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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2021. év végén megtartott koronavírus elleni oltási akcióhetek sikerére, valamint az 

omikron vírus magyarországi megjelenésére és gyors terjedésére való tekintettel a Kormány 

tájékoztatása alapján további oltási akciók szervezése várható 2022. évben is. 

 

Az Országos Oltási Munkacsoport tájékoztatása alapján 2022. év januárra további oltási 

akciónapokat tervez, melynek során a kórházi oltópontok mellett a járási székhelyek 

szakrendelőiben is lesz oltás és természetesen a háziorvosok is oltanak. Ezúttal is előzetes 

időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval fel lehet venni akár az első, akár az 

elmaradt második, akár a megerősítő harmadik oltást.  

 

Az erre vonatkozó, a háziorvosi szolgáltatók 2022. januári oltási tevékenységének 

elrendeléséről szóló országos tisztifőorvosi határozatról szóló Közlemény a Magyar Közlöny 

mellékletét képező, 64. számú Hivatalos értesítőben 2021. december 27. napján jelent meg, 

16427-5/2021/JF iktatószámmal.  

 

A Közlemény – többek közt – az alábbiakról tájékoztat: 

 

„Közlemény a háziorvosi szolgáltatók 2022. januári oltási tevékenységének elrendeléséről 

szóló országos tisztifőorvosi határozatról 

HATÁROZAT  

Valamennyi háziorvosi szolgáltató részére elrendelem alapellátási tevékenysége keretében a 

COVID–19 betegség elleni oltóanyaggal történő oltási kötelezettség teljesítését a) 2022. 

január 1-je és január 31-e között legalább egy hétvégén (a továbbiakban: oltási hétvége), b) 

az általa választott és a megyei oltási bizottsággal előzetesen egyeztetett péntek-szombati 

napon, c) pénteken 14–18 óra, szombaton 10–18 óra közötti időszakban. A háziorvosi 

szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy az oltási hétvége oltási időpontjairól a lakosság a 

helyben szokásos módon értesüljön. 

…. 

A koronavírus általi járványfenyegetettségre tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a Kormány 2021. február 8. napjával az 

élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére ismét 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a 

továbbiakban: Eütv.) 228. § (3) bekezdése szerint: „(3) Különleges jogrend bevezetésekor az 

egészségügyi válsághelyzeti ellátásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni az egész 

országra kiterjedően, azonban ez esetben nem szükséges az egészségügyi válsághelyzet 

kihirdetése.” A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges 

járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése 

szerint: „(1) Az egészségügyért felelős miniszter a fertőző betegségek megelőzésének és 

leküzdésének irányításával, illetve felügyeletével kapcsolatos jogkörét az országos 

tisztifőorvos útján látja el. (2) Az országos tisztifőorvos a járványveszély elhárítása és az 

egészségügyi ellátás biztosítása érdekében közvetlenül intézkedhet, ha azt a járványügyi 

helyzet szükségessé teszi, ennek keretében közvetlenül megteheti mindazokat 

az intézkedéseket, amelyek a járványveszély elhárítása és megszüntetése érdekében 

szükségesek.” A lakosság részére 5 éves kortól elérhetővé vált a COVID–19 elleni védőoltás, 

és megerősítést nyert az emlékeztető oltás felvételének szükségessége. Ezzel párhuzamosan 

fokozódott az oltás felvétele iránti lakossági igény.  

A COVID–19 betegség elleni védekezés dinamikájának fenntartása és erősítése érdekében 

szükségessé vált, hogy a háziorvosi szolgáltatók oltási hétvége biztosításával fokozott 

mértékben végezzék az oltási tevékenységüket. Fentiekre tekintettel a rendelkező részben 
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foglaltak szerint köteleztem az érintett egészségügyi szolgáltatókat 2022 januárjában egy 

oltási hétvége megtartására.” 

 

A megerősítő oltás mindenkinek ajánlott, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg előző 

oltásait. 

Az oltási akcióban csak a 12 év felettieket oltják az oltópontokon, az 5-11 éves gyermekek 

oltása továbbra is csak időpontfoglalással vagy házi gyermekorvosoknál lehetséges. 

Az oltópontokon továbbra is ötféle vakcina lesz elérhető: Pfizer, Moderna, Janssen, 

Sinopharm és AstraZeneca. 

 

2021. december 16. napján érkezett felkérés arra vonatkozóan a Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármesteréhez, hogy szervezze meg a kerületben az 

oltások lebonyolítását. 

 

2021. december 23. napján a háziorvosok részére is megérkezett az Országos Oltási 

Munkacsoport felkérése az Oltási Akciónaphoz való csatlakozás tekintetében. 

 

„Emellett a háziorvosokat is arra kérjük - hogy rendelési időben végzett oltáson túl, ők is 

tartsanak - oltási akciónapokat legalább egy januári péntek délután és szombaton. Ha a 

háziorvos vállalja, akkor természetesen nem csak egy, hanem mind a négy alkalommal is 

tarthat oltási akciót.  

