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A felelős magatartáshoz hozzátartozik, hogy időnként megvizs-
gáltatjuk állapotunk. Ha egészségesek vagyunk, megnyugod-
hatunk – ha kaptunk valamilyen fertőzést, akkor pedig gyógy-
kezeltethetjük magunk. Ebben a kiadványunkban a HIV és 
egyéb fertőzések vizsgálatáról kapsz információt.

Miért fontos a szűrés?

Vannak olyan súlyos fertőzések, amelyek hosszú ideig ész-
revétlenek maradnak, csak szűrővizsgálattal mutathatók ki. 
A saját szervezeted számára lényeges, hogy minél előbb ke-
zelésben részesülj. Elhanyagolt, gondozatlan fertőzések súlyos 
szövődményekkel járhatnak, vagy a halálodat okozhatják! Part-
nered, partnereid megfertőzheted. Pont azt, aki a legközelebb 
áll hozzád érzelmileg. Meggátolhatod a fertőzés továbbterje-
dését, ami a felelős, felnőtt magatartás része.

Hogyan történik a vizsgálat?
Vérvétellel 

a HIV, Hepatitis A-B-C és a szifilisz mutatható ki.

Kenetvétellel 
(a nyálkahártyádról vesznek váladékot) tripper, és egyéb 

baktériumok okozta fertőzést vizsgálnak.

Vizeletvétellel 
egyéb húgyúti fertőzéseket keresnek.



Jó tudnod: általános vérképkészítéskor ezek a fertőzések nem 
derülnek ki. Neked kell kérned a szifilisz, HIV, Hepatitis vizs-
gálatot! Ha véradó vagy, ott kérés nélkül, kötelezően elkészítik 
ezeket a vizsgálatokat.

Mikor menj szűrésre?

Ha valamilyen tüneted van, azonnal. Ilyen tünet lehet: a 
húgycső váladékozása, fájdalma, fájdalmatlan fekélyek 
megjelenése, szemölcsnövekedés a nemi szerveden, végbél-
nyílásnál, a nyirokcsomóid duzzanata, szex után 2-6 héttel 
fellépő magas láz, napokig tartó torokfájás, fejfájás.

Ha védekezés nélkül szexeltél, vagy elszakadt, lecsúszott szex 
közben az óvszer. Ilyenkor számolj ki az eseménytől 5-6 hetet, 
és akkor végeztesd el a vizsgálatot! Az eredmény megkapásáig 
csak óvszerrel szexelj! Ha nagyon ideges vagy az állapotod 
miatt, akkor 14 nappal a szex után a Szent László kórház Vírus-
laborában megcsináltathatod a tesztet kb. 8.000 Ft  összegért.

Ha több partnered van, de részben védekezel csak (pl. szo-
páshoz nem használsz óvszert, csak dugáshoz), akkor 3 
havonta csináltass tesztet! Ha csak egy partnered van, akkor 
félévente elég (sose tudni, nem lép-e félre a másik fél).

Hova mehetsz el szűrésre?

Választhatod a bőr- és nemibeteg-gondozókat, itt TB kártya 
alapján, nevesítve szűrnek. A HIV teszt eredményét 3-4 hét 
elteltével tudod meg, a többit néhány nap után.



Ha neved eltitkolásával szeretnéd a vizsgálatot elvégezni,  
akkor választhatsz anonim szűrőállomásokat is, ezek többségé-
ben azonban csak a HIV tesztet készítik el. A vizsgálat a legtöbb 
helyen ingyenes, de van, ahol fizetni kell érte. Az eredményt 
1-2 hét elteltével tudod meg, de van, ahol fizetés ellenében 
aznap megtudod az eredményt.

Magánlaboratóriumokban is végeztethetsz tesztet fizetés fejé-
ben. Az eredményt 1-3 nap elteltével tudod meg.

Mit tegyél a vizsgálat eredményéig?

Az eredmény megkapásáig vagy kerüld a szexet, vagy csak 
óvszerrel szexelj! Ha gennyes folyást észlelsz, akkor tilos az 
alkohol, a szex, és sok folyadékot igyál! Gondold végig, kikkel 
szexeltél védekezés nélkül, hogy figyelmeztetni tudd őket, ha 
valamilyen fertőzést kaptál!

