
Higiénés szűrővizsgálatok javasolt helyszínei 

 

 

➢ Mellkas Rtg.  

 

A 35/2013. (II. 14.) Korm.rendelet alapján a 18-30 év közötti lakosoknak a munkaalkalmassági 

szűrővizsgálatáért 1700 Ft-ot kell fizetniük. Vizsgálatra vigye magával személyigazolványát, 

lakcímkártyáját, TAJ kártyáját és diákigazolványát! 

 

A nappali tagozaton tanulók tüdőszűrése ingyenes! 

 

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 

 

Cím: 1084 Budapest, Auróra u. 22-28. 

Elérhetőség telefonon: +36 1 790 4600 

Elérhetőség emailben: info@jek.hu 

 

 

➢ Torokváladék, MRSA szűrővizsgálat 

 

Laboratóriumi Medicina Intézet 

SEMMELWEIS EGYETEM, ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 

 

Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 em. 

Elérhetőség telefonon: +36 1 210 0278 mellék: 51569 

 

Vizsgálatra délelőtt lehet menni, vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját és 

diákigazolványát! 

 

A nappali tagozaton tanulók szűrése ingyenes! 

 

 

➢ Lues szerológia (Treponema pallidum) 

 

Semmelweis Egyetem Bőrgyógyászati Klinika  

 

Rendelési idő: H-K-Sz-Cs-P: 8:00-12:00 

Cím: Budapest VIII. ker., Mária u. 41. magas fsz. 

Elérhetőség telefonon: +36 1 266 0465 

 

A szűrés ingyenes és anonim. Itt végeznek syphilis, HBV és HCV szűrést is! 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@jek.hu
https://semmelweis.hu/laboratorium/
https://www.synlab.hu/lakossagi/vizsgalat/treponema-pallidum-lues-megerosites-immunoblot
https://www.synlab.hu/lakossagi/vizsgalat/treponema-pallidum-lues-megerosites-immunoblot


➢ Székletvizsgálat 

 

SYNLAB Hungary Kft. 

 

Széklettenyésztés alapvizsgálat: Salmonella (gastroenteritist okozó szerotípusok), Campylobacter, Shigella, 

Yersinia 

 

A vizsgálat ára: 8 550 Ft  

Leletkiadás: 3-5 nap 

 

A székletvizsgálatokhoz szükséges széklettartály gyógyszertárban beszerezhető. A mintát TAJ-kártya, 

lakcímkártya és személyi igazolvány bemutatásával adhatja le személyesen. 

 

➢ Bőrgyógyászati konzílium 

 

A Kar orvosi rendelőjében, amennyiben fertőző bőrgyógyászati betegségben nem szenved.  

 

 

➢ Anti-HBs antitest 

 

SYNLAB Hungary Kft. 

 

A vizsgálat ára: 4 800 Ft 

Leletkiadás: 5-8 munkanap 

 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatokhoz az első vizsgálat alkalmával javasolt legalább 3 marker (HBsAg, 

anti-HBs és anti-HBc) vizsgálata, melyek alapján megállapítható a fertőzöttség, illetve a védettség ténye. 

 

Eredmények értelmezése: 

HBsAg: a hepatitis B surface antigén megjelenése 2-4 héttel megelőzi az esetleges tüneteket. Jelenléte 

fertőzöttségre és fertőzőképességre utal. 

anti-HBs: a hepatitis B fertőzés lezajlása, illetve sikeres védőoltás után jelenik meg az ellenanyag. 

Védőoltás után megfelelő védettség (> 10 mIU/ml) esetén csak az anti-HBs ellenanyag mutatható ki. 

anti-HBc: a tünetekkel egyidőben megjelenő ellenanyag, kimutatható akut, krónikus és gyógyult 

fertőzésekben is.  

 

 

 


