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módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat (a továbbiakban: Önkonmínyzat) a 
védőoltások támogatásáról szó ló 16/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet alapján a Kőbányán 
lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt taiiózkodó 13. életévüket betöltő fiúk részére a 
Humán Papillomavírus (a továbbiakban: I-IPV) által okozott méhnyakrák és nemi szervi 
szemö lcs ell eni 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 is. 

1. Az Önkormányzat egészségügyi prevenciós és egészségmegőrzési programjának bővítése 
keretében - az Önkormányzat vezetőivel történő egyeztetés alapján - javasolom egy újabb 
védőo ltás ingyenes bevezetését, amely a csecsemőkorosztál yt érinti. Az egészségügyi 
szakemberekkel (házi-gyermekorvosok, területi védőnők, népegészségügyi szerv 
munkatársai) történő egyeztetés során fe lmerült a rotavírus elleni védelem szükségessége. 

A rotavírus vi lágszerte a csecsemő- és gyermekkori gastroenteritisek vezető kórokozója. A 
rotavírus-fertőzés akár napi tíz-tizenötszöri hasmenést, emellett hányást, lázat is okozhat. A 
fertőzés leggyakrabban a 6-24 hónapos korosztályt érinti , me1i az ő immunrendszerük 
kevésbé ell enálló a rotavírussal szemben. A csecsemők folyadék- és sóháztartása könnyebben 
felborul , ezért a kiszáradás veszélye is ebben az életkorban fenyeget a leginkább. 
Amennyiben a kiszáradást nem kezelik időben , az súlyos sokkos állapothoz, 
szívritmuszavarhoz és akár halálhoz is vezethet. Bár e l sősorban csecsemők körében 
veszé lyes, a ví rus a nagyobb gyermekekre, ill etve a felnőttekre is átte1jedhet, esetükben 
azonban nem jár akkora veszéllyel a fertőzés. 

A vírus a fe1iőzött felületrő l kéz útján, szájon keresztül kerül a szervezetbe. Azt is fe ltételezik, 
hogy a rotavírus a l evegőben, cseppfertőzéssel is te1jed. A kézmosás és a lakás tisztán tartása 
nem nyújt megfelelő védelmet a fertőzéssel szemben, mivel a vírus a szokványos 
fertőt l enítők.kel és kézmosószerekkel szemben rendkívül ellenálló , a háztartásban, 
gyermekközösségekben a használati tárgyak, játékok fe lületén hetekig is é letképes marad. 

A fertőzés megelőzhető védőoltássa l , ami szájon keresztül , szúrás nélkül adható be a 
csecsemő számára. 6-8 hetes kor között ideális beadni az első oltást, de van olyan 
oltóanyagtípus, amivel 20 hetes korig is van lehetőség az első oltás beadására, az oltási sor 
megkezdésére . 

Az újszülött érkezésétől kezdve a családnak fo lyamatosan kapcsolata van a terü leti védőnőve l 

és a házi-gyermekorvossal. A szülők közvetlenül e lérhetők, ilyenkor fogékon yabbak a 
prevencióra, amely nagyobb arányú átoltottságot eredményezhet. 

Magyarországon jelenleg kétféle oltóanyag áll rendelkezésre: a Rotarix (forgalmazza: 
GlaxoSmithK!ine) és a Rota Teq (forgalmazza: MSD Pharma Hungary Kft.). 



Rotavírus elleni védőoltás 
Gyártó MSD Pharma Hungary Kft. GlaxoSmithKline Kft. 
Oltóanyag neve Rota Teq Rotarix 

Pentavalens, human-bovin, 
Monovalens, humán, élő , 

Oltóanyag jellemzője 
élő gyengített, szájon át 

gyengített, szájon át adható 
adható oltás, 5 törzs ellen 

oltás, 7 törzs ellen véd. 
véd. 

Védelmet nyújt Rotavírus ellen Rotavírus ellen 
3 adag szükséges, 2 adag szükséges, 
oltási menetrend: oltási menetrend: 

Jellemző 
első oltás 6-12 hetes korban, első oltás leghamarabb 6 hetes 
2-3. oltás minimum 4-4 hét korban, 
különbséggel , de az utolsó a második 4 hét múlva, de 
legkésőbb 32 hetes korban. legkésőbb 24 hetes korban. 

Átlag 2:vó2:vszertári ár 14 863 Ft/db x 3=44 589 Ft 22 459 Ft/db x 2= 44 918 Ft 

A védőoltás bevezetése 2018 szeptemberétől történne az Önkormányzat közigazgatási 
területén lakóhellyel rendelkező születendő csecsemők, illetve a már megszületett csecsemők 
számára a 15 hetes korukig. 

2. Kőbányán az utóbbi két évben a fiúgyermekek számára a leghatékonyabb HPV elleni 
védőoltás - a GARDASIL 9 (6 , 11 , 16, 18,31 ,33 ,45 ,52,58) 9-komponensű konjugált vakcina -
beadása történik, ami 2 oltást magában fogla ló sorozatból áll. 

