
6/2005. (EüK. 18.) EüM utasítás 

a Nemzeti AIDS Bizottságról 

A Nemzeti AIDS Bizottság felállításáról a következő utasítást adom ki: 
1. § (1) A hazai AIDS elleni küzdelem elősegítésére, szakmai irányításának fejlesztése érdekében az egészségügyi 

miniszter (a továbbiakban: miniszter) tanácsadó szerveként Nemzeti AIDS Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) 
hozok létre. 

(2) A Bizottság feladata az AIDS elleni küzdelem magyarországi szervezése, a hozzá kapcsolódó általános 
javaslatok kidolgozása, döntések előkészítése, illetve véleményezése. 

2. § (1) A Bizottság az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatai körében a miniszter felkérésére 
a) állást foglal az AIDS elleni küzdelem területén felmerülő valamennyi lényeges kérdésben; 
b) javaslatot tesz az AIDS elleni küzdelem egyes feladatainak rangsorolására, valamint javaslatot tesz a 

rendelkezésre álló anyagi eszközök szétosztására; 
c) javaslatot tesz a Nemzeti AIDS Stratégia kidolgozására, közreműködik annak végrehajtásában; 
d) folyamatosan értékeli a HIV fertőzéssel és az AIDS-szel kapcsolatos halálozási okokat, javaslatokat dolgoz ki a 

HIV fertőzés előfordulási gyakoriságának felmérésére, valamint a járvány kiterjedtségének előrejelzéséhez optimális 
módszerek kidolgozására; 

e) az érintett szakmai kollégiumoknál módszertani levél kiadását kezdeményezi a HIV fertőzés megelőzésével, 
illetőleg a megelőzés és a gyógyítás klinikai követelményeivel kapcsolatban; 

f) folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli az egészségügyi dolgozók HIV veszélyeztetettségét és javaslatokat 
tesz ennek csökkentésére; 

g) figyelemmel kíséri az egészségügyi dolgozók, szociális munkások HIV fertőzéssel kapcsolatos képzését, 
továbbképzését, valamint a HIV fertőzéshez kapcsolódó kutatómunkát, továbbá javaslatokat tesz a képzés, 
továbbképzés, illetőleg a kutatómunka prioritásaira; 

h) javaslatot tesz a miniszternek más minisztériumokkal történő kapcsolatfelvételre az AIDS megelőzésével 
kapcsolatos kérdések megoldása érdekében; 

i) közreműködik az érintett hazai, illetőleg külföldi társadalmi szervezetek kapcsolattartásának összehangolásában; 
j) elősegíti a lakosság AIDS-szel kapcsolatos ismereteinek bővítését, egyidejűleg értékeli és összehangolja a 

lakosság tájékoztatására irányuló tevékenységet; 
k) összehangolja a HIV fertőzés megelőzése, illetőleg gyógyítása területén kialakult nemzetközi kapcsolatokat és - 

működésének keretei között - kapcsolatot tart a nemzetközi szervezetek illetékes szerveivel. 
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt feladatok teljesítése érdekében a Bizottság együttműködik az illetékes 

minisztériumokkal, a népegészségügyi kormánymegbízottal, az érintett szakmai kollégiumokkal, az országos 
intézetekkel és más egészségügyi intézményekkel, különösen a Fővárosi Szent László Kórházzal, továbbá az AIDS-
prevenció, az egészségnevelés, felvilágosítás és az epidemiológia területén érintett illetékes kormányzati, társadalmi 
és civil szervezetekkel, továbbá az érintett társadalmi rétegek képviselőivel. 

3. § (1) A Bizottság tagja az országos tisztifőorvos, az Országos Epidemiológiai Központ főigazgatója, az 
Országos Egészségfejlesztési Intézet főigazgatója, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója, vagy az általuk 
kijelölt egy-egy állandó képviselő. A Bizottság tagja továbbá az Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi 
Főosztályának vezetője, a Pénzügyi Főosztály vezetője, a Jogi, Közigazgatási és Kormányzati Koordinációs 
Főosztály vezetője, vagy az általuk kijelölt egy-egy állandó képviselő. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Bizottság tagjait - a 2. § (2) bekezdésben felsorolt és az (1) bekezdés által 
nem érintett szervezetek képviselői közül - a miniszter írásban kéri fel. A miniszter által felkért tagok száma 
legfeljebb tizenöt fő. 

4. § (1) A Bizottság szükség szerint, de évente legalább 4 ülést tart. Az ülések összehívásának szükségességéről, 
valamint azok időpontjáról az elnök dönt. 

(2) A Bizottság elnökét a miniszter nevezi ki. A Bizottság két alelnökét, illetőleg titkárát - a Bizottság elnökének 
javaslatára, az egyik alelnök tekintetében az érintett civil szervezetek képviselői közül - a miniszter kéri fel. A 
Bizottság ügyrendjében meghatározott további tisztségviselőket a tagok közül a Bizottság választja ki. 

(3) A Bizottság üléseit az elnök vezeti, aki felelős a feladatok végrehajtásának ellenőrzéséért. 
(4) Az ülések szakmai és adminisztratív előkészítését a Bizottság titkára végzi, aki egyidejűleg segíti az elnököt a 

feladatok végrehajtásának ellenőrzésében. 
5. § (1) A 4. §-ban nem szabályozott kérdésekben a Bizottság működését ügyrendje határozza meg. 



(2) A Bizottság ügyrendjét a tagok állapítják meg, és azt az elfogadásától számított 15 napon belül jóváhagyás 
céljából a Bizottság elnöke megküldi a miniszternek. 

6. § (1) A Bizottság feladatait éves munkatervben állapítja meg. 
(2) A munkaterv elfogadására és jóváhagyására az 5. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések irányadók azzal, 

hogy elfogadására a Bizottságnak a tárgyévet megelőző év utolsó ülésén kerül sor. 
(3) A Bizottság a munkatervbe fel nem vett, a 2. §-ban meghatározott működési körébe tartozó feladatot is 

elláthat. 
(4) A 2. §-ban, valamint az (1), illetve (3) bekezdésekben foglalt feladatok elvégzéséről a Bizottság elnöke a 

tárgyévet követő év február 15-éig beszámol a miniszternek. 
7. § Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba. 
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