
 
 

Bakteriológiai vizsgálatok 

A VIZSGÁLAT 

MEGNEVEZÉSE 

VIZSGÁLT 

MINTA 

Alkalmazott módszer ANALITIKAI 

JELLEMZŐK 

ÁTFUTÁSI IDŐ 

Aerob patogén baktériumok 

kimutatása; mikroszkópos 

vizsgálat, tenyésztés és csíraszám 

meghatározás 

Légúti minták, 

szemváladék 

Hagyományos 

módszerekkel, 

táptalajon 

Mini BAL esetén 

szemikvantitatív 

csíraszám 

meghatározás, 

kórokozó kimutatása 

Negatív: 1-2 nap 

Pozitív: 2-4 nap 

 

Aerob patogén baktériumok 

kimutatása tenyésztéssel és 

mikroszkópos vizsgálattal 

Felületes 

sebváladékok, 

centrális kanülök, 

drainek, 

normálisan steril 

testfolyadékok 

Hagyományos 

módszerekkel, 

táptalajon 

Centrális kanülök 

esetén 

szemikvantitatív 

csíraszám 

meghatározás, 

kórokozó kimutatása 

Negatív: 1-2 nap 

Pozitív: 2-4 nap 

 

Uropatogén baktériumok 

kimutatása; tenyésztés és 

csíraszám meghatározása  

Vizelet Hagyományos 

módszerekkel, 

táptalajon 

Szemikvantitatív 

csíraszám 

meghatározás 

Negatív: 1-2 nap 

Pozitív: 2-4 nap 

Urogenitális mintákból patogén 

baktériumok kimutatása, 

hüvelyből Lactobacillus flóra, 

bakteriális vaginózis kimutatása 

mikroszkópos és tenyésztéses 

vizsgálattal 

Urogenitális 

minták 

Hagyományos 

módszerekkel, 

táptalajon 

Kórokozó kimutatása Negatív: 2 nap 

Pozitív: 2-4 nap 

Anaerob tenyésztés 

esetén: 5-7 nap 

Aerob, anaerob baktériumok és 

gombák tenyésztése hemokultúra 

automatában, mikroszkópos és 

telepmorfológiai vizsgálat 

Vér Hemokultúra automata Automata jelzés 

pozitivitás esetén 

5-14 nap 

Anaerob baktériumok irányába 

történő tenyésztés, mikroszkópos 

és telepmorfológiai vizsgálat 

Műtéti minták, 

normálisan steril 

testfolyadékok 

Hagyományos 

módszerekkel, 

táptalajon 

Kórokozó kimutatása 2-7 nap 

Baktérium azonosítás MALDI-

TOF tömegspektrometrián 

alapuló automata módszerrel, 

mikroszkópos, telepmorfológiai 

vizsgálat 

Aerob és anaerob 

baktérium 

tenyészet 

MALDI-TOF 

tömegspektrometria  

Baktérium azonosítás 

species szintig 

1-2 nap 

Baktériumok antibiotikumok 

iránti 

érzékenységének fenotípusos 

vizsgálata korongdiffúziós 

módszerrel 

Baktérium 

tenyészet 

Korongdiffúziós 

módszer 

Szemikvantitatív 

értékelés (É, MÉ, R) 

1-2 nap 

Baktériumok antibiotikumok 

iránti 

érzékenységének fenotípusos 

vizsgálata gradiens diffúziós 

módszerrel  

Aerob és anaerob 

baktérium 

tenyészet 

Gradiens diffúziós 

módszer 

MIC érték (minimális 

gátlási koncentráció) 

meghatározás 

1-2 nap 

Szolubilis antigén kimutatás 

latex agglutinációval  

Vizelet, liquor, 

hemokultúra, 

baktérium 

tenyészet 

Latex agglutináció Antigén kimutatása 1 nap 

  



 
 

