § (1) bekezdése, 

d) 6. § (1) bekezdés a) pontja, 

e) 6. § (3) bekezdés a) pontja, valamint 

f) 8. §-a. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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Indokolás 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ a 2020/2021. tanévben biztosította először a 12. 

életévüket betöltött és az általános iskola 7. évfolyamát szeptemberben kezdő lányok mellett a 

fiúk önkéntes HPV elleni védőoltását. Az oltások kiterjesztésének az indoka a fiúkra, hogy 

a HPV okozta rákmegelőző állapotok és rákos megbetegedések nem kizárólag a lányoknál, 

nőknél, hanem a fiúknál, férfiaknál is előfordulnak. A központilag szervezett védőoltás a 

GARDASIL 9 vakcinával történik. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 2010. 

évtől nyújtott támogatást önként vállalt feladatként a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs 

elleni védőoltáshoz. Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ már 

központilag, ingyenesen biztosítja az oltást a fiúk és a lányok részére is, az önként vállalt 

feladat ellátása a továbbiakban önkormányzati szinten nem indokolt, azért a rendelettervezet 

szerinti rendelkezések hatályon kívül helyezése javasolt. 
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