A védőoltás sorozatának beadási idejét - az elhúzódó influenzajárvány miatt, illetve a szülők 
könnyebb tájékoztatása céljából - javasolom a leánygyermekek HPV-védőoltásának 

beadásához igazítani (minden év október, április hónapban) a 2019. évtől. A fentiek alapján a 
védőoltás igénylése iránti kérelem benyújtásának határidejét is meg kell változtatni , amely a 
2019. évtől a május 1. és június 15. közötti időszakban történne. 

3. Az elmúlt évek tapasztalata szerint vannak olyan szülők , akik - főleg a több oltást 
magában foglaló sorozatnál - nem biztosítják a gyermekük megjelenését az oltás beadásához. 
Ilyenkor az Önkormányzat által finanszírozott oltóanyag veszteségként könyvelhető el. Ezzel 
összefüggésben javasolom, hogy a törvényes képviselő az igénylés benyújtásakor 
nyilatkozzon arról , hogy amennyiben elmulsztja gyermeke részére a védőoltás beadását, 
köteles megtéríteni annak a beszerzési árát. A védőoltás beadásának időpontját az iskolai , 
illetve házi-gyermekorvos határozza meg azzal , hogy a törvényes képviselő egy alkalommal 
kérhet másik időpontot. A halasztásnak a gyakorlatban az oltóanyag viszonylag rövid 
szavatossági ideje szab határt, amelyről a törvényes képviselő a támogatás nyújtásáról szó ló 
döntéssel egyidejűleg értesül. 

II. Hatásvizsgálat 

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerint a X. kerületben lakóhellyel rendelkező 0-1 
éves csecsemők száma az elmúlt két évben az alábbiak szerint alakult: 

2017. január l-jén 694 fő , 

2018. január l-jén 622 fő . 

Az Önkormányzat által 100%-os támogatással biztosított fertőző agyhártyagyulladás és 
szepszis elleni védőoltást a szülők a 2016. évben 21 %-ban, a 2017. évben 46%-ban, a 
tárgyévben 36%-ban igényelték. 
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A 0-1 éves csecsemőknél 60-70%-os átoltottság várható - biztosan magasabb lesz, mint a 
fertőző agyhártyagyulladás és szepszis elleni védőoltás esetén -, mivel az oltás szájon át 
adható, és nem jár fájdalommal. 

Az Önkormányzat mindkét gyártótól indikatív árajánlatot kért be. 

III. A végrehajtás feltételei 

A rendelet módosításáról tájékoztatni kell a lakosságot, a kőbányai alapellátásban résztvevő 
iskolai és házi -gyermekorvosokat, valamint a területi és iskolai védőnőket. 

Az új védőoltásról szóló tájékoztatást és a jelentkezési lapot a területi védőnők az újszülöttek 
látogatása során adják át a szülők számára, továbbá az Önkormányzat honlapján is 
közzétételre kerül. A törvényes képviselők a csecsemőjük 15 hetes koráig igényelhetik a 
védőoltást. A jelentkezési lapot és a gyermek lakóhelyét igazoló okirat másolatát 
személyesen, postai úton vagy elektronikusan lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál (a 
továbbiakban: Hivatal). 

A döntésről a Hivatal írásban értesíti a kérelmezőt. Ezzel egyidejű l eg az illetékes 
gyermekorvos is értesítést kap arról , hogy a körzetében ki igényelte a rotavírus elleni 
vakcinát. Az oltóanyagot a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szállítja ki a 
gyermekorvosokhoz. 

A védőoltási programban előre nem prognosztizálható teljesen a részvétel, ezért l ehetőség van 
keretszerződés kötésére, amely alapján csak a ténylegesen kérelmezett o ltóanyag ellenértékét 
kell megtérítenie az Önkormányzatnak. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szó ló 
5/2018 . (II. 23 .) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 4. során a védőoltások fedezetére 
nettó 21 OOO OOO Ft áll rendelkezésre. Az idei évben az igénybe vett és az előzetes felmérés 
alapján igényelt HPV, valamint a fertőző agyhártyagyulladás és szepszis elleni védőoltás 
költsége nettó 8 730 041 Ft. A rotavírus elleni védőoltás elindítására az év harmadik 
harmadában kerül sor, amelyre a beérkezett indikatív árajánlat alapján a fedezet rendelkezésre 
áll. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előte1jesztés 1. 
mellékletében foglaltak szerint megalkotja a védőoltások támogatásáról szóló 16/2015. (VI. 
25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkonnányzati rendeletet, valamint meghozza 
az előterjesztés 2. mellékletét képező határozatot. 

Budapest, 2018. május ,, ( r ~' 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2018. ( ...... ) önkormányzati rendelete 

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

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. § 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a védőoltások 
támogatásáról szóló 16/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

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

elleni védőoltáshoz.". 

