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A Legionella által okozott fertőzési
kockázatról szóló EMMI rendelet vegyiparra

való kiterjesztésének indokai és a 
vegyiparra vonatkozó követelmények

Dr. Vargha Márta
Országos Közegészségügyi Intézet 

Vízhigiénés Osztály

49/2015 EMMI rendelet
• “A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, 

illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról” 
• 2015. novemberében jelent meg, hatályba 2016. február 4-én 

lépett
• Szövegszerű pontosítás 2016. december

2. § f) Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítmények: olyan
közforgalmú létesítmények, amelyekben Legionella-expozíció
szempontjából kockázatot jelentő közegek találhatóak;
g) fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítmények: a 
nedves hűtőtornyok, továbbá az f) pont szerinti létesítmények közül az
egészségügyi és szociális intézmények, kereskedelmi szálláshelyek, nedves
hűtőtornyok és azon közfürdők, ahol aeroszol előállító meleg vizű
medencét üzemeltetnek, különösen pezsgőmedencét, élménymedencét, 
hidroterápiás kezelőt;

• 2017. február 4-én járt le a „türelmi idő” a rendelet tartalmi 
elemeinek végrehajtására 

A Legionella baktérium

• Természeses vizekben és talajban 
is elterjedt

• Épített vizes környezetben ér el 
egészségre kockázatos 
csíraszámot

• A természetben egysejtűek és 
férgek intracelluláris parazitája

• A legionellosis kórokozója
– 60 faj közül 25 lehet kórokózó
– A betegségek 80-90%-át a 

Legionella pneumphila (sg. 1) 
okozza www.rki.de

A betegség terjesztésében a 
legionellával szennyezett vízből 
képződő aeroszol belélegzése 

játsza a fő szerepet 

➔ bárhol fennáll a 
megbetegedés kockázata, ahol 

1-3 µm átmérőjű vízcseppek 
fordulhatnak elő 

Közegészségügyi kockázat
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Pontiac-láz
•kevésbé súlyos
• influenzaszerű 
tünetek

•spontán gyógyul 

Legionárius betegség
• súlyos tüdőgyulladás
• gyakran életveszélyes állapot
• gyakori központi 

idegrendszeri és 
• gyomor-és bélrendszeri 

tünetek is
• halálozási aránya 10-30 %!!!

Legionellózis
A Legionella baktériumok által okozott emberi megbetegedések 

összefoglaló neve

Nevezetes Legionella járványok
Az első: Philadelphia (USA), 1976
• Amerikai Légiós Veterántalálkozó, 2000 

meghívott
• Titokzatos kór üti fel a fejét, vezető 

tünet: tüdőgyulladás
• 221 beteg, 34 halott
• Forrás: a szálloda légkondícionáló 

rendszere
A legutóbbi jelentős európai: Vila Franca de 
Xira (Portugália), 2014
• 336 eset, 12 haláleset
• Forrás: műtrágya gyár hűtőtorony

Legionárius betegség gyakorisága 
Európában (2014)

EDCD: 6 933 jelentett eset (30 országból)*

Teljes incidencia: 13,5/1 millió fő (512,3 m lakosra)

Magyarország: 3,2/1 millió fő

‒ európai incidencia negyede

‒ letalitás 6,0 % (2009-2013: 22,2 %)

‒ aluljelentett és aluldiagnosztizált
.
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*Forrás: ECDC: SURVEILLANCE REPORT Legionnaires’ disease in Europe 2014

Hazai helyzetkép - fertőzőforrások

83%

3% 14% területen szerzett

utazással összefüggő

egészségügyi ellátással
összefüggő
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Szabályozás az európai országokban

• Az országok több mint fele rendelkezik valamilyen
szabályozással
– Célzott Legionella rendelet (pl. Franciaország)
– Egyéb vízminőséggel kapcsolatos jogszabályokba

beépítve (ivóvíz, fürdővíz szabályozás – pl. 
Németország, Hollandia, Ausztria)

