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Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 16.) 

önkormányzati rendelete 

a meningococcus betegség elleni oltás biztosításáról 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Felsőtárkány Község Önkormányzata az egészségmegőrzés keretében, az önkéntesség és az egyéni 

felelősség hangsúlyozásával támogatja a jelen rendelet szerinti védőoltás beadását a jelen rendeletben 

meghatározott érintetti körben. 

2. § 

(1) Felsőtárkány Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a Felsőtárkány község 

közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező gyermek számára térítésmentesen 

biztosítja a Neisseria meningitidis A, C, W és Y szerocsoportja által okozott meningococcus betegség 

elleni MenQuadfi vakcinát egy éves korban emlékeztető oltásként. 

(2) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadók. 

(3) A védőoltás beadását az Önkormányzat fenntartásában működő Védőnői Szolgálat (továbbiakban: 

Védőnői Szolgálat) szervezi és a házi gyermekorvos bonyolítja le. A védőoltás gyermek részére 

történő beadása a házi gyermekorvos javaslata alapján, a gyermek törvényes képviselőjének 

hozzájárulásával történik. 

(4) Az oltóanyag beszerzését az Önkormányzat látja el. 

(5) A Védőnői Szolgálat a tárgyhónapban beadott vakcinák számáról tájékoztatást küld az 

Önkormányzat részére, emellett az önkormányzati költségvetés tervezése során kimutatást készít az 

első életévüket betöltő gyermekek számáról, akik alapoltásban részesültek. 

(6) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magasabb szintű anyagi 

és eljárásjogi jogszabályokban foglaltak az irányadóak. 

3. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

 

Szántósi Rafael      dr. Márton Erik György 

   polgármester         jegyző      

                

 

Kihirdetve: 2022. december 16. 

 

                                                                                        dr. Márton Erik György jegyző 
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Végső előterjesztői indokolás 

A Meningococcus fertőzés egy viszonylag ritka kórokozó, a Neisseria meningitidis által 

okozott betegség, mely gennyes agyhártyagyulladás vagy vérmérgezés formájában 

jelentkezhet. A Meningococcus fertőzés ellen van elérhető, választható védőoltás. A fertőzött 

személyek akár 5-50%-a nem betegszik meg, csupán tünetmentesen hordozza a baktériumot 

(az alsó légutakban természetes módon is jelen lehet, nem feltétlenül okoz mindenkinél 

betegséget), amíg az immunrendszer le nem küzdi és el nem távolítja azt. Ha a szervezet nem 

tudja leküzdeni a baktériumot, elkezd szaporodni és szétterjed a szervezetben, kialakítva a rá 

jellemző tüneteket. 

 A súlyosabb megbetegedés leginkább a csecsemőket, a kisgyermekeket, a serdülőket és a 

fiatal felnőtteket veszélyezteti a téli-tavaszi hónapokban. Az agyhártyagyulladás (meningitis) 

és a vérmérgezés akár egyszerre is jelentkezhet. A bakteriális agyhártyagyulladás kialakulása 

esetén tíz esetből egy halállal végződik, a vérmérgezés pedig akár órák alatt halálhoz vezethet, 

ezért korai felismerésük, kezelésük és oltással való megelőzésük életet menthet! 

  

Az agyhártyagyulladást okozó Meningococcus baktériumnak több típusa ismert, így a 

különböző típusú baktériumok ellen többféle vakcina van forgalomban. Magyarországon 

leginkább a B és a C típus okoz megbetegedéseket, ezért a B és a C típus elleni oltás felvétele 

mindenképp javallott. 

  

A meningococcus C baktérium elleni alapoltás a csecsemők számára 3 és 6 hónapos korban 

javasolt, mely a szülők számára mindössze párszáz forintos kiadást jelent. Az oltássorozat 

harmadik, azaz emlékeztető oltását egy éves korban kapják a gyermekek. A tervezet ezt az 

emlékeztető oltást biztosítaná a felsőtárkányi bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező 

gyerekek számára. A kapható oltóanyagok közül a MenQuadfi oltóanyag nemcsak a Neisseria 

meningitidis C, hanem annak A, W és Y szerocsoportja által okozott meningococcus betegség 

elleni aktív immunizálásra is javallott, ezáltal kiterjesztett védelmet biztosít. Az oltóanyag 

jelenlegi ára 14.000-15.000.- Ft körüli. 

  

A tervezet szerint a Védőnői Szolgálat a költségvetés tervezése során rendelkezésre bocsátja 

a tárgyévben első életévüket betöltő gyermekek számát, valamint havonta ad jelentést az 

esetlegesen beadott oltóanyagok számáról. Ennek köszönhetően folyamatosan figyelemmel 

követhető a szükséges oltóanyag mennyiség, melynek beszerzéséről az önkormányzat 

gondoskodna. 

  

2023. évben 40 felsőtárkányi gyermek fogja betölteni első életévét, így a következő évben 

várhatóan 560.000 – 600.000.- Ft forrásigény keletkezik az önkormányzat költségvetése 

terhére. A védőoltás gyermek részére történő beadása a házi gyermekorvos javaslata alapján, 

a gyermek törvényes képviselőjének hozzájárulásával történne. 