A VIZSGÁLAT 

MEGNEVEZÉSE 

VIZSGÁLT 

MINTA 

Alkalmazott módszer ANALITIKAI 

JELLEMZŐK 

ÁTFUTÁSI IDŐ 

Vizeletből Streptococcus 

pneumoniae antigén kimutatás 

1, 2, 3 

Vizelet Immunkromatográfia Antigén kimutatása 1 nap 

Vizeletből Legionella 

pneumophila serogroup 1, 

antigén kimutatás 

Vizelet Immunkromatográfia Antigén kimutatása 1 nap 

Mycoplasma hominis és 

Ureaplasma sp. diagnosztizálása 

urea és arginin hidrolízisen 

alapuló kittel  

Genitális minta, 

első sugár vizelet 

Mycoplasma Duo Kit Szemikvantitatív 

csíraszám 

meghatározás és 

antibiotikum 

érzékenység 

vizsgálat 

Negatív: 2 nap 

Pozitív: 3-4 nap 

 

Enterális vizsgálatok 

A VIZSGÁLAT MEGNEVEZÉSE VIZSGÁLT MINTA Alkalmazott módszer ANALITIKAI 

JELLEMZŐK 

ÁTFUTÁSI 

IDŐ 

Enterális patogén baktériumok 

kimutatása tenyésztéssel, szelektív 

táptalajon 

Széklet Hagyományos 

módszerekkel, 

táptalajon 

Kórokozó 

kimutatása 

Negatív: 2 nap 

Pozitív: 2-4 

nap 

Enterális tüneteket okozó E. coli, 

Shigella és Yersinia enterocolitica 

kimutatása tárgylemez 

agglutinációval 

Baktérium tenyészet 

McConkey táptalajon, 

székletből 

Tárgylemez 

agglutináció 

Kórokozó 

kimutatása 

Negatív: 2 nap 

Pozitív: 2-4 

nap 

Enterális tüneteket okozó E. coli,, 

Shigella és Yersinia enterocolitica 

kimutatása molekuláris biológiai 

módszerrel 

Baktérium tenyészet 

McConkey táptalajon, 

székletből 

PCR Kórokozó 

kimutatása 

Negatív: 2 nap 

Pozitív: 2-4 

nap 

Salmonella spp-ek, Campylobacter 

spp. azonosítása MALDI-TOF 

tömegspektrometrián alapuló 

automata módszerrel 

Enterális patogén 

baktérium tenyészet 

MALDI-TOF 

tömegspektrometria 

Kórokozó 

kimutatása 

Negatív: 2 nap 

Pozitív: 2-4 

nap 

Clostridium difficile kimutatása 

szelektív táptalajon történő 

tenyésztéssel, mikroszkópos és 

telepmorfológiai vizsgálat 

Széklet 

 

Hagyományos 

módszerekkel, 

táptalajon 

Species szintű 

meghatározás 

Negatív: 2 nap 

Pozitív: 2-4 

nap 

 

Clostridium difficile toxinok 

kimutatása: Immunkromatográfiával  

Széklet/Clostridium 

difficile baktérium 

tenyészet 

Immunkromatográfia Toxin kimutatás 1 nap 

Helicobacter pylori antigén 

kimutatás immunkromatográfiás 

módszerrel 

Széklet Immunkromatográfia Antigén 

kimutatás, 

kvalitatív 

meghatározás 

1-3 nap 

Adenovírus és Rotavírus antigén 

kimutatás immunkromatográfiás 

módszerrel 

Széklet Immunkromatográfia Antigén 

kimutatás, 

kvalitatív 

meghatározás 

1-3 nap 



 
 

 