Mit tegyél, ha fertőzött lettél?
Szifilisz, tripper, egyéb fertőzések esetén kövesd az orvos 
utasításait! Ha a HIV teszted lett pozitív, akkor végeztesd el a 
megerősítő vizsgálatot, és keresd a HIV-vonal segítőit!



Hova fordulhatsz információért, 
lelki támogatásért?

HIV-vonal
Minden nap: 00.00-24.00 óráig

06-70-949-7666 vagy 06-70-949-7667 
(András, Attila, Brúnó)

Meleg Háttér Információs és Lelkisegélyszolgálat
Minden nap: 18.00 – 23.00 között

06-1-329-3380 vagy 06-80-505-605

Szűrőállomások Budapesten
AATSZ

Bp. XI. ker. Karolina u. 35/b 
Tel.: 06-1-466-9283 

Rendelési idő: H-Sz: 17.00-20.00;  K-P: 09.00-12.00 
Anonim, a szűrés ingyenes, eredmény 1 hét múlva. 
Itt kérésre szifilisz és Hepatitis B szűrést is végeznek! 

 
Országos Epidemiológiai Központ 

Bp. IX. Gyáli u. 2-6.
Tel.: 06-1-476-1100/AIDS-ambulancia vagy 2471-es mellék 

Rendelési  idő: K: 11.00-13.00, Cs: 13.30-15.30 
Anonim szűrést is végeznek, amely 3.000 Ft. Vizsgálati eredmény egy 
héten belül, gyorsabb eredményre (24 órán belül) a laboratóriummal 
történõ elõzetes egyeztetés után van lehetõség, ilyenkor a gyorsított 

vizsgálat díját is a helyszínen be kell fizetni. Itt nevesített szűrést is 
végeznek, ha valamihez igazolás kell.  

 



Semmelweis Egyetem Bőrgyógyászati Klinika 
Bp. VIII. Mária u. 41. magasfsz.          

Tel.: 06-1-266-0465/gondozás, 06-1-338-2419 
Rendelési idő:  H-P: 08.00-12.00 

A szűrés ingyenes és anonim, eredmény 10 napon belül. 
Nem kell TB-kártya! Itt a hatósági igazolásért 

4.000Ft-ot kell fizetni. Sürgősségi tesztet is végeznek  
3.000 Ft fizetése ellenében. Itt végeznek szifilisz, 

Hepatitis A-B-C Vírus szűrést is! 
 

Szent László Kórház-Központi Ambulancia/Recepció 
Bp. IX. Gyáli u. 5-7.            

Tel.: 06-1-215-0219/8228, 06-1-455-8228; 
Víruslabor: 06-1-455-8239

Rendelési idő:  H-P: 08.00-14.00 óra 
A szűrés díja 3.000 Ft. Telefonon kell időpontot kérni. 

TB-kártya nem szükséges. Itt végeznek sürgősségi tesztet is 
(aznapi eredményközléssel) 8.00-11.30-ig, 

ennek ára 7.800 Ft. Aki nagyon aggódik az esetleges 
megfertőződése miatt, a legrövidebb ablakperiódusú 
HIV-teszttel itt szűrnek (2-3 hét). Jó tudni: ha szűrésre 

mégy, ne az eligazítóban érdeklődj a tesztvariációk felől, 
mert gyakran félretájékoztatnak - a laborban 

már pontos infókat kapsz. 
 

Szent Sebestyén ’97 KFT. 
Bp. VI. Podmaniczky u. 27. fsz.10. (29-es kapucsengő) 

Tel.: 06-1-302-7572 
Rendelési idő: Sz: 19.00-21.00 

Anonim szűrés, 500 Ft eszközpénzt kell fizetni. 
Eredmény 1 hét múlva.

Interlab Polyklinika  
Bp. XIV. Hungária krt. 70. 

