
23/2012. (XII. 29.) EMMI utasítás 

a Nemzeti HIV/AIDS Munkacsoportról  

hatályos: 2013.01.01 - 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja és a központi 
államigazgatási szervekrıl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény 64. § (1) bekezdése alapján a következı utasítást adom ki: 

1. § (1) A hazai HIV/AIDS elleni küzdelem elısegítésére, szakmai irányításának fejlesztése 
érdekében az egészségügyért felelıs miniszter (a továbbiakban: miniszter) tanácsadó 
szerveként Nemzeti HIV/AIDS Munkacsoportot (a továbbiakban: Munkacsoport) hozok létre. 

(2) A Munkacsoport feladata a HIV fertızés és az AIDS megbetegedés elleni küzdelem 
szakmai irányításának koordinálása – különös tekintettel a hazai HIV/AIDS stratégia, illetve a 
cselekvési programok kialakítására –, valamint az ezekhez kapcsolódó általános javaslatok 
kidolgozása, döntések elıkészítése, illetve véleményezése. 

2. § (1) A Munkacsoport az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatai körében a 
miniszter felkérésére 

a) állást foglal a HIV/AIDS elleni küzdelem területén felmerülı valamennyi lényeges 
kérdésben; 

b) javaslatot tesz a HIV/AIDS elleni küzdelem egyes feladatainak rangsorolására, valamint a 
miniszter által vezetett minisztérium hatáskörébe tartozó, rendelkezésre álló pénzügyi 
források felhasználására; 

c) javaslatot tesz a Nemzeti HIV/AIDS Stratégia, valamint az ahhoz kapcsolódó cselekvési 
terv kidolgozására, közremőködik azok végrehajtásában; 

d) a HIV fertızéssel és az AIDS megbetegedéssel kapcsolatos hazai epidemiológiai helyzet 
alakulásával, valamint a HIV fertızés terjedési módjával és annak változásaival kapcsolatban 
felmerülı feladatok tekintetében javaslatokat fogalmaz meg a miniszter részére; 

e) javaslatot tesz a miniszternek a HIV megelızéssel, valamint a HIV/AIDS gondozással, 
kezeléssel kapcsolatos szakmai irányelvek kidolgozására; 

f) javaslatot tesz a HIV fertızéssel és az AIDS megbetegedéssel kapcsolatos képzés, 
továbbképzés prioritásaira; 

g) javaslatot tesz a HIV fertızéshez kapcsolódó kutatómunka prioritásaira; 

h) javaslatot tesz a miniszternek más minisztériumokkal, érintett ágazatokkal történı 
kapcsolatfelvételre a HIV/AIDS megelızésével kapcsolatos kérdések megoldása érdekében; 

i) támogatja az érintett hazai, illetve nemzetközi társadalmi szervezetekkel való 
kapcsolattartást; 



j) elısegíti a lakosság HIV fertızéssel és AIDS megbetegedéssel kapcsolatos ismereteinek 
bıvítését – különös tekintettel a legveszélyeztetettebb társadalmi csoportokra –, valamint 
javaslatot tehet annak továbbfejlesztésére. 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt feladatok teljesítése érdekében a Munkacsoport 
együttmőködik az illetékes minisztériumokkal, az egészségügyi szakmai kollégium érintett 
tagozataival, az országos intézetekkel és más egészségügyi intézményekkel – különösen az 
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelıintézettel –, továbbá a HIV/AIDS-
prevenció, az egészségnevelés és az epidemiológia területén érintett illetékes kormányzati, 
társadalmi és civil szervezetekkel, valamint az érintett társadalmi rétegek képviselıivel. 

3. § (1) A Munkacsoport tagja: 

a) az országos tisztifıorvos, 

b) az Országos Epidemiológiai Központ fıigazgatója, 

c) az egészségfejlesztésért felelıs országos intézet fıigazgatója, 

d) az Országos Vérellátó Szolgálat fıigazgatója, 

e) az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelıintézet fıigazgatója, 

f) az Emberi Erıforrások Minisztériuma Népegészségügyi Fıosztályának vezetıje és 

g) az Egészségpolitikai Fıosztály vezetıje, 

vagy az a)–g) pontok szerinti személyek által kijelölt egy-egy állandó képviselı. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a miniszter írásban – a 2. § (2) bekezdésében felsorolt 
és az (1) bekezdés által nem érintett szervezetek képviselıi közül – a területért felelıs 
államtitkár javaslata alapján további tagokat kérhet fel. A miniszter által felkért tagok száma 
legfeljebb tíz fı lehet. 

(3) Esetenként a Munkacsoport vezetıje – az ülések témájára tekintettel – tanácskozási joggal 
más ágazati képviselıt, illetve szakértıt is meghívhat. 

4. § (1) A Munkacsoport szükség szerint, de évente legalább 1 ülést tart. Az ülések 
összehívásának szükségességérıl, valamint azok idıpontjáról a Munkacsoport vezetıje dönt. 

(2) A Munkacsoport vezetıjét a miniszter nevezi ki. 

(3) A Munkacsoport üléseit a Munkacsoport vezetıje vezeti, aki felelıs a feladatok 
végrehajtásának ellenırzéséért. 

(4) A titkári teendıket, az ülések szakmai és adminisztratív elıkészítését a Népegészségügyi 
Fıosztály kijelölt munkatársa látja el. 

5. § (1) A 4. §-ban nem szabályozott kérdésekben a Munkacsoport mőködését az ügyrendje 
határozza meg. 



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

6. § (1) A Munkacsoport a feladatait éves munkatervben állapítja meg. 

(2) A 2. §-ban, valamint az (1) bekezdésben foglalt feladatok elvégzésérıl a Munkacsoport 
vezetıje a tárgyévet követı év február 15-éig beszámol a miniszternek. 

7. § (1) Ez az utasítás 2013. január 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a Nemzeti HIV/AIDS Bizottságról szóló 6/2005. (EüK. 18.) EüM utasítás. 

Balog Zoltán s. k., 
emberi erıforrások minisztere 

 