Mikológia vizsgálatok 

A VIZSGÁLAT MEGNEVEZÉSE VIZSGÁLT 

MINTA 

Alkalmazott módszer ANALITIKAI 

JELLEMZŐK 

ÁTFUTÁSI 

IDŐ 

Gombatenyésztés Sabouraud agaron Vegyes humán 

vizsgálati anyag 

Hagyományos 

módszerekkel, 

táptalajon 

Szemikvantitatív 

csíraszám 

meghatározás 

1-7 nap 

Sarjadzó gomba izolátum 

azonosítása MALDI-TOF 

tömegspektrometrián alapuló 

automata módszerrel 

Sarjadzó gomba 

tenyészet 

MALDI-TOF 

tömegspektrometria 

Species szintű 

meghatározás 

2-7 nap 

Sarjadzó gomba izolátum 

antifungális szerek iránti 

érzékenységének vizsgálata gradiens 

diffúziós módszerrel 

Sarjadzó gomba 

tenyészet 

Gradiens diffúziós 

módszer 

MIC meghatározás 1-3 nap 

Aspergillus galaktomannán antigén szérum  

(clot activator 

csőbe vett vér)  

brocholveoláris 

lavage (BAL) 

ELISA  *kedd, 

*péntek 

Cryptococcus neoformans antigén 

kimutatása immunkromatográfiás 

módszerrel 

szérum, liquor, 

BAL és vizelet 

Latexagglutináció Kvalitatív 

meghatározás 

1 nap 

Fonalas gombák izolálása, 

identifikálása  

Vegyes humán 

vizsgálati anyag 

MALDI-TOF 

tömegspektrometria 

Kórokozó 

kimutatása, 

azonosítása 

1-30 nap 

Fonalas gombák antifungális szerek 

iránti érzékenységének meghatározása 

Fonalas gomba 

tenyészet 

Gradiens diffúziós 

módszer 

MIC-érték 

meghatározás 

1-30 nap 

*aznap 08.00-ig beérkezett mintából 

  



 
 

 

Szűrővizsgálatok  

A VIZSGÁLAT MEGNEVEZÉSE VIZSGÁLT 

MINTA 

Alkalmazott 

módszer 

ANALITIKAI 

JELLEMZŐK 

ÁTFUTÁSI 

IDŐ 

Várandós nők Streptococcus agalactiae-szűrése Urogenitális 

minták 

Hagyományos 

módszerekkel, 

szelektív táptalajon 

Streptococcus 

agalactiae 

kimutatása 

Negatív: 2-3 

nap 

Pozitív: 2-4 

nap 

MRSA szűrés betegek és dolgozók részére Vegyes humán 

vizsgálati 

anyag 

OEK, módszertani 

ajánlás, 2016 

(szelektív 

táptalajon) 

MRSA kvalitatív 

kimutatása 

2-4 nap 

Multirezisztens kórokozók (pl. ESBL termelő 

Enterobacterales, VRE, karbapenem rezisztens 

Enterobacterales, multirezisztens Pseudomonas 

aeruginosa stb.) jelenlétének kimutatása 

székletből és vegyes humán anyagból 

Széklet, 

vegyes humán 

anyagból 

OEK, módszertani 

ajánlás, 2016 

(szelektív 

táptalajokon) 

Kvalitatív 

kimutatás 

2-4 nap 

 

 

Mycobacteriológiai vizsgálatok 

A VIZSGÁLAT 

MEGNEVEZÉSE 

VIZSGÁLT MINTA Alkalmazott módszer ANALITIKAI 

JELLEMZŐK 

ÁTFUTÁSI 

IDŐ 

Mycobacterium 

tenyésztése 

(mikroszkópos vizsgálat, 

identifikálás, rezisztencia 

vizsgálat) 

légúti váladék, liquor 

cerebrospinalis, 

punctatumok, műtéti 

minta, sebváladék, 

vizelet,  

Folyékon és szelektív szilárd 

táptalajon 

M. tbc komplex 

azonosítás. 

