
1289/2016. (VI. 13.) Korm. határozat a 2017–2019. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről 

hatályos: 2016.06.13 - 

A Kormány 

a) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a gümőkór (tubercolosis), a 

torokgyík (diphtheria), a szamárköhögés (pertussis), a merevgörcs (tetanus), a gyermekbénulás 

(poliomyelitis anterior acuta), a kanyaró (morbilli), a rózsahimlő (rubeola), a mumpsz (parotitis 

epidemica), a b típusú Haemophilus influenzae okozta megbetegedés (Hib), a Hepatitis B vírusos 

májgyulladás (hepatitis B), a pneumococcus okozta betegségek, valamint a Humán Papilloma Vírus 

okozta megbetegedések elleni következő oltóanyagoknak a 2017–2019. évekre szükséges 

mennyisége közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzéséről: 

aa) BCG oltóanyag a csecsemők oltására, 

ab) öt komponensű oltóanyag a 2, a 3 és a 4 hónapos korúak alapimmunizálására és a 18 hónapos 

korúak emlékeztető oltására, 

ac) négy komponensű oltóanyag a 6 évesek emlékeztető oltására, 

ad) kombinált kanyaró, rubeola, mumpsz vakcina a 15 hónapos korúak és a 11 évesek oltására, 

ae) három komponensű DTPa vakcina a 11 évesek oltására, 

af) hepatitis B vakcina a 13 évesek oltására, 

ag) pneumococcus ellen alkalmazott konjugált oltóanyag a 2, a 4 és a 12 hónapos korúak oltására, és 

ah) Humán Papilloma Vírus elleni oltóanyag a 12 éves lányok oltására; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2016. július 31. a közbeszerzési pályázat kiírására 

b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak 

az a) pont szerinti közbeszerzés, továbbá az a) pontban nem említett, a fertőző betegségek és a 

járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet 

szerinti további védőoltások beszerzése fedezetének 2017. és 2019. közötti rendelkezésre állásának 

biztosításáról; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

nemzetgazdasági miniszter 

Határidő: a központi költségvetések tervezése során 

c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdés a) pontjában biztosított 

jogkörében eljárva engedélyezi, hogy az emberi erőforrások minisztere az a) és b) ponttal összefüggő 

feladatok megvalósítása céljából költségvetési éven túli kiadási előirányzata terhére éven túli 

kötelezettséget vállaljon. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

 