– Munkavédelmi tárgyú szabályozásban (pl. UK)
• A legtöbb ország az első nagy járványt követően

vezette be a szabályozást, tárgya elsődlegesen az
érintett közeg

• Hazai cél a nagyobb járványt megelőző jogalkotás
volt

49/2015 EMMI rendelet

• Hatálya: Legionella által okozott fertőzési
kockázatot jelentő közegekre, illetve
létesítményekre, azok üzemeltetőire, illetve
tulajdonosaira terjed ki

• A definíciók alapján a szabályozás a közforgalmú
létesítményekre, valamint a hűtőtornyokra
vonatkozik (nem csak közforgalmú
létesítményben!)

• A “közforgalom” az adott kockázati közeg és az
exponált lakosság szempontjából értelmezendő

Munkavédelmi vonatkozások

Munkavédelmi törvény (1993 évi XCIII. törvény): 
• 1. § (2) A Magyarországon munkát végzőknek joguk van a 

biztonságos és egészséges munkafeltételekhez
• 2. § (2) A munkáltató felelős az egészséget nem

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményeinek megvalósításáért

27/1993 (VIII.28) NM rendelet szerint
bejelentendő foglalkozási megbetegedések: 
• 2. melléklet C21 “Foglalkozással kapcsolatos biológiai

kóroki tényezők által okozott egyéb betegségek”

Definíciók

• Kockázati közeg
– azon 20–50 °C közötti hőmérsékletű víz és az azt tartalmazó

berendezések vagy rendszerek, amelyek használata, működése, 
bemutatása vagy karbantartása során aeroszol képződés
lehetséges

– pl. használati melegvíz rendszer, pezsgőmedence, 
hűtőtorony vízköre, párakapu stb.

• Kockázatot jelentő létesítmény
– előfordul benne valamelyik közeg

• Fokozott kockázatot jelentő létesítmény
– Eü. intézmények, szállodák – használati melegvíz
– Aeroszol képző melegvizes medence – bármely közönség

számára nyitott medence
– Nedves hűtőtornyok – bármely létesítmény, üzem is
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Definíciók közelebbről
• Nem minősül kockázati közegnek ha…

– Nem áll fenn a Legionella szaporodás kockázata (pl. 
mert hideg) vagy

– Nincs aeroszol képződés
– Nem jut ki az aeroszol a rendszerből

• Ez nem mindig egyértelmű! Ennek 
megállapítására való a kockázatbecslés

• Nem csak az üzemszerű működést kell értékelni 
(karbantartás, havária, stb.)

Miért ezek a fokozott kockázatúak?
• Egészségügyi és szociális létesítmények

– Fogékony személyek halmozott előfordulása

• Szállodák
– Új közeg, új kórokozók – utazással összefüggő megbetegedések
– Jelentős turisztikai-gazdasági kockázat

• Aeroszol képző medencék
– Jelentős expozíció, hazai tapasztalat igazolja
– Gyorsan változó csíraszám
– Jól kontrollálható, jól kontrollálható helyes üzemeltetéssel

• Nedves hűtőtornyok
– Nagy távolságba szóródik az aeroszol

14

Előírások – kockázat értékelés
• Kockázatértékelés valamennyi kockázati közegre (5. §) 
• Egységes módszertan szerint (OKI Módszertani 

útmutató)
• Felelős: üzemeltető vagy tulajdonos
• Készíti: 

– optimálisan munkacsoport (műszaki és kockázatbecslési 
kompetencia) 

– Saját személyzet és/vagy külső szakértő (szükség szerint)
• Elemei: 1. melléklet
• Felül kell vizsgálni az üzemeltetés megváltozása esetén 

(éves felülvizsgálat javasolt) 

A kockázatbecslés kötelező tartalmi
elemei

1. A létesítmény megnevezése, címe, üzemeltetője (ennek hiányában
tulajdonosa), székhelye vagy lakcíme.

2. A Legionella kockázatkezeléssel megbízott személy neve és
beosztása, elérhetősége.

3. A létesítmény leírása (mérete, kora, funkciója).
4. Karbantartás, takarítás gyakorisága (beleértve a melegvíz-tartályok