Atípusos izolátumokat 

referencia 

laboratóriumba 

küldünk, amennyiben 

a beküldő igényli 

Negatív: 8 

hét 

Pozitív: 3-8 

hét 

Mycobacterium 

tenyésztése (rezisztencia 

vizsgálat) 

Mycobacterium 

tenyészet 

Első rendű 

antituberkulotikumokra 

folyékony táptalajon automata 

módszerrel, szilárd táptalajon 

proporcionális módszerrel 

streptomycin, 

izoniazid, rifampicin 

ethambutol 

+ ofloxacin 

3-10 hét 

Mycobacterium tbc 

komplex kimutása PCR 

módszerrel 

légúti váladék, liquor 

cerebrospinalis, 

punctatumok, műtéti 

minta, sebváladék  

PCR Mycobacterium tbc 

komplexre jellemző 

DNS kimutatása 

+ 

közepes vagy nagyobb 

csíraszám esetén 

rifampicin rezisztencia 

mutációra szűrés 

2 munkanap 

 

 

  



 
 

Szerológiai vizsgálatok 

A VIZSGÁLAT 

MEGNEVEZÉSE 

VIZSGÁLT 

MINTA 

Alkalmazott 

módszer 

ANALITIKAI JELLEMZŐK EREDMÉNY-

KIADÁS 

Hepatitis A vírus  

anti-HAV IgM ellenanyag 

szérum  

(clot activator 

csőbe vett vér)  

CLIA negatív, kétes vagy reaktív  munkanapon 15.00-

ig beérkezett minta 

aznap, 15.00 után 

beérkezett következő 

munkanapon 

Hepatitis B vírus  

HBs antigén (HBsAg) 

kimutatás 

szérum  

(clot activator 

csőbe vett vér)  

CLIA negatív HBsAg és negatív anti-

HBc(t) (L. lentebb) eredmény 

*hétfő, szerda, 

csütörtök 

további megerősítést igénylő 

eredmény 

5 munkanapon belül 

MBVHEPBK kódon kért 

hepatitis B vírus  

HBs antigén (HBsAg) 

kimutatás 

szérum  

(clot activator 

csőbe vett vér)  

CLIA negatív, kétes vagy reaktív 24 órán belül 

anti-HBc(t):  

Hepatitis B vírus  

anti-Hbc totál ellenanyag 

kimutatás 

szérum  

(clot activator 

csőbe vett vér)  

CLIA negatív anti-HBc(t) és negatív 

HBsAg (L. fentebb) eredmény 

*hétfő, szerda, 

csütörtök 

további megerősítést igénylő 

eredmény 

5 munkanapon belül 

Hepatitis B vírus  

anti-HBs ellenanyag 

kimutatás 

szérum  

(clot activator 

csőbe vett vér)  

CLIA IU/mL mértékegységben 

megadott kvantitatív eredmény 

*hétfő, szerda, 

csütörtök 

Hepatitis B vírus HBeAg 

/anti-HBe kimutatás  

szérum  

(clot activator 

csőbe vett vér)  

CLIA (pozitív HBsAg esetén) péntek 

Hepatitis C vírus  

anti-HCV ellenanyag 

kimutatás 

szérum  

(clot activator 

csőbe vett vér)  

CLIA vagy 

ELISA, 

immunoblot 

negatív eredmény *hétfő, csütörtök 

további megerősítést igénylő 

eredmény 

további 1 héten belül 

*aznap 08.00-ig beérkezett mintából   



 
 

Szerológiai vizsgálatok 

A VIZSGÁLAT 

MEGNEVEZÉSE 

VIZSGÁLT 

MINTA 

Alkalmazott 

módszer 

ANALITIKAI JELLEMZŐK EREDMÉNY-

KIADÁS 

cytomegalovírus (CMV) 

ellenanyag kimutatás 

szérum  

(clot activator csőbe 

vett vér)  

CLIA IgG, negatív IgM eredmény *kedd 

további megerősítést igénylő 

eredmény 

további 2 munkanap 

Epstein-Barr vírus (EBV) 

ellenanyag kimutatás 

szérum  

(clot activator csőbe 

vett vér)  

