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ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK SZÉKLET MINTÁBÓL 

Széklet mintából az alábbi alkalmassági vizsgálatok kérhetőek munkaalkalmasság,  
iskolai gyakorlat, szociális otthoni elhelyezés céljából. 

 

Általános munkaalkalmassági vizsgálatok: 

 Széklettenyésztés alapvizsgálat során kimutatásra kerülnek az enterális patogének közül:  

Shigella, Yersinia, Campylobacter, gastroenteritist okozó Salmonella szerotípusok. Mindenképpen 

szükséges vizsgálat, amennyiben munkaalkalmassági széklet bakteriológiai vizsgálat az előírás.  

 Esherichia coli vizsgálatok: 

o Székletből enterovirulens E. coli szűrés: bizonyos munkakörök esetén (gyeremekekkel, 

csecsemőkkel dolgozók esetén) előírt munkaalkalmassági vizsgálat. Pozitivitás gyanúja 

esetén hatósági laboratóriumba továbbítjuk a kitenyésztett baktérium törzset a virulencia 

faktorok megerősítő vizsgálatára.  

o Székletből E. coli O124 szűrés: bizonyos munkakörök esetén (3 éven felüli gyermekek 

esetén) előírt munkaalkalmassági vizsgálat. Pozitivitás gyanúja esetén hatósági 

laboratóriumba továbbítjuk a kitenyésztett baktérium törzset a virulencia faktor megerősítő 

vizsgálatára.  

 Székletből Salmonella Typhi és Salmonella Paratyphi szűrés: csak kérés esetén végezzük, 

munkaalkalmassági szűrővizsgálatokhoz szükséges vizsgálatként.  

 Előző pozitivitás esetén kérhető csak az adott kórokozó vizsgálata: 

o Székletből csak Salmonella (gastroenteritist okozó szerotípusok) szűrés tenyésztéssel 

o Székletből csak Campylobacter szűrés tenyésztéssel 

 

Multirezisztens kórokozók székletből történő szűrővizsgálata: 

 Széklet szűrővizsgálata ESBL irányába: a mintában ESBL (extended-spectrum beta-lactamase = 

kiterjedt spektrumú béta-laktamáz) termelő baktériumok jelenlétét vizsgáljuk. 

 Széklet szűrővizsgálata VRE irányába: a mintában VRE (vancomycin rezisztens Enterococcus spp.) 

baktérium jelenlétét vizsgáljuk. 

 Széklet szűrővizsgálata MACI irányába: a mintában MACI (multirezisztens Acinetobacter baumannii) 

baktérium jelenlétét vizsgáljuk. 

 

  

A vizsgálatkérő lapon minden esetben pontosan meg kell határozni a kért vizsgálatok körét! Ma 

már mem elegendő a kérőlapon csak ennyi: „széklet tenyésztés”. Páciensei érdekében kérjük, 

hogy a kérőlapon mindenképpen jelölje be melyik vizsgálatra van szükség az ő munkakörében. 

! 



 

* S. typhi, S. paratyphi A, B, C., egyéb Salmonella, Shigella, enteropathogen coli törzs (3 éven felüliekkel közvetlenül 

foglalkozók esetében csak E.coli 0124) Campylobacter, Yersinia enterocolitica. 

 

1. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez107 

Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök, tevékenységek 

Kiemelt munkakörök, tevékenységek 

A vizsgálatok köre 

bakteriológiai* 
bőr-

gyógyászati 

TBC 

(ernyőkép- 

szűrés 

érvényes 

lelete) 

nemi- 

betegség 

(lues 

serológia) 

1. Egészségügyi intézményekben az újszülöttek, koraszülöttek, 

csecsemő- és gyermekbetegek ellátásával kapcsolatos 

valamennyi munkakör 

+ + + + 

2. A bölcsődei ellátást nyújtó intézményekben, szolgáltatóknál, 

napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatásnál, óvodákban, 

csecsemő- és gyermekotthonokban a csecsemők, illetve a 

gyermekek ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakör; 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben, átmeneti 

otthon, nevelőszülői, helyettes szülői ellátásban a gyermekek 

ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakör 

+ + + + 

3. Az anyatejgyűjtő állomásokon valamennyi munkakör és 

anyatejet adó nők 
+ + + + 

4. Közfogyasztásra szánt élelmiszer (beleértve az ételt, italt) 

előállításával, valamint forgalmazásával (kivéve a csomagolt 

élelmiszerek és a nyers zöldség-gyümölcsfélék szállítását, 

tárolását) foglalkozó, továbbá ilyen munkahelyeken tisztítást, 

takarítást végző személy** 

– + + – 

5. Állattartó gazdaságban, egyéni gazdálkodónál a tej fejését, 

kezelését és feldolgozását végző személy 
– + + – 

6. Állami gazdaságnál, mezőgazdasági szövetkezeti társulásnál, 

részvénytársaságnál, valamint magángazdálkodóknál 

szarvasmarha-tenyésztés és -tartás munkakör 

– – + – 

7. Ivóvízminőségű vízellátást szolgáló berendezések, 

létesítmények működésével, szerelésével és karbantartásával 

kapcsolatos munkakör 

– + + – 

8. Gyógynövény, gyógynövény-kivonat, valamint az élelmiszer és 

gyógyszer fogalomkörébe nem tartozó egyéb – de az emberi 

szervezetbe kerülő vagy azzal érintkezésben használatos 

anyagok, készítmények (kozmetikum, gyógyvíz, ásványvíz, 

tápszerek stb.) előállításával, kiszerelésével kapcsolatos 

valamennyi munkakör 

– + + – 

9. Nagy-, közép- és kisüzemű gyógyszergyártás és elosztás 

területén (pl. gyógyszergyár, infúziós laboratórium, 

gyógyszerkészítő galenusi laboratórium stb.) mindazon 

munkakör, ahol a dolgozó a gyógyszerrel közvetlenül érintkezik 

(gyártás, csomagolás, edényzet mosogatása stb.), illetve a 

közforgalmú és intézeti gyógyszertárak valamennyi munkaköre 

– + + – 

 
 
 
 
 
 
 
** Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény fogalommeghatározása szerinti résztevékenységeket foglalja magában. 


