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A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet véleményét és javaslatait a II. 
Nemzeti AIDS Stratégia (2011-2015) tervezetéről az alábbiakban foglaljuk össze: 
 
A TASZ üdvözli, hogy az előző stratégiához képest számos esetben módosult a szóhasználat: 
emberjogi és epidemiológia szempontból is megfelelőbb kifejezések (szex munkás, MSM) 
kerültek az új stratégia tervezetbe. 
 
Szintén pozitívuma az új stratégiának, hogy nagyobb hangsúlyt fektet a képzésekre. Mind a 
fiataloknak szánt speciális iskolai programok, mind az egészségügyi dolgozóknak illetve 
pedagógusoknak szánt képzések azt célozzák, hogy a HIV/AIDS téma jobban beépüljön a 
köztudatba. Ennek amellett, hogy primer és szekunder prevenciós értéke van: megelőzheti az 
újabb fertőzéseket, illetve a már fertőzötteket kevésbé előrehaladott stádiumban juttathatja 
megfelelő gondozáshoz, kezeléshez; csökkeni a stigmát és ezáltal csökkenhet a 
diszkrimináció, mind a társadalom, mind az egészségügyi szolgáltatók körében. 
 
Fontos lépés, hogy az új stratégia tervezetébe bekerültek a rendvédelmi szervek, valamint 
megemlíti a fogvatartottak prevencióját. 
 
Különösen fontosnak tartjuk a Monitorozás és értékelés fejezetben a ’HIV surveillance 
rendszeren belül egyedi azonosító kód bevezetése a duplikátumok kiszűrésére’ feladatok 
közti megjelenését. A jelenlegi OEK gyakorlat, azaz a TAJ-azonosító használata törvénysértő, 
hiszen a HIV-fertőzés és AIDS-megbetegedés személyazonosításra alkalmatlan módon 
jelentendőek, a TAJ-szám viszont személyes adat. Egy egyedi azonosító kód bevezetése 
megszűntetné ezt, az adatvédelmi biztos ajánlása szerint is törvénysértő gyakorlatot. (re: 1. 
Melléklet) 
 
Sajnálatos, hogy az új stratégia tervezete, az előző stratégiához hasonlóan, rizikócsoportokról 
és nem rizikós magatartásról beszél. Ez amellett, hogy erősen stigmatizál: a kockázatot a 
csoporthoz való tartozással azonosítja, prevenciós szempontból is rossz. Azt sugallja, ha nem 
tartozom egyik rizikó csoportba sem, akkor én nem vagyok veszélyben, illetve ha az egyik 
kockázati csoport tagja vagyok, akkor ezen nem tudok változtatni. Javasoljuk tehát, hogy az 
új stratégia a rizikós magatartás kifejezést használja, hiszen a prevenciós programok is a 
viselkedés megváltoztatásával próbálnak eredményt elérni. Különösen rossznak és 
értelmezhetetlennek tartjuk a „magas HIV fertőzési kockázatot vállaló civil közösségek” 
kifejezés használatát a stratégiában. A kockázatvállalás egyéni döntés, nem pedig egy 
csoporthoz való tartozás határozza meg. 
 
A HIV/AIDS járványügyi helyzet Magyarországon fejezetben, véleményünk szerint, 
pontosításra szorul az MSM, mint a Magyarországon leggyakoribb fertőződési módról szóló 
bekezdésben az „MSM, vagy biszexuális kapcsolat révén” mondatrész. Az MSM, azaz 
’férfiak, akik férfiakkal létesítenek szexuális viszonyt’ egy epidemiológia szempontból 
pontos, a prevenciós munkát megkönnyítő kifejezés, amely magában foglalja, mind a meleg, 
mind a biszexuális férfiakat, valamint azokat a heteroszexuális férfiakat is, aki nem tartják  
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magukat sem melegnek, sem biszexuálisnak, mégis létesítenek szexuális kapcsolatot más 
férfiakkal. 
Ugyanebben a fejezetben, véleményünk szerint pontosításra szorul a Magyarországon 
diagnosztizált HIV-fertőzöttekről szóló bekezdés. Ez a rész evidenciának veszi, hogy a 
külföldi állampolgárok külföldön, míg a magyar állampolgárok Magyarországon fertőződtek 
meg a vírussal. Ugyanakkor a prevenciós tevékenységből kimaradnak a hazánkba érkező 
külföldieknek (bevándorlók, menekültek) szóló programok, valamint a külföldre utazó és ott 
szexuális kapcsolatot létesítő magyar állampolgároknak célzott programok. 
 
