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Jelentés célja 

A jelen jelentés célja, hogy az MSM emberek körében végzett magyarországi empirikus adatfelvételek 

másodelemzése révén megvizsgálja, mennyire elterjedt a HIV-szűrésen való részvétel a hazai MSM 

közösségben, milyen demográfiai jellemzőkkel bírnak azok, akik nem járnak szűrése, és milyen 

kommunikációs csatornákon érhetőek el.  

Adatok forrása 

LMBT Kutatás 2010. A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek társadalmi kirekesztettsége 

Magyarországon, 2010 c. kutatást a Háttér Társaság és az MTA Szociológiai Intézete végezte 2010 őszén. A 

kutatás célja az LMBT emberek hazai helyzetének átfogó megismerése volt, a kérdőív összesen 17 

tematikus blokkot tartalmazott, többek között olyan témákról, mint az előbújás, a családi elfogadás, az 

oktatás, a munkavállalás, a párkapcsolat vagy a gyermekvállalás. A kutatás nem reprezentatív mintavételre, 

hanem közösségi mintára épült, a kérdőívet az interneten, illetve LMBT szórakozóhelyeken, eseményeken 

lehetett kitölteni. A kérdőívet elsősorban LMBT civil szervezeteken és LMBT honlapokon keresztül 

terjesztették. A kérdőív kitöltésébe 2755 LMBT ember kezdett, a jelen jelentés szempontjából releváns 

kérdéseket tartalmazó egészségügy blokkot 1644 férfi válaszadó töltötte ki. Bővebb információ: 

http://www.hatter.hu/tevekenysegunk/kutatasok/lmbt-kutatas-2010 

EMIS 2010. Az Európai Férfiakkal Szexelő Férfiak Internetes Felmérés 2010 c. 38 országra kiterjedő kutatást 

egy nemzetközi kutatóintézetekből álló konzorcium végezte 2010 nyarán a németországi Robert Koch 

Intézet vezetésével, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) részvételével. A 

kutatás célja a férfiakkal szexelő férfiak (MSM) szexuális magatartásának, HIV-vel és más szexuális úton 

terjedő fertőzésekkel kapcsolatos ismereteinek és az ezeket befolyásoló társadalmi tényezőknek a feltárása 

volt. A kutatás nem reprezentatív mintavételre, hanem közösségi mintára épült, a kérdőívet az interneten 

keresztül terjesztették, elsősorban az MSM ismerkedős oldalakon. A magyarországi partner a Társaság a 

Szabadságjogokért és a Háttér Társaság volt. A kérdőívet Magyarországról összesen 2133 válaszadó töltötte 

ki. Bővebb információ: http://www.emis-project.eu 

A minta összetétele 

Mivel a magyarországi MSM populáció demográfiai összetételéről teljes körű összeíráson vagy 

reprezentatív adatfelvételen alapuló adatok nem érhetőek el, nehéz megítélni, hogy a két kutatás során 

kialakult minta összetétele mennyiben tér el a célpopuláció összetételétől. Mindkét mintában a válaszadók 

között egy országos reprezentatív mintához viszonyítva többen voltak a fiatalok, a budapestiek és a 

magasabban képzettek. A két minta életkori megoszlása közel megegyezik: legnagyobb arányban a 20-29 

évesek (48, ill. 47%) és a 30-39 évesek (26, ill. 31%) töltötték ki a kérdőívet; az 50 év felettiek aránya 

különösen alacsony (5, ill. 4%). Az LMBT Kutatás 2010 mintába jóval több vidéki válaszadó került (55, ill. 

41%), és kevésbe torzít iskolai végzettség szempontjából is (39, ill. 52% rendelkezik felsőfokú 

végzettséggel). Ezek a jellegzetességek feltételezhetően összefüggésbe hozhatóak – az internetes 

hozzáférést, a civilszervezetekkel való kapcsolattartást adottnak tekintő – mintavételi eljárással. 