és a végponti szerelvények takarítását).
5. A létesítményben előforduló, Legionella-expozíció szempontjából

kockázatot jelentő közegek felsorolása:
6. A létesítményben előforduló, Legionella-expozíció szempontjából

kockázatot jelentő közegek jellemzése
7. Expozíció lehetősége
8. Jelenleg fennálló kockázatkezelő beavatkozások
9. Az OKK módszertani levele alapján kitöltött értékelőlap.
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Kockázatértékelés

Kockázat

Aeroszol
képződés

Üzemeltetés
értékelése
(kérdőív)

Fogékony 
látogatók 

száma

Kockázatértékelés

Kockázat

Aeroszol
képződés

Üzemeltetés
értékelése
(kérdőív)

Fogékony
látogatók

száma

Csak a releváns
elemek!

Jó üzemeltetés – hálózati víz
–  A víz hőmérséklete a legmeghatározóbb: 

– Optimális szaporodási hőmérséklet: 25-45C̊ között 
– 60°C-on a L. pneumophila baktériumok 99 %-a 2 perc alatt 

elpusztul
– A Legionella kockázat csökkentésének legalapvetőbb módja a 

megfelelő vízhőmérséklet biztosítása. 
– Ivóvíz: az épület legtávolabbi pontján is 2 perces kifolyatás 

után 20 C̊ alatt legyen (➜ az ivóvízhálózat alacsony kockázatú). 
– HMV: a rendszer minden pontján folyamatosan 50 C̊ feletti 

vízhőmérsékletet kell biztosítani (1 perces kifolyatás után) 
– Nincsenek a rendszerben vakágak, áramlás nélküli szakaszok

Jó üzemeltetés - hűtőtornyok

• Folyamatos üzem
• Lehetőség szerint folyamatos biocid kezelés

(dokumentáltan!)
• Leállítás esetén leürítés
• Megfelelő tisztítás, karbantartás
• Zsákvégek, pangó szakaszok kerülése
• Cseppleválasztás
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Kockázatértékelés

Kockázat

Aeroszol
képződés

Üzemeltetés
értékelése
(kérdőív)

Fogékony 
látogatók 

száma

Automatikusan jelentős: 
Evaporatív kondenzáció
Zuhany

Aeroszol képződés
• 5 µm-nél kisebb átmérőjű vízcseppek

– Nem láthatóak (fénytörést okoznak)
– Képesek a tüdőig eljutni
– A kicsapódó vízgőz, látható méretű cseppek ilyen szempontból 

nem relevánsak
• Keletkezés: 

– Víz permetezése, párolgása
– Levegő átáramoltatása a vízen
– A víz kemény felületnek ütközik

• Lassan ülepednek, akár órákig a levegőben maradhatnak
• Zuhanyozás, párolgás, pezsgőmedencék – jelentős 

aeroszolképzés
• Az erősen porlasztó szerelvények fokozzák a kockázatot

Kockázatértékelés

Kockázat

Aeroszol
képződés

Üzemeltetés
értékelése
(kérdőív)

Fogékony
látogatók

száma

Idősek, legyengült
immunállapotúak, 
utazás!

Kockázatértékelés

Kockázat

Aeroszol
képződés

Üzemeltetés 
értékelése 
(kérdőív)

Fogékony
látogatók

száma

• Alacsony
• Közepes
• Magas Monitoring
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Példák kockázatértékelésre
• Kórház használati melegvíz:

• Üzemi vízrendszer:

• Hűtőtorony

25

Nem jó Jelentő
s

Jelentő
s

Jelentő
s

Jelentő
s Magas

Jó Jelentő
s

Jelentő
s Csekély Alacsony

Jó Jelentő
s

Jelentő
s Csekély Közepes

Monitoring 
• Fokozott kockázatú létesítményben mérlegelés

nélkül
– Hűtőtornyok – havonta, jó eredmény esetén

negyedévente
– Legionella és telepszám 22 °C

• Kockázatot jelentő létesítmény
– Ha a kockázatértékelés valamely közegre magas

kockázatot mutat
• Egy létesítmény lehet egy közegre fokozott

kockázatú, és másikra kockázatos! 
– fürdő medencéje fokozott kockázat, zuhanyzó kockázat

