
Tisztelt Szülők! 

A HPV elleni védőoltás bevezetésére vonatkozó jogszabály módosítás folyamatban van. E módosítás 
szerint 2014-től kezdődően HPV elleni védőoltásban részesülhetnek azok a leánytanulók, akik 
betöltötték 12. életévüket és az általános iskola VII. osztályát (7. évfolyamát) a 2014/2015-ös 
tanévben végzik. (A beiskolázási rendnek megfelelően a 2001. június 1 - 2002. május 31. között 
születettek a 7. osztályosok, azonban a 7. évfolyamra járó idősebb leányoknak is fel kell ajánlani a 
védőoltást.) 

A méhnyakrák elleni védőoltások a magyarországi jól bevált gyakorlat szerinti iskolai 
kampányoltások keretében kerülnek lebonyolításra, felhasználva a többi kampányoltásnál is 
alkalmazott módszereket, eszközöket és erőforrásokat. 

Az országos tisztifőorvos szakmai utasítást adott ki, amelyben feladatokat határozott meg a HPV 
oltások lebonyolításában résztvevők számára és nyomtatványokat készített a lebonyolításhoz 
kapcsolódóan.  

A térítésmentes HPV elleni védőoltásra jogosultak szülei/gondviselői számára tájékoztató 
levélcsomagot állított össze, amely az alábbiakat tartalmazza: 

 az OTH OTF 9029-3/2014 iktatószámú, 2014. augusztus 4-i levele, amelyben tájékoztatja a 
szülőket/gondviselőket a HPV elleni védőoltásról; 

 szülői/gondviselői nyilatkozat (címe: „Tájékoztatás a méhnyakrák megelőzésére szolgáló, 
HPV elleni térítésmentes védőoltásról”); boríték, amelyben a kitöltött beleegyező nyilatkozatot 
a szülő/gondviselő legkésőbb 2014. szeptember 15-ig el tudja juttatni az iskolavédőnőhöz. 

Az iskola-egészségügyi szolgálatok feladata a tájékoztató levélcsomag eljuttatása valamennyi 
védőoltásra jogosult leány szüleinek/gondviselőjének. A kitöltött beleegyező nyilatkozatot 
legkésőbb 2014. szeptember 15-ig kell visszajuttatni az iskolavédőnőhöz.  

Azon lányok számára, akik igénylik a védőoltást, az első részlet beadásához szükséges 
oltóanyagot 2014. szeptember 20-ig online kell megigényelni az Országos Szakmai Információs 
Rendszer (a továbbiakban: OSZIR) Védőoltási alrendszerén keresztül.  

A HPV oltásokat iskolai kampányoltás keretében kell megszervezni és végezni. Az oltások 
végzéséhez Cervarix oltóanyag áll rendelkezésre. A két oltásból álló oltási sorozat első 
részletének beadására 2014. október 6.-25. között kerül sor. Pótoltás szervezésére 2014 
novemberében nyílik lehetőség.  

A védőoltások beadása térítésmentesen történik az alábbi kiegészítésekkel: 

 A térítésmentes HPV elleni védőoltásra minden olyan leány jogosult, aki betöltötte a 12. 
életévét és az általános iskola 7. osztályát a 2014/2015-ös tanévben végzi. Ez független attól, 
hogy ki a fenntartója annak az intézmények, amelyikbe jár (pl. egyházi / alapítványi / magán 
forrásból fenntartott iskola). 

 Oltásra jogosult az adott oktatási intézménybe beíratott azon magántanuló is, aki betöltötte a 
12. életévét, és az általános iskola VII. osztályát (7. évfolyamát) a 2014/2015-ös tanévben 
végzi. 

 Felhívom a figyelmet arra, hogy az oltóanyag alkalmazási előirata értelmében a kétoltásos 
séma csak 15 év alatti serdülőknél megfelelő. Oltásra jogosult azonban az adott oktatási 
intézmény azon tanulója is, aki betöltötte a 15. életévét, és az általános iskola VII. osztályát 
(7. évfolyamát) a 2014/2015-ös tanévben végzi. A 15. életévüket ebben a tanévben betöltő 7. 
osztályos leányok 3 oltásban fognak részesülni a megfelelő védettség kialakítása érdekében. 
Ha az oltásra jogosult leánygyermek a 2 oltás között lesz 15 éves, akkor az oltási sorozat 
megkezdésekor számolt életkor számít az oltási séma megválasztásakor.  

 

 



Iskolai kampányoltáson kívüli HPV elleni oltások 

Az iskola-egészségügyi szolgálatokon kívül végzendő oltásokhoz a fővárosi kerületi és járási 
népegészségügyi intézet vagy a népegészségügyi szakigazgatási szerv térítésmentes oltóanyagot 
nem biztosíthat, és köteles ellenőrizni, hogy az iskola-egészségügyi szolgálat sem adja ki az 
oltóanyagot.  

Amennyiben a háziorvossal, házi gyermekorvossal kívánja beadatni a szülő gyermekének az 
oltást, ehhez a vakcinát a patikákban térítés ellenében szerezheti be.  

 

 

 


