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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A humán papilloma vírus (HPV) egy DNS-víruscsoport, mely a bőrön és a 
nyálkahártyákon okoz elváltozásokat. Több mint 100 különböző humán 
papilloma vírus típust azonosítottak. Egyesek szemölcsöt, mások egy 
szubakut lefolyású fertőzést okoznak, mely daganatmegelőző állapotot jelent. 
A vírus bőrdaganatokat, de főleg méhnyakrákot és egyéb genitális rákot 
okoz. 
A méhnyakrák a nőkben előforduló második leggyakoribb daganattípus, és a 
nők rák miatti halálozásának második leggyakoribb oka. Magyarországon 
évente mintegy 1200 nő betegszik meg és 500 nő hal meg méhnyakrákban, 
még mielőtt elérné az időskort (65 év). A genitális szemölcsök pedig becslések 
szerint 100 000 esetben fordulnak elő.  
 
Szerencsére ma már a HPV-fertőzés megelőzhető rendszeres szűréssel és 
időben adott védőoltással. A hazánkban 2006. óta forgalomban lévő 
négykomponensű oltóanyag a lányok, fiatal nők számára közel 100%-os 
védelmet biztosít a leggyakoribb HPV-típusok (6-os, 11-es, 16-os, 18-as) 
okozta méhnyakrák- és szeméremtestrák-megelőző állapotok, valamint a 
méhnyakrák és a nemiszervi szemölcsök kialakulása ellen. 
 
Javaslatunk egy kerületi HPV-fertőzést megelőző védőoltás akció, amely 
önkéntes alapon, szülői hozzájárulással történik. Az első két évben a teljes 
14-18 éves, utána évente a 14. életévét betöltött leánygyermekeket érinti. Az 
oltás költségét és megszervezését az önkormányzat, a szakmai hátteret a 
tiszti főorvosi, iskolaorvosi és háziorvosi hálózat biztosítja. 2010-ben 30 
millió forintos keretet tartunk indokoltnak elkülöníteni. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=DNS-v%C3%ADrus&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C5%91r_(biol%C3%B3gia)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%A1lkah%C3%A1rtya
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szem%C3%B6lcs
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szubakut&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C5%91rdaganat&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9hnyakr%C3%A1k&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1k_(betegs%C3%A9g)
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az utóbbi időben sok vidéki és fővárosi önkormányzat jött rá arra, hogy 
elsődleges feladatuk a rájuk bízott település és az ott élők egészégének, 
biztonságának és nyugalmának megvédése. Több tucat gondoskodó 
önkormányzat lépett már a HPV oltás ügyében. És ez mindenütt nagy 
lakossági támogatást kapott. Mi csepeliek is csatlakozhatnánk ehhez a 
sikeres egészségvédő gondolkodáshoz, egészségnevelő programhoz! 
 
 
Budapest, 2010. március 2. 
 
 

 
Tisztelettel: 

 
 
 

 
             Borbély Lénárd sk     Németh Szilárd sk 

                 frakcióvezető             képviselő 
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Határozati javaslatok: 
 
 
1.sz. határozat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat úgy dönt, hogy 2010-től 
bevezeti a HPV (humán papilloma vírus) elleni önkéntes védőoltás 
programot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
A szavazat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű szavazat szükséges. 
 
 
2.sz. határozat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat úgy dönt, hogy a HPV (humán 
papilloma vírus) elleni önkéntes védőoltás program költségeinek fedezetére 
30 millió Ft-os keretösszeget határoz meg a 2010. évi költségvetésben az 
északi bevétel terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
A szavazat elfogadásához a képviselők minősített többségű szavazat szükséges. 
 
 
3.sz. határozat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat felkéri a polgármestert, hogy a 
programmal kapcsolatos szakmai, szervezési és pénzügyi tárgyalásokat 
folytassa le, s arról tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
A szavazat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű szavazat szükséges. 
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