Ugyanakkor az sem zárható ki, hogy e jellemzők az MSM populáció sajátosságait tükrözik. A kitöltők között 

nagy valószínűséggel a ténylegesnél nagyobb arányban vannak jelen az öntudatos, szexuális irányultságukat 

nyíltan megélő és vállaló, tájékozottabb emberek, amit az adatok értékelése során szem előtt kell tartani.  
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Szűrésen való részvétel 

Az LMBT Kutatás 2010 szerint a válaszadók 43% életében még egyszer sem volt HIV-szűrésen, további 22%-

uk pedig legutóbb több mint egy éve. Az EMIS 2010 hasonló eredményeket hozott: 42% nyilatkozott úgy, 

hogy életében még egyszer sem kapott kézhez HIV-szűrés eredményt, és további 32%-uk, hogy utoljára 

több mint egy éve járt HIV-szűrésen. Mindezek alapján kijelenthető, hogy a HIV-szűrésen való részvétel a 

hazai MSM közösségben nem vált teljes körűen elterjedté, még a mintában felülreprezentált, magasan 

képzett, öntudatos MSM emberek körében is jelentős számú szűrésre rendszeresen nem járó személy 

található.  

 

Forrás: LMBT Kutatás 2010 

Kik nem járnak szűrni? 

A szűrésen nem vagy csak egy évnél régebben részt vett személyek demográfiai megoszlása mindkét 

kutatásban hasonló mintázatot követ, és mind az életkorral, mind a lakóhellyel, mind pedig az iskolai 

végzettséggel szoros összefüggést mutat. A szűrésre járás kapcsán meghatározó jelentősége van emellett a 

szexuális irányultsággal kapcsolatos önelfogadás hiányának és a rejtőzködésnek. 

Lakóhely. Az LMBT Kutatás 2010 szerint míg a fővárosban élő válaszadók 33, a nagyvárosiak 45, a városiak 

55, a falun vagy községben élők 65%-a nem járt még sohasem életében szűrésen. Az EMIS 2010 szerint míg 

a fővárosban élők 29, a 10e főnél nagyobb településeken élők 60, a 10e fő alatti településeken élő 

válaszadók 72%-a még sohasem járt szűrésen; 

Életkor. Az LMBT Kutatás 2010 szerint a szűrésre leginkább a 30-39 éves korosztály jár: körükben csak 33% 

a szűrésen soha sem jártak aránya, és 37%-uk egy éven belül járt szűrésen. Ez az arány a 20 év alattiaknál 

74, ill. 20%; a 20-29 közöttieknél 45, ill. 38%. A 20 év alattiak szűrésen való rész nem vételének aránya 

különösen annak fényében kiemelkedően magas, hogy 82%-uknak volt már szexuális kapcsolata férfival. Az 

EMIS 2010 hasonló alapösszefüggést, de még szélsőségesebb különbségeket tárt fel: míg a 30 felettiek 31-

33%-a nem járt még sohasem szűrésen, ez a 20-29 közöttieknél 44, a 20 év alattiaknál 78%.  

Iskolai végzettség. A várakozásoknak megfelelően a magasabb iskolai végzettség magasabb tudatossággal 

és így szűrési hajlandósággal jár. Az LMBT Kutatás 2010 szerint a főiskolát vagy egyetemet végzetteknek 

csak 32, a különböző középfokú oktatási intézményeket végzetteknek 45-55, míg a csak általános iskolát 

végzetteknek 63%-a nem jár még soha szűrésen. Az EMIS 2010 szerint a főiskolát vagy egyetemet 

14%

21%

22%

43%

Mikor volt utoljára HIV szűrésen?

3 hónapon belül
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végzetteknek csak 35, a csak középfokú iskolát végzetteknek 52%, a csak általános iskolát végzetteknek 

pedig 62%-a nem járt még szűrésen.  

Önelfogadás. Az LMBT Kutatás 2010 szerint azok körében, akik sosem próbálták szexuális irányultságukat 

elfojtani, a szűrésen sohasem jártak aránya csak 37%, akik korábban próbálták, 44, akik jelenleg is próbálják 

azok körében 65% (miközben 74%-uk él férfiakkal is szexuális életet). A barátaik felé magukat teljesen 

vállalók között a szűrésen sohasem jártak aránya csak 32%, akik egyáltalán nem vállalják, azok körében 

67%. Az EMIS 2010 szerint, akik egyetértenek azzal, hogy akkor sem változtatnák meg szexuális 

irányultságukat, ha tehetnék, csak 37% a szűrésen sohasem jártak aránya, míg azok körében, akik ha 

tehetnék, megváltoztatnák, 54%. Akik legtöbb családtagjuk, barátjuk, munkatársuk előtt vállalják magukat, 

azok körében a szűrésen sohasem jártak aránya csak 20%, míg akik senki előtt sem vállalják, azok körében 

75%. Az eredmények értékelésékor fontos figyelembe venni, hogy az önelfogadás más, a szűrést 

befolyásoló demográfiai változókkal is összefügg. 