26

Jó gyakorlat vs. legionella csíraszám

• Pozitív Legionella minta – igazolja a kolonizációt
• Negatív Legionella minta – nem igazolja az 

alacsony kockázatot
– Mintavételi hiba
– Laborhiba
– Gyorsabban változik, mint a mintavételi gyakoriság

• Jó üzemeltetési gyakorlat az elsődleges 
szempont, rendelkezésre álló Legionella 
csíraszám csak megerősít

27

Előírások – Kockázatcsökkentő
beavatkozások

• Minden esetben kötelező, ha 
– A kockázatbecslés fennálló Legionella kockázatot állapít

meg
– A Legionella vizsgálati eredmények meghaladják a 2. 

mellékletben szereplő értékeket (beavatkozási szint vagy
azonnali beavatkozási szint) 

– A létesítménnyel összefüggésbe hozható legionellosis 
esetet azonosítanak

• A szükséges beavatkozásokat a 2. melléklet, annak
módját a Módszertani útmutató tartalmazza

28
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Kockázatkezelés

– Elsődleges megoldás a megelőzés
– Szükség esetén utólagos beavatkozás
– Kockázatcsökkentés beavatkozási pontjai:

• Legionellák szaporodásának megakadályozása
• Aeroszol képződés megakadályozása
• Expozíció lehetőségének csökkentése
• (A fennálló kockázat „tudomásul vétele”)

(Útmutató 2.1 pont)

HMV rendszerek
• Az előállított HMV beállított hőmérséklete >60 ˚C 
• A vízhőmérséklet esése a rendszerben < 10 ˚C 

(lehetőleg < 5 ˚C)
• A melegvíz hőmérséklete egy perces kifolyatást > 50 ˚C 

(optimálisan > 55 ˚C –ot)
• Forrázásveszély esetén (pl. oktatási intézményekben) 

kevert víz a lehető legrövidebb szakaszon (<2 l térfogat) 
• Cirkulációs hálózat

– A cirkuláció nélküli vezetékszakaszban <2 l térfogat
– Azonos térfogatáram rendszer egészébe 

Beavatkozás határérték túllépés esetén –
használati melegvíz

• Figyelmeztető szint
– Egy minta Legionella 1000 TKE/l felett, de kevesebb 

mint a minták 50 %-ban  kockázatbecslés
felülvizsgálata

• Beavatkozási szint
– Legionella 10.000 TKE/l feletti vagy több mint 50 % 

1000 TKE/l feletti újramintázás, beavatkozás
• Azonnali beavatkozási szint

– Legionella 10.000 TKE/l feletti a minták több mint 50 
%-ában azonnali kockázatcsökkentő intézkedés

Beavatkozás határérték túllépés esetén –
hűtőtornyok

• Figyelmeztető szint
– Legionella 1000 TKE/l felett vagy nem értékelhető

kockázatbecslés felülvizsgálata
• Beavatkozási szint

– Legionella 10.000 TKE/l feletti vagy telepszám 500.000 
TKE/ml feletti újramintázás, tisztítás, fertőtlenítés

• Azonnali beavatkozási szint
– Legionella 100.000 TKE/l felett vagy telepszám

5.000.000 TKE/ml felett azonnali
kockázatcsökkentő intézkedés, a hűtőtorony
üzemelésének leállítása, fertőtlenítés, majd
újramintázás
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Beavatkozás határérték túllépés esetén –
egyéb kockázati közegek

• Figyelmeztető szint
– Egy minta Legionella 1000 TKE/l felett, de kevesebb 

mint a minták 50 %-ban  kockázatbecslés
felülvizsgálata

• Beavatkozási szint
– Legionella 10.000 TKE/l feletti vagy több mint 50 % 

1000 TKE/l feletti újramintázