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ELŐTERJESZTÉS 

a 2015. évi HPV oltásról 
 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2013/2008. (11.27.) Öh. számú határozatával 
döntött a méhnyakrák elleni védőoltás program bevezetéséről, melynek során az 
adott évben 14. életévüket betöltő, a „névjegyzékben szereplő” leánygyermekek 
számára az önkormányzat – az Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi 
Program pénzügyi keretéből – ingyenesen biztosította a védőoltás sorozatot. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2014. (IV.03.) számú 
határozatában felhatalmazta a polgármestert a GlaxoSmithKline Kft.-vel megkötött 
szerződés módosítására, mely szerint a vakcina ára bruttó 18.490 Ft/adagra 
csökkent, s a szerződés hatálya 2015. december 31. napja. 
 
2009-2014 években összesen 293 leánygyermek oltása történt meg, ami a 
jogosultak 77,3%-a.  
 
A táblázat a 2009-2014 közötti HPV oltás statisztikai adatait tájékoztató jelleggel 
tartalmazza: 
 
oltás éve jogosultak 

száma 
beoltottak száma költség összesen 

2009 65 72  nincs adat 
2010 51 34 2.808.162 Ft 
2011 65 43 2.213.994 Ft 
2012 61 42 2.066.394 Ft 
2013 66 47 1.953.000 Ft 
2014 71 55 2.052.390Ft 
 
 

Örömteli tény, hogy 2014 őszétől a HPV elleni védőoltás is bekerült a magyar 
védőoltások hivatalos rendszerébe. A magyar állam iskolai kampányoltás keretében 
térítésmentesen biztosítja a kétkomponensű védőoltást, a 12. életévüket betöltött, 
az általános iskola 7. osztályát a 2014/2015-ös tanévben végző lányok részére. 
Ez a beiskolázási rendnek megfelelően a 2001. június 1. és 2002. május 31. 
között születettekre vonatkozik. 

Az előzetes felmérés alapján idén a 2001. január 01- 2001. december 31. között 
született leánygyermekek száma Biatorbágyon 78 fő.  
Ebből 48 fő született 2001. június 1. napja után, így ők részt vehettek a 2014/2015 
tanévben már elindult iskolai kampányoltásban. A biatorbágyi iskola védőnőjének 
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tájékoztatása szerint a biatorbágyi iskolába járó 16 gyermek közül 3 fő nem kérte az 
oltást.  
2001. január 1-május 31. napja között 30 fő született, akik közül 2 fő a 2014/2015-ös 
tanévben 7. osztályos tanulója a biatorbágyi iskolának, így ők is részt vettek az oltási 
programban.   

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2008-ban önként vállalt 
prevenciós feladata a méhnyakrák megelőzése terén ebben az évben befejeződik, 
hiszen az állam gondoskodik a 12. életévüket betöltött, az általános iskola 7. 
osztályos gyermekek beoltásáról.  

2015. évben az önkormányzat önként vállalt feladata - a 2008-ban hozott döntése 
alapján - az idén 14. életévüket betöltő, de az iskolai programból kimaradt lányok 
megszólítása és a programba való hívása.  

A magyar állam iskolai kampányoltásából kimaradt leányok száma: 28 fő és 32 fő 
esetében kérdéses, hogy részt vettek-e az iskolai méhnyakrák elleni oltási 
programban.  

A HPV oltás költségeit a képviselő-testület az a 2015. évi költségvetés Egészséges 
Biatorbágyért Program keretéből fedezi. 

Kérem a tisztelt bizottságot és képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

 
Biatorbágy, 2015. február 11. 
 
 
 

         Tarjáni István s.k.  
            polgármester 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2015. (…) számú önkormányzati határozata 

 A 2015. évi HPV oltásról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi 
HPV oltásról szóló előterjesztést. 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is fontosnak és 
támogatandónak tartja a méhnyakrák elleni védőoltás program biatorbágyi 
lebonyolítását.  

A képviselő-testület a 2015. évi HPV oltás összegét 2.000.000 forintig a 2015. évi 
költségvetése Egészséges Biatorbágyért Programkeretéből fedezi.  
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