Szűrés és biztonságosabb szex 

Kérdésként merülhet fel, hogy a szűrésre nem járás mögött vajon nem az áll-e, hogy az érintettek 

racionálisan felmérik szexuális magatartásuk kockázatait, és ennek függvényében mennek vagy sem 

szűrésre. A szexuális úton terjedő fertőzések, így a HIV fertőzés kockázatát alapvetően a szexuális partnerek 

száma, a szexuális tevékenységek típusa és az óvszerhasználat befolyásolja, ebből az első és harmadik 

kapcsán állnak rendelkezésre empirikus adatok. 

Partnerek száma. A partnerek száma erős összefüggést mutat a szűrési hajlandóssággal: az LMBT Kutatás 

2010 szerint míg az életük során kevesebb, mint 5 szexuális partnerről beszámolók 75%-a sosem volt még 

szűrésen, a több mint 50 partnerről beszámolók esetében ez az arány csak 20%.  

Óvszerhasználat. Míg a partnerszám kapcsán megfigyelhető a kockázatfelmérő racionális viselkedés a 

szűrésre járás kapcsán, az óvszerhasználat és a szűrés közötti összefüggés egyértelműen az alacsony 

tudatosságra utal: az LMBT Kutatás 2010 szerint az alkalmi partnerrel mindig vagy gyakran óvszer nélkül 

szexelő válaszadók körében a szűrésen soha nem jártak aránya (43, ill. 48%) közel megegyezik a mindig 

védekező válaszadók körében mért szűrésen még nem jártak arányával (42%), tehát a magasabb 

kockázatvállalás nem jár magasabb szűrési hajlandósággal. 

Kommunikációs csatornák 

A szűrésen való részvétel és az LMBT kommunikációs csatornák (LMBT témájú internetes oldalak 

látogatása; LMBT bulik, szórakozóhelyek látogatása; LMBT civil szervezetben való részvétel; részvétel a 

Pride-on) használata között egyértelmű pozitív összefüggés figyelhető meg: az EMIS 2010 szerint míg az 

LMBT témájú weboldalt sohasem látogatók körében 64% a szűrésen még sohasem jártak aránya, az elmúlt 

24 órában ilyen oldalt látogatók körében csak 41. Ugyanez az arány a meleg szórakozóhelyek esetén 74, ill. 

15%; az LMBT civil szervezetek esetén 52, ill. 29%. Ez egyrészt azt mutatja, hogy ezeken a felületeken 

hatékonyan lehet prevenciós, ill. szűrésre vonatkozó üzeneteket célba juttatni; ugyanakkor azt is, hogy a 

szűrésen való részvétel pont azok körében a legalacsonyabb, akiket ezen kommunikációs csatornákon nem 

lehet elérni. Azt sem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy még az LMBT közösségbe legintegráltabb 

válaszadók közel harmada sem járt még szűrésen, itt is lehet tehát növekedést elérni. 
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HIV-vel, szűréssel kapcsolatos ismeretek 

Az EMIS 2010 a válaszadók HIV-vel kapcsolatos ismereteit is felmérte. Összességében a válaszadók 

kifejezetten tájékozottak voltak a HIV témában, ez azonban köszönhető a minta sajátosságainak is 

(magasan képzett, öntudatosabb LMBT emberek). 99%-uk tudta például, hogy a HIV fertőzés kimutatására 

létezik teszt, 87% tudott az ablakperiódusról, 90% volt tisztában vele, hogy a HIV-fertőzés gyógyszeres 

kezeléssel jól karbantartható. Kiemelendő ugyanakkor, hogy mindössze 56% tudta, hogy a hatékony kezelés 

csökkenti a HIV-fertőzés átadásának kockázatát. Sajnos a HIV-szűréseken való részvételt esetlegesen 

befolyásoló szűrésekkel kapcsolatos további ismeretek (szűrőhelyek közelsége, szűrések ingyenessége, 

anonimitása, a teszt fájdalommentessége, az eredménykiadás hossza stb.) kapcsán nem voltak kérdések. 

 

Forrás: EMIS 2010 
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