Tel: 06-1-220-5889



Rendelési idő: hétköznap 07.30 – 19.00                        
A HIV- teszt, amelynek eredményét 24 órán belül megkapod, amiért 

7.000 Ft-ot kell fizetned.  Sürgősség eseténplusz 4.000 Ft-ot kell 
fizetned. Itt végeznek komplett laboratóriumi STD kivizsgálást is. 

A Full(teljes)-teszt díja 16.000 Ft és 24 órán belül megkapod az ered-
ményeket. Abszolút diszkrét magán-egészségügyi intézmény, 

a vizsgálat anonim. Kérésre beszkennelt, igazolvánnyal 
ellátott leletet is kiadnak. Megbízható, modern teszteket 

alkalmaznak, rövid ablakperiódussal, venerológus, 
proktológus orvos kapcsolatokkal.

Iránytű Ifjúsági és Gyermekvédelmi Központ  
Bp. XIII. Pannónia u. 34.

Tel.: 06-1-339-3700.         
Rendelési idő: H-Sz: 16.00-18.00

Fővárosi ÁNTSZ laboratóriuma 
Bp. XIII. ker. Váci út 174.                

Tel.:  06-1-465-3800/1130 mell., 
Rendelési idő: H, Sz, P: 08.00 -12.00, K, Cs.: 12.00-16.00 

Ingyenes  anonim szűrést is végeznek. 
Eredményközlés 2 hét múlva.

Bp. V. Henszlmann Imre utca 7. Fsz. 1/a. 
(A kapuban az Alapítvány csengőt nyomd!)

Tel.: 06-1-789-8867 
Rendelési idő: minden hónap első csütörtökén 

17.00 - 20.00 között tartanak nyitva. 
Gyorstesztet használnak. Ez 6 hetes ablakperiódussal számol - tehát 

azt tudod meg, hogy a teszt készítését megelőzően 6 héttel szifilisszel, 
HIV-vel fertőződtél, vagy sem. A szűrés anonim módon történik, 

személyes, négyszemközti tanácsadással. 
Az eredmény 10 perc alatt kész, akár meg is várható! 



ANTSZ szűrőállomások vidéken:
Békéscsaba, Gyulai u. 61. 

Tel: 06-66-540-690;  06-66-447-146  
Rendelési idő: H:12.00-16.00 és Sz: 08.00-12.00 

Debrecen, Rózsahegyi u.4.  
Tel: 06-52-420-015;   

Rendelési idő: K:14.00-15.30, P: 12.00-14.30 

Eger, Klapka u. 11. 
Tel: 06-36-511-932      

Rendelési idő:  K: 09.00-12.00 ill. 13.00-15.00; 
Cs: 09.00-12.00, ill. 13.00-15.00 

Győr, Jósika u.16.
Tel: 06-96-418-044  

Rendelési idő: K-Sz: 08.00-11.00

Kaposvár, Gr. Apponyi A. u. 16. 
Bejelentkezés telefonon: 06- 82- 414-373

Kecskemét, Balaton u.19.     
Tel: 06-76-501-938;      

Rendelési idő:  H: 07.30-9.00

Miskolc, Meggyesalja u.12. 
Tel: 06-46-354-611/190-es mell.;     

Rendelési idő:  H: 08.00-12.00, Cs:12.00-16.00
Itt kérésre ettől eltérő időpontot is lehet egyeztetéssel kérni. 

Az eredményt 1 hét múlva kapod kézhez.



Nyíregyháza, Árok u.41.      
Tel: 06-42-438-316;  06-42-501-008    

Rendelési idő:  H: 14.00-16.00 között 
(Itt kérésre ettől eltérő időpontot is lehet telefonos 

egyeztetéssel kérni.)

Pécs, Szabadság u. 7. 
(bejárat a Nagy Lajos király út felől)  
Tel: 06-72-514-999;  06-72-514-971

Rendelési idő: H: 08.00-10.00 óra, Sz: 13.00-15.00  
Az eredményt 1 hét múlva kapod kézhez.

Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9. 
Tel: 06-32-521-711, Rendelési idő: K: 08.00-12.00 óra

Szeged, Derkovics fasor 7-11.  
Tel: 06-62-592-553  

Rendelési idő: Sz: 12.00-16.00; Cs: 07.30-11.30 
Az eredményt 1 hét múlva kapod kézhez.

Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7. 
Tel.: 06-74-501-500  

Itt a bőr-és nemibeteg-gondozóban végeznek anonim szűrést is. 

Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13.  
Tel: 06-22-314-090/315-ös mell. 
Rendelési idő: H,Cs: 08.00-12.00 

A szűrés vagy beutalóra, vagy TB-kártya alapján végeznek. 
Anonim szűrés 4.500 Ft-ért történik. Eredmény 2-3 nap múlva. 

Itt sürgősségi vizsgálatot is végeznek.

Szolnok, Ady E. u. 35-37.     
Tel: 06-56-510-200    



Rendelési idő: H: 12.00-15.00, Sz: 10.00-12.00
Eredmény 2-3 hét múlva.

Szombathely, Sugár u. 9.      
Tel: 06-94-506-316;  06-94-506-300     

Rendelési idő:  H: 13.00-15.00 

Tatabánya, II. Béla király körtér 69. 
Tel: 06-34-311-844,       

Rendelési idő:  H: 09.30-11.30 óra

Veszprém, József. A. u. 36.     
Tel: 06-88-424-866/157-es mell.;     

Rendelési idő: H, Sz: 08.00-12.00 és 13.00-16.00, 
P: 08.00-10.00 

Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.  
Tel: 06-92-549-196; 06-92-549-180    

Rendelési idő: H:13.00-16.00, és P: 09.00-12.00   
Itt fizetős szolgáltatás: őssejthez a nevesített teszt 5.000 Ft, 

a sürgősségi teszt is 5.000 Ft.

Melegbarát kerületi rendelő

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 
Bőr- és Nemibeteg Gondozó Intézete.  

Bp. VIII. Auróra u. 22-28. 6. em. 619-es szoba 
(bejárat a Nagy Fuvaros utca felől).  

Időpontot kell kérni a 06-1-333-8300 számon. 
Itt egyéb szexuális úton terjedő fertőzéseket is szűrnek, munka-

napokon 08.00-18.00 óra között. Területen kívülieket is fogadnak, de  
TB-kártya kell. Külföldi, vagy egyéb okból TB-kártya nélküli személyt 

is fogadnak, ekkor a HIV, Hepatitisz B, szifilisz, illetve gonorrhoea 

szűrésért  egyaránt 4500 Ft-ot kell fizetni.



Bővebb információkat itt találsz: 

www.hatter.hu/hiv

Továbbá figyelmedbe ajánljuk a következő oldalakat is:

www.pozitivan.hu
www.anonimaids.hu

www.pluss-hiv.hu
pozitiv.org.hu

shivamantra.freeblog.hu

HIV-szűrés és tanácsadás:

AATSZ, Bp. XI. ker. Karolina u. 35/b
Tel.: 06-1-466-9283, Rend. idő: H-Sz: 17.00-20.00;  K-P: 09.00-12.00 

Szent Sebestyén ’97 KFT., Bp. VI. Podmaniczky u. 27. fsz.10. (29-es 
kapucsengő), Tel.: 06-1-302-7572, Rendelési idő: Sz: 19.00-21.00 

  
Semmelweis Egyetem Bőrgyógyászati Klinika, Bp. VIII. Mária u. 41. 

magasfsz., Tel.: 06-1-266-0465/gondozás, 06-1-338-2419 
Rendelési idő:  H-K-Sz-Cs-P: 08.00-12.00

TELEFONOS tanácsadás: 

HIV-vonal, Tel: 06-70-949-7666 és 06-70-949-7667 
(András, Attila, Brúnó), Minden nap: 00.00-24.00 (nonstop)

Meleg Háttér Információs és Lelki Segélyszolgálat
Tel.: 06-1-329-3380 és 06-80-505-605, Naponta: 18.00 – 23.00 

AATSZ , Tel.: 06-1-466-9283
H, Sz, Cs.: 17.00-20.00; K, P.: 09.00-12.00