Az I. NEMZETI AIDS STRATÉGIA (2004-2010) végrehajtása és eredményei fejezetben 
nem értünk egyet számos megállapítással, véleményünk szerint ugyanis a megfogalmazott 
célkitűzések és feladatok jelentős része nem került megvalósításra. 
Bár a HIV-fertőzöttek kommulativ száma valóban alacsony szinten maradt (a prevalencia 
0.01%), az újonnan regisztrált esetek száma folyamatosan növekszik, a 2005-2007 közötti 
időszakra jellemző 100 körüli új eset helyett ma már évente 140 feletti új diagnózisról 
beszélhetünk. Az új esetek ilyen jelentős százalékos növekedése ugyanakkor nem 
magyarázható az elvégzett HIV-vizsgálatok számának hasonló arányú növekedésével. A 2005 
és 2009 között az évi átlagos HIV-szűrések száma 78 250 volt, sem a 2007-es negatív (65 
980) és a 2009-es pozitív (91 181) csúcs sem térnek el jelentősen. Ráadásul a 2007-es 
legalacsonyabb szűrési számhoz magasabb diagnosztizált HIV-fertőzés (119) társul, mint a 
megelőző év magasabb szűrésszámához (81 új eset, 80 168 szűrés). 
 
A diagnosztizálatlan HIV-fertőzöttek számát sem sikerült csökkenteni, a UNAIDS adatai 
szerint Magyarországon kevesebb, mint 25%-os az ARV lefedettség. Ez a jelenlegi ellátás 
szerint, ahol mindenki hozzájuthat a megfelelő gyógyszeres kezeléshez, azt jelenti, hogy 
rendkívül magas a nem ismert HIV-pozitívak aránya, bőven meghaladja az Európai Unióban 
prognosztizált 30%-os arányt. 
 
Szintén nem csökkent az AIDS megbetegedés illetve AIDS okozta elhalálozások száma, 
nagyjából ugyanannyi eset fordul elő Magyarországon minden évben. 
 
Az újonnan diagnosztizált HIV-fertőzések és a lakosság általános alulinformáltságából az is 
egyértelműen látszik, hogy bár az egészségtudatos magatartásra ösztönző programokat 
megtartották az elmúlt 6 évben, azok nem jutottak el széles körben az emberekhez, illetve 
nem voltak alkalmasak arra, hogy valódi prevenciós hatást váltsanak ki.   
 
A Stratégia 2011-1015 közötti időszakra vonatkozó célkitűzései és feladataihoz a részletes, 
szövegszerű javaslataink a következőek: 
 
HIV/AIDS megelőzés 
 
Javasoljuk, hogy a szex munkásokról szóló bekezdés egészüljön ki ’az ingyenes óvszer 
illetve támogatott árú óvszer biztosítása’ résszel. 
A HIV-vel élők diszkriminációját és stigmatizációját célzó programoknál javasoljuk a ’HIV-
vel élők részvételével megtartott továbbképzések és programok’ szövegrésszel való 
kiegészítést. 
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Az intravénás droghasználók esetében nem csak az anonim szűrések támogatása, hanem a tű 
és fecskendőcsere programok, valamint a szubsztitúciós terápia is fontos elemei a HIV és 
egyéb vér útján terjedő fertőzések (Hepatitis B, C) csökkentésének. Jelenleg a magyarországi 
tűcsere programok az intravénás szerhasználók 30%-át érik el, a metadon terápiában 
részesülők aránya ennél még alacsonyabb (forrás: Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és 
Kapcsolattartó Központ 2010-es Éves Jelentése). A Kábítószer használókról szóló résznél 
javasoljuk, hogy célként szerepeljen ’a tű és fecskendő csereprogramokban illetve a 
helyettesítő terápiában résztvevők arányának növelése és területi lefedettségének 
javítása’. Javasoljuk továbbá, hogy a Nemzeti AIDS Bizottság munkájába kapcsolódjanak be 
ártalomcsökkentéssel foglalkozó civil szervezetek is, hogy az intravénás szerhasználók 
prevenciós igényeiről 
 