Oltási akció a háziorvosi praxisokban (elvárt legalább egy alkalom megszervezése a négy 

közül):  

 

2022. január 7-8. (péntek-szombat),  

2022. január 14-15. (péntek-szombat),  

2022. január 21-22. (péntek-szombat),  

2022. január 28-29. (péntek-szombat).” 

 

Az oltások lebonyolítása a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény (a továbbiakban XXIII. 

kerületi EÜI) bevonásával kerülhet megszervezésre. 

  

Tekintettel, hogy az Országos Oltási Munkacsoport 2021. december. 29. napján megérkezett 

tájékoztatása alapján a XXIII. kerületi EÜI részére már operatív feladatokat és oltási napokat 

jelölt meg, így az oltások lebonyolításának várható kiadásaira nézve felkértem az EÜI 

illetékeseit, hogy segítse a Képviselő-testület döntését az Oltási Akciónapok várható 

költségeinek kimutatására vonatkozóan. 
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Orvos  

(Fő)

munkáltatói 

bruttó bér 

(Ft)

Nővér 

(fő)

munkáltatói 

bruttó bér 

(Ft)

Admin. 

(Fő)

munkáltatói 

bruttó bér 

(Ft)

Portás 

(Fő)

munkáltatói 

bruttó bér 

(Ft)

2022. január                

(8 hétköznap  +   

4 hétvége )   

bérköltség 

összesen:

4 órás 

műszak/hétköznap  : 

15000,- Ft/alkalom 1 16950 5 84750 2 33900 1 0

8 órás 

műszak/hétvége : 

30000,- Ft/alkalom 1 33900 5 169500 2 67800 1 16950

Tű, oltóanyag, fecskendő,oltási igazolás - BIZTOSÍTJÁK

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye

Oltási napok előzetes költség kalkuláció

Személyi feltételek

2.237.400,- Ft

Tárgyi feltételek

5 féle oltóanyag esetén: 5 helyiség, 1 fektető, váróterem( székek), 5 db hűtőszekrény, defibrillátor, sürgősségi táska, 

infúziós állvány+infúziós felszerelés,fertőtlenítőszerek, gumikesztyűk, védőruha, maszk, papírvatta, ragtapasz,internet 

elérhetőség (EESZT web-es felület), PC konfiguráció, nyomtató - RENDELKEZÉSRE ÁLL

 
 

Az előzetes kalkuláció alapján Önkormányzatunkra nézve ennek a feladatnak a 

finanszírozása január hónapra 2.237.400 Ft-ot jelenthet.  

 

A feladat elvégzése párhuzamosságot jelent, mert az EÜI minden hétvégére megszervezi az 

oltásokat, amíg a háziorvosi praxisok is felváltva látják el ugyanezt a feladatot hétvégenként.  

 

Az Oltási Akciónapokhoz történő csatlakozás miatt a felmerülő költségekkel – a 

Kormányhivatal előzetes tájékoztatása szerint megtérülés nélkül - számolnunk kell, bízva 

abban, hogy Soroksár lakosságának megelégedésére szolgál az oltások felvételének helyben 

történő biztosítása. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a szükséges döntések meghozatalát.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2022. (I.20.) határozata az Oltási Akciónapok megszervezésével és lebonyolításával 

kapcsolatos kiadások támogatására tárgyában hozott döntéséről  

 

A Képviselő -testület úgy dönt, hogy 

I. támogatja az Oltási Akciónapok megszervezésének és lebonyolításának feladatait 

2.237.400,- Ft összeg erejéig.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban foglalt összegnek az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló rendeletébe való szerepeltetésére.  

III.  gondoskodik a határozat megküldéséről a XXIII. kerületi EÜI Intézményvezetője 

részére. 

IV.  felkéri a XXIII. kerületi EÜI intézményvezetőjét a feladat koordinálására, és a 

kifizetések lebonyolítására. 

Határidő:  a II. pont vonatkozásában: a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása 

a III. pont vonatkozásában: 2022. január 31. 

Felelős:     Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2022. január 31. 

 

Budapest, 2022. január 3. 

      

 

Kovácsné Demény Ildikó                                                       Bese Ferenc 

  előterjesztés készítője                                                   polgármester, előterjesztő 
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Mellékletek: 

-1. melléklet: Kormányhivatali megkeresések 

-2. melléklet: Egyeztető lap 
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2. melléklet 

Egyeztető lap 

„Javaslat az Oltási Akciónapok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadások 

támogatására” című előterjesztéshez 

 

Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné Pénzügyi Osztály osztályvezetője 

Észrevételt nem teszek. 

Budapest, 2022. január 3. 

……………………………… 

Polonkai Zoltánné 

osztályvezető 

 


