Az anonim HIV szűrővizsgálatok eljárását érintő
adatvédelmi biztosi
ajánlás
I.
Az Adatvédelmi Biztos Irodájának munkatársai a közelmúltban helyszíni vizsgálatot
folytattak az ÁNTSZ Fővárosi Intézetében és a Pest Megyei Intézetben az anonim HIV
szűrések végzésének gyakorlata tárgyában.
A vizsgálatra azt követően került sor, hogy a Nők Lapja című hetilap ez év márciusában
beszámolt az anonim HIV szűrés gyakorlata körüli visszásságokról: több helyen csak pénzért,
vagy személyes adat megadása esetén vállalták a vérvizsgálatot. Az újságíróknak akkor azt
nyilatkoztam, hogy helyszíni vizsgálatokat fogunk tartani, ezt megírták lapjukban.
Májusban a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet jelezte, hogy ismerteti
tapasztalatait, felajánlja közreműködését a tervezett helyszíni vizsgálatokkal kapcsolatban,
mivel panaszirodájukhoz már korábban is többen fordultak az anonim HIV szűrés
hiányosságai miatt. A Társaság a Szabadságjogokért (a továbbiakban: TASZ) vizsgálatában
résztvevők vállalták, hogy megjelennek vidéki ÁNTSZ Intézetekben anonim szűrésen.
Tapasztalataik a „Visszásságok az anonim HIV vizsgálatok terén” című, 2004. június 16-án
kelt állásfoglalásukban összegezték.

II.
A személyes adatok megadása nélkül történő (anonim) HIV szűrővizsgálat lehetőségét az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban. Eütv.) 59. § (5) bekezdése
teszi lehetővé:
„(5) A (4) bekezdésben meghatározott eseteken kívül szűrés keretében HIV ellenanyag
vizsgálat kizárólag a vizsgált személy vagy a nevében e törvény szerint nyilatkozattételre
jogosult személy beleegyezése alapján végezhető. Ebben az esetben a vizsgálatra jelentkező
személyazonosító adatainak átadását a vizsgálat bármely szakaszában - a (9) bekezdés
figyelembevételével - megtagadhatja (anonim szűrővizsgálat). Az adatok átadásának
megtagadása a vizsgálat elvégzését - a (7) bekezdésben foglaltak kivételével - nem
akadályozhatja”.
A 62. § (4) bekezdése előírja, hogy a kezelőorvosnak részletes tájékoztatást kell adnia a
fertőző betegségről, a szűrő és ellenőrző vizsgálatokról:
„(4) Az 59. § és az (1)-(3) bekezdések szerinti járványügyi intézkedések alkalmazásakor az
érintett beteg, illetve törvényes képviselője számára az intézkedést végző kezelőorvos részletes
tájékoztatást ad a fertőző betegség terjedési módjáról, annak megelőzési lehetőségeiről,

valamint a szűrő és ellenőrző vizsgálatok formáiról és hozzáférési lehetőségeiről. A
tájékoztatás alapján az egészségügyi szolgáltató a beteg együttműködésével megvalósított, a
tájékozott beleegyezésen és önkéntes igénybevételen alapuló, az adott betegség által
szakmailag indokolt beavatkozásokat végzi, illetve intézkedéseket alkalmazza”.
Az anonim HIV teszt kapcsán alkalmazandó azonosításról a szerzett immunhiányos
tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges
intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló 18/2002. (XII. 28.)
ESzCsM rendelet az alábbiak szerint rendelkezik:
„12. § (2) Amennyiben az érintett személy anonim szűrővizsgálat keretében vesz részt
szűrővizsgálaton, a vizsgálatra jelentkezőt az első vérvételt megelőzően az egészségügyi
szolgáltató azonosítási jellel, valamint azonosítási számmal látja el. Az azonosítási szám a
vérvételt végző egészségügyi szolgáltató működési engedélyének számából, a vérvétel
dátumából, továbbá a vérvétel naptári nap szerinti sorszámából képzett azonosító számsorból
áll. Az azonosítási jelet és az azonosítási számot az egészségügyi szolgáltató a vizsgált
személyről felvett egészségügyi dokumentációban rögzíti, egyidejűleg az azonosítási jelet és
azonosítási számot tartalmazó igazolást ad át a kérelmezőnek. Az első szűrővizsgálat céljából
levett vérnek a szűrővizsgálatot végző laboratóriumba küldése során alkalmazott kísérő lap az
azonosítási jelet, az azonosítási számot, továbbá külön is megjelölve a vérvétel dátumát,
valamint helyét tartalmazza.”