ELISA IgM, anti-VCA IgG, anti-

EBNA IgG, anti-EA IgG 

*kedd 

további megerősítést igénylő 

eredmény 

további 3 munkanap 

Toxoplasma ellenanyag 

kimutatás 

szérum  

(clot activator csőbe 

vett vér)  

CLIA IgG, negatív IgM eredmény *kedd 

további megerősítést igénylő 

eredmény 

további 3 munkanap 

HIV 1/2 vírus antigén+ 

antitest kimutatás 

(szűrőteszt) 

szérum  

(clot activator csőbe 

vett vér)  

CLIA Ha a HIV szűrőteszt esetében 

kétes vagy reaktív az 

eredmény, akkor a vizsgálati 

mintát HIV 

referencialaboratóriumba kell 

továbbítani: 

jelenleg papíralapú 

eredményközlés  

Lyme ellenanyag 

vizsgálat 

szérum, liquor CLIA, 

immunoblot 

negatív eredmény 2 munkanapon belül 

további megerősítést igénylő 

eredmény 

további 1 héten belül 

Syphilis szűrővizsgálat szérum  

(clot activator csőbe 

vett vér)  

CLIA, TPPA, 

immunoblot, 

RPR 

szűrő treponemalis teszt  

nem negatív eredménye esetén 

további terponemalis és reagin 

vizsgálat 

jelenleg papíralapú 

eredményközlés  

Tbc Quantiferon  Quantiferon tb® 

mintavevőbe vett 

vénás vér 

IGRA interferon-gamma release assay 

(IU/mL) 

összevárás után 2 

héten belül 

Aspergillus 

galaktomannán antigén 

szérum  

(clot activator csőbe 

vett vér)  

brocholveoláris 

lavage (BAL) 

ELISA  *kedd, péntek 

*aznap 08.00-ig beérkezett mintából  



 
 

Nukleinsavamplifikációs (PCR) vizsgálatok 

A VIZSGÁLAT 

MEGNEVEZÉSE 

VIZSGÁLT 

MINTA 

Alkalmazott 

módszer 

ANALITIKAI 

JELLEMZŐK 

EREDMÉNY-

KIADÁS 

alfa-herpesvírusok (HSV1, 

HSV2, VZV) kimutatása PCR 

módszerrel 

liquor, 

hólyagbennék, 

genitális váladék 

PCR alfa-herpesvírusok 

differenciált kimutatása 

liquor 24 órán belül 

egyéb 2 munkanapon 

belül 

cytomegalovírus (CMV) genom 

kimutatás 

, EDTA-vér, 

heparinos vér 

kvantitatív 

PCR 

gEq/mL 

(genomi ekvivalens / mL) 

2 munkanapon belül 

liquor, vizelet PCR  

Epstein-Barr vírus (EBV) 

genom kimutatás 

, EDTA-vér, 

heparinos vér 

kvantitatív 

PCR 

IU/mL 3 munkanapon belül 

humán herpesvírus-6 (HHV-6) 

genom kimutatás 

, EDTA-vér, 

heparinos vér 

kvantitatív 

PCR 

kópia/mL 3 munkanapon belül 

liquor PCR  

BK vírus (BKV) genom 

kimutatás 

vérplazma, vizelet kvantitatív 

PCR 

kópia/mL 3 munkanapon belül 

SARS-CoV-2 vírus genom 

kimutatás 

légúti minta rtPCR  14.00-ig beérkezett 

minta aznap 

14.00 után 

beérkezett minta 

következő napon 

Genitális HPV típusok 

kimutatása 

exfoliált hámsejtek PCR high-risk HPV típusok összevárás után 3 

héten belül 

STI panel (C. trachomatis, N 

gonorrhoeae, T vaginalis, HSV, 

genitális mycoplasmák) 

exfoliált hámsejtek, 

genitális váladék, 

vizelet 

PCR C. trachomatis, N 

gonorrhoeae, T vaginalis, 

HSV, genitális 

mycoplasmák 

összevárás után 2 

héten belül 

 