2. § 

Az R. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

,,(3) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott védőoltásra az a csecsemő jogosult, 
akinek az életkora a kérelem benyújtásakor legfeljebb 15 hét.". 

3. § 

(1) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(2) A védőoltás beadását a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a 
továbbiakban: Hivatal) egészségügyért felelős szervezeti egysége szervezi, és a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ, a kőbányai alapellátást biztosító területi, iskolai 
védőnők, valamint iskolai és házi-gyermekorvosok (a továbbiakban: házi-gyermekorvosok) 
közreműködésével bonyolítja le.". 

(2) Az R. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

,,(3) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott védőoltás beadásáról a házi
gyermekorvos az oltás beadását követő 3 munkanapon belül elektronikus úton 
tájékoztatja a Hivatal egészségügyért felelős szervezeti egységét.". 

4. § 

(1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A védőoltás igénylése iránti kérelmet 
a) a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott védőoltás esetén szeptember l-jétől 

október 15-éig, 



b) a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott védőoltás esetén január 1-j étől 
február 15-éig, 

e) a 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott védőoltás esetén a csecsemő 15 
hetes koráig 

lehet benyújtani a Hivatal egészségügyért felelős szervezeti egységénél.". 

(2) Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(3) A kérelemhez csatolni kell 
a) a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott védőoltás esetén a költségtérítés 

megfizetését igazoló bizonylat másolatát, valamint 
b) a 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott védőoltás esetén a csecsemő 

lakóhelyét igazoló okirat másolatát." . 

(3) Az R. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

,,( 4) A törvényes képviselőnek a kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy arra az 
esetre, ha a gyermek megjelenését a védőoltás beadásához nem biztosítja, 
kötelezettséget vállal arra, hogy a Hivatal felszólítására 8 napon belül megtéríti a 
védőoltás beszerzési árát.". 

5. § 

Az R. 3. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki: 

„6/ A. § (1) A 2. §-ban meghatározott támogatás nyújtása esetén a védőoltás beadásának 
időpontját a védőoltás beadását végző iskolai, illetve házi-gyermekorvos határozza meg. 

(2) A törvényes képviselő egy alkalommal kérheti másik időpont meghatározását.". 

6. § 

(1) Az R. 3. § (3) bekezdésében a „b)" szövegrész helyébe a „b) és c)" szöveg lép. 
(2) Az R. 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „szeptember l-jétől október 15-éig" szövegrész 

helyébe a „május l-jétől június 15-éig" szöveg lép. 

7. § 

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2018. szeptember l-jén lép 
hatályba. 

(2) A 6. § (2) bekezdése 2019.január l-jén lép hatályba. 

D. Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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INDOKOLÁS 

A védőoltások támogatásáról szóló 16/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítását az 
Önkormányzat egészségügyi prevenciós és egészségmegőrzési programjának bővítése 
keretében egy új védőoltás ingyenes bevezetése, valamint néhány eljárási rendelkezés 
pontosítása indokolja. 

Az 1. § az új , rotavírus elleni védőoltás támogatásáról rendelkezik. 

A 2. § a rotavírus elleni védőoltásra jogosult személyek körét határozza meg figyelemmel 
arra, hogy az oltóanyagot mennyi idős korig lehet beadni. 

A 3. §-ban pontosításra kerülnek a védőoltások beadásával kapcsolatos szervezési és 
lebonyolítási feladatok. 

A 4. § a kérelem benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket egészíti ki a rotavírus elleni 
védőoltás igénylése iránti kérelemre vonatkozó szabályokkal. 
A módosítás megteremti a jogalapját annak, hogy az Önkormányzat kártérítési igénnyel 
lépjen fel azzal a törvényes képviselővel szemben, aki a kérelme ellenére nem biztosítja a 
gyermek megjelenését a védőoltás beadásához. Erre azért van szükség, mert a beszerzett 
oltóanyagot a szolgáltató nem veszi vissza, így a fel nem használt védőoltás beszerzési ára az 
Önkormányzat vesztesége. 

Az 5. § pontos szabályokat állapít meg a védőoltás beadása időpontjának a meghatározására, 
amelyhez egyértelműen kapcsolható a törvényes képviselő rendelkezésre állásra vonatkozó 
vállalása. 

A 6. § biztosítja az új védőoltás ingyenességét. 
Annak érdekében, hogy a támogatott HPV elleni védőoltás azonos időszakban legyen 
beadható a fiúk és lányok számára, a módosítás az Önkormányzat által támogatott (fiúk 
számára adható) HPV elleni védőoltás igénylése iránti kérelem benyújtásának időpontját a 
Magyar Állam által támogatott (lányok számára adható) HPV elleni védőoltás beadásának 
időpontjához igazítja 2019-től. 

A 7. § a hatálybalépés időpontját tartalmazza, amely megfelelő időt biztosít a felkészülésre. 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2018. (V. 24.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II . 23.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 4. során biztosítja. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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