E Rendelet 12. § (5) bekezdése határozza meg azokat az intézményeket, amelyek anonim
szűrővizsgálatot végezhetnek:
„(5) Anonim szűrővizsgálat elvégzésére, valamint a szűrővizsgálattal összefüggő tanácsadó
tevékenységre az ÁNTSZ megyei (fővárosi) intézetei, a területi bőr- és nemibeteg-gondozó
intézetek, valamint azon egészségügyi szolgáltatók jogosultak, amelyek a szűrővizsgálat
céljából történő vérvételhez, valamint az ahhoz kapcsolódó tanácsadáshoz megfelelő
működési engedéllyel rendelkeznek, és biztosítani tudják a megfelelő képzettséggel és
tanácsadási gyakorlattal rendelkező egészségügyi dolgozók állandó részvételét a
tanácsadásban”.
III.
Munkatársaim a Fővárosi és a Pest Megyei ÁNTSZ Intézetekben munkahelyük felfedése
nélkül jelentkeztek májusban és júniusban anonim szűrővizsgálatra.
A Fővárosi ÁNTSZ-nél (1038 Budapest. Váci út 174.) végzett helyszíni vizsgálatunk
adatvédelmi szempontból megnyugtató eredménnyel zárult. A portán a jelentkezőt a
„LETELEPÜLŐK VÉRVÉTELE
BLOOD TESTING
ANONIM VÉRVÉTEL”
- felirattal ellátott váróhelyiségbe irányítják, az ebből nyíló vizsgálóban az egészségügyi
dolgozó rutinszerűen, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, erre irányuló kérés esetén
személyes adat felvétele nélkül adminisztrálja az anonim szűrés elvégzését. A vérvétel után 45 nappal később elkészülő eredményt egy ekkor kitöltött nyomtatvány bemutatása után lehet
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átvenni, melyen az Intézet címe, a vérvételi sorszám, a vérvétel időpontja, a lelet átvételének
időpontja szerepel.
A lelet kiadása is jogszerű, ekkor sem kérnek személyes adatot, nem kérik személyazonosító
okmány bemutatását. A leletet lezárt borítékban átadó orvos felajánlotta az orvosi tanácsadást,
segítségnyújtást, igény esetén. A Fővárosi Intézetben folytatott vizsgálat tapasztalatai
adatvédelmi szempontból megnyugtatóak, megállapítható, hogy ebben az Intézetben jól
működik az anonim HIV-szűrés.
Az ÁNTSZ Pest Megyei Intézetében (1035 Budapest, Váradi u. 15.) anonim szűrésre
jelentkező munkatársam azonban nem járt sikerrel. 2004. június 23-án munkatársamnak a
portán nem tudtak felvilágosítást adni az anonim szűrés helyéről, lehetőségéről. A „Vérvétel”
feliratú helyiségben a vizsgálathoz TAJ-számot és személyazonosító okmányt kértek.
Munkatársam anonim szűrésre irányuló kérésére hosszas bizonytalankodás, telefonálás után
kiderült, hogy korábbi esetekben az anonim szűrést a személyi igazolvány számának
rögzítésével végezték, a leletet annak felmutatása esetén adták ki. Miután munkatársam
közölte, hogy nincs nála igazolvány, azt ajánlották, hogy a következő héten igazolvánnyal
jöjjön vissza, csak akkor tudják a vizsgálatot elvégezni.