A hátrányos helyzetű településeknél, főleg ahol a fiatalok viszonylag hamar kikerülnek az 
iskolából, fontosnak tartjuk ’a védőnői hálózat és szociális munkások felkészítését és 
bevonását a prevenciós munkába’. Intravénás droghasználat szempontjából ’forró pontnak’ 
tekinthető például a budapesti VIII. kerület Kálvária tér és környéke. Javasoljuk, hogy ezeken 
a helyeken a központi költségvetési források mellett, helyi források bevonásával és 
szerepvállalással valósuljon meg különböző innovatív módszerek kipróbálása (pl. ellenőrzött 
fogyasztói helységek létrehozása). 
A rendvédelmi szervek számára a komplex megelőzési program mellett, szükségesnek látunk 
’antidiszkriminációs tanfolyamok kidolgozását HIV-vel élők közreműködésével’. 
Emellett javasoljuk, hogy külön bekezdés foglalkozzon a büntetésvégrehajtási intézetekben 
élőkkel. Javasoljuk, hogy a körükben végzendő megelőzési tevékenységek nevesítsék meg az 
ingyenes óvszer, tű- és fecskendőcsere valamint szubsztitúciós terápia programokat. 
Fontos cél, hogy a már szubsztitúciós terápiában részesülők esetleges büntetés végrehajtási 
intézetbe helyezése esetén is folytathassák a metadon terápiát. Emellett szükséges lenne 
kutatásokat végezni, hogy megfelelő képet kapjunk mind a drogfogyasztási szokásokról, mind 
arról, hogy milyen speciális prevenciós igényeik vannak a fogvatartottaknak. 
 
A HIV szűrővizsgálatokról szóló fejezet helyzetismertetés részében nem értünk egyet ’az 
anonim szűrési lehetőség rendkívüli népszerűségnek örvend’ mondattal. 2009-ben mindössze 
9 250 anonim vizsgálat történt, ez az összes elvégzett vizsgálat 10.2%-a. Nevesített HIV-
teszten nagyságrendekkel többen vesznek részt, ami részben az információ hiánynak (az 
emberek nem tudnak az anonim szűrés lehetőségéről), másrészt viszont az egészségügyi 
szolgáltatók, főként a bőr és nemibeteg gondozók gyakorlatának tudható be: nem hajlandók 
anonim szűrővizsgálatot végezni, arra hivatkozva, hogy az anonim vizsgálatok után nem 
kapnak költségtérítést. (Re: 2. Melléklet) 
A HIV-szűrővizsgálatok feladatai közé javasoljuk felvenni ’A HIV-sz űrések és 
tanácsadások minőségének ellenőrzésére a Nemzeti AIDS Bizottságon belül egy 
munkacsoport létrehozása, amely folyamatos, szúrópróba szerű vizsgálatokkal ellenőrzi, 
hogy a HIV-szűrőállomások tesztelési gyakorlata (különös tekintettel az anonimitás, a 
tanácsadás és az eredményközlés gyakorlatára) megfelel-e a rendeletben 
szabályozottaknak.’ 
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Továbbá javasoljuk, a következő kiegészítéseket: 
’Az anonim, önkéntes, információt követő HIV szűrővizsgálatok számának emelése a 
lakosság széles körében.’  
’Az anonim, önkéntes, információt követő HIV szűrővizsgálatok számának emelése a HIV-
fertőzés szempontjából rizikós viselkedésűek körében.’ 
 
’A terhes nők ingyenes HIV szűrővizsgálatának bevezetése’ részt többszörösen is 
aggályosnak tartjuk. A mondat azt sugallja, hogy kötelező szűrésről lenne szó, amit a 
prevalencia (OEK által végzett sentinel szűrések) egyáltalán nem indokol. Ugyanakkor a 
vertikális fertőződési mód megakadályozására fontos stratégiai feladatnak tartjuk; javasoljuk a 
WHO (Guidance on Global Scale-up of the Prevention of Mother-to-Child Transmission of 
HIV)  protokolljának alapelveit beépíteni a Stratégiába, amely az alacsony prevalenciájú 
területeken a kockázatfelmérést követően kötelezően felajánlott önkéntes HIV-szűrést 
javasolja. Javasoljuk, hogy a terhes nőkre vonatkozó részt a következő mondattal 
helyettesítsék: ’A terhes nők HIV-tanácsadásának bevezetése és kockázatfelmérés után 
az önkéntes, információt követő, ingyenes HIV-szűrővizsgálat bevezetése...’ Javasoljuk, 
hogy ‘A Nemzeti AIDS Bizottságon belül alakuljon egy szakmai csoport, a kismamák 
HIV-tanácsadásának, és önkéntes alapú szűrésének szakmai protokolljának 
kidolgozására.’ 
 
A HIV-fert őzöttek és AIDS betegek gondozása fejezetben megdöbbenve olvastuk a 
feladatok között ’Az antiretrovirális gyógyszerekkel nem kezelt betegek orvosi ellátását, 
betegségük stádiumának ellenőrzését célszerű lenne vidéki központokba kiszervezni” 
mondatot. 2010. január 1-jén hatályba lépett a szerzett immunhiányos tünetcsoport 
kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és 
a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről 18/2002. ESzCsM rendelet módosítása, amelynek 
értelmében a HIV pozitív személyeknek lehetőségük van eldöntetni, hogy gondozásukat a 
fővárosi Szent László Kórház ambulanciája vagy egy, a lakóhelyükhöz közelebb eső bőr- és 
nemibeteg gondozó végezze. A ‘kiszervezés’ tehát jogszabályilag már megtörtént, elmaradt 
viszont a módosítás végrehajtása: sem felszerelést, sem képzést nem biztosítottak a megyei és 
főváros kerületi bőr és nemibeteg gondozók dolgozóinak. A három orvosi egyetemi 
központhoz csatolt járóbeteg ellátás visszalépést jelente a jelenlegi rendelet biztosította 
megyei lefedettséghez képest. A decentralizáció lényege pontosan az lenne, hogy a betegek a 
lakóhelyükhöz a lehető legközelebb jussanak ellátáshoz. Ugyanakkor a gondozást és a kezelés 
decentralizációját a bőr és nemibeteg gondozó hálózat helyett infektológiai osztályokon látjuk 
megfelelőbbnek. Javasoljuk, hogy szakmai (Szent László Kórház HIV Ambulanciájának 
orvosai és ápolói, Infektológiai Szakmai Kollégium) és civil egyeztetés során kerüljön 
kidolgozásra a cselekvési terv a gondozás és a kezelés decentralizációjára, feladatok, 
felelősök és határidők megjelölésével.  
Emellett fontosnak tartjuk, hogy az előrejelzés részben a felsorolt egészségügyi szolgáltatások 
mellé kerüljön be a HIV-pozitívak ’mentális egészsége’ mint tovább fejlesztendő szakterület. 
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Az Együttműködés a HIV/AIDS-szel élő emberekkel részhez javasoljuk az első feladat ’és 
képzésekben’ kiegészítését. 
 
Az Együttműködés oktatási intézményekkel részhez javasoljuk, a már megvalósult 
programok („Egészségfejlesztés a közoktatási intézményekben”, Fiatalok szexuális 
magatartása (kutatás) című projekt, „Fókuszban az iskolai szexuális felvilágosítás”) 
kiértékelését egy hatástanulmány keretében, amelyet az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 
folytathatna le. A tanulmány megállapításaiból levont következtetések alapján lehetne a már 
meglévő programokat tovább fejleszteni. 
 
Az I. Nemzeti AIDS Stratégia (2004-2010) sikertelenségének egyik oka a nem megfelelő 
finanszírozás volt. 5 év alatt 77.7 millió forintot használhattak fel civil szervezetek prevenciós 
munkára. Ez az összeg szervezetenként és éves lebontásban talán egy kiadvány 
megjelentetéséhez és pár száz óvszer vásárlásához elegendő. Ahhoz, hogy az új Stratégia 
sikeres lehessen, nagyságrendekkel nagyobb összegre lesz szükség a központi 
költségvetésből. Emellett fontos feladat a civil szervezetek felkészítése EU-s pályázatok 
megírására.  
 
A Monitorozás és értékelés fejezet STD surveillance részéhez javasoljuk a jelenlegi ’az STD 
betegek HIV státuszának gyűjtése’ részt ’az STD betegek részére kötelező HIV/AIDS 
tanácsadás, önkéntes, ingyenes HIV-szűrés promotálása’ mondatrésszel cseréljék ki. 
 
Az Egészségkommunikáció fejezetben javasoljuk a ’rizikó csoportok felkutatása’ rész 
törlését. 
 
Általánosságban javasoljuk, hogy a Nemzeti AIDS Bizottság a Stratégia feladatai mellé 
rendeljen felelőst és határidőket, így jobban nyomon követhető lenne a feladatok 
végrehajtása és a célok megvalósulása.  
 
Végezetül javasoljuk, hogy a II. Nemzeti AIDS Stratégiáról, a megfelelő előkészítés és 
megvitatás után, országgyűlési határozat döntsön, így biztosítottabb lenne mind a feladatok 
végrehajtása, mind azok ellenőrzése, valamint a feladatokhoz szükséges források biztosítása 
az állami költségvetésből. 
 
 

 
 

 