A TASZ munkatársai, illetve a TASZ által megbízott személyek a következő ÁNTSZ
intézetekbe látogattak el: Baranya Megyei Intézet, Csongrád Megyei Intézet, Jász-NagykunSzolnok Megyei Intézet, Komárom-Esztergom Megyei Intézet, Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézet, Veszprém Megyei Intézet. Pozitív és negatív tapasztalataik megegyeznek
munkatársaim észrevételeivel. Térítés ellenében végezhető vizsgálatot egyik helyen sem
ajánlottak a tesztre jelentkezőknek, azonban az alábbi visszásságokkal találkoztak:
• Az anonimitás nem érvényesülhetett azáltal, hogy a Baranya Megyei Intézetben az
anonim HIV vizsgálat során a megjelent személy kérése ellenére feljegyezték az érintett
TAJ számát. A Veszprém Megyei Intézet munkatársa az előzetes telefonos érdeklődésre
kifejezetten hangsúlyozta, hogy mindenképp személyi igazolvánnyal és TAJ kártyával
kell megjelenni, mert náluk nincs anonim szűrés. A helyszínen ennek ellenére az anonim
vizsgálatot kérő nem adta át TAJ kártyáját, erre az ÁNTSZ munkatársa hosszas
„utánajárást” követően visszajött és elvégezte a TAJ szám nélküli vizsgálatot. A kapott
azonosítón az 1. sorszám szerepelt, ez alapján feltételezhető, hogy ebben az intézetben
2004 folyamán ez volt az első teljesen anonim vizsgálat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Intézet illetékesétől az idegenrendészeti célú HIV tesztre várók nagy száma miatt
a sort kivárni nem tudó megbízott jelentkező szóban azt a tájékoztatást kapta, hogy csak
TAJ kártya alapján kerülhet sor anonim szűrésre.
• A TASZ vizsgálati jelentése szerint a másik fő adatvédelmi problémakör a nem megfelelő
azonosítók alkalmazása volt. A Csongrád Megyei Intézetben az anonim teszteredmény
visszakereshetőségéhez a vérmintát a tesztre jelentkező születési dátumával látták el, ami
személyes adat, anonim eljárás esetén nem kezelhető. Az ÁNTSZ Baranya Megyei
Intézetében a vizsgálatot végző munkatárs elmondta, hogy azonosításhoz azért kérik a
TAJ számot, mert korábbi tapasztalataik alapján a tesztre jelentkezők által kitalált
azonosítók (pl. valamilyen fantázianév stb.) kavarodást okoztak, mivel az érintettek az
eredmény kikérésekor már nem emlékeztek, hogy mit is találtak ki azonosítóként.
Következésképpen megállapítható, hogy ebben az intézetben sem ismerik a hivatkozott
vonatkozó rendelet szabályait.
• A jelentés kitér arra is, hogy az általuk vizsgált hat vidéki intézet többségében nem
nyújtottak teljes körű felvilágosítást a HIV veszélyeit és a megelőzés módjait illetően.
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IV.
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény 24. § d) pontja alapján az információs jogok érvényesülésének és a személyes
adatok kezelésére vonatkozó törvényi rendelkezések egységes alkalmazásának elősegítése
érdekében az alábbi ajánlást teszem:
• Felkérem az Országos Tisztifőorvost, valamint az anonim szűrővizsgálat elvégzésére a
hivatkozott 18/2002. (XII.28.) ESzCsM rendelet 12.§ (5) bekezdésében feljogosított más
intézetek vezetőit, felügyeleti szerveit, hogy gondoskodjanak az anonim HIV szűrés,
valamint tanácsadó tevékenység adatvédelmi szempontból megnyugtató végrehajtásáról
úgy, ahogyan az az ÁNTSZ Fővárosi Intézetében példaértékűen tapasztalható.
• Felhívom a figyelmet arra, hogy az Eütv.-ben biztosított anonim HIV szűrést nem
akadályozhatja az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 15. § (2) bekezdése és a fertőző betegségek
jelentésének rendjéről szóló 63/1997. (XII.21.) NM rendelet 2. § (2) bekezdése. E
rendelkezések lehetővé teszik, hogy az ÁNTSZ Városi Intézetei az érintett
személyazonosító adatait is bekérjék „közegészségügyi vagy járványügyi érdekre
hivatkozva”. Anonim szűrés esetén azonban ezek nem alkalmazhatók, mivel sértenék a
vizsgálatra jelentkező érintett információs önrendelkezési jogát, a szűrés választható
anonimitását.
• Felhívom a figyelmet arra, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
tájékoztatásra vonatkozó alapelvét (13. §) és a 62. § (4) bekezdésében leírt széles körű
tájékoztatást a HIV ellenanyag vizsgálat során is alkalmazni kell, az egészségügyi
dolgozónak előzetesen tájékoztatnia kell az érintettet az anonim szűrés lehetőségéről is. A
vizsgálatunk feltárta, hogy a jelenlegi gyakorlat szerint anonim szűrést csak akkor
végeznek, ha ennek lehetőségéről az érintett előzetesen tudomással bír, s azt kifejezetten
kéri.
Budapest, 2004. szeptember 27.

Dr. Péterfalvi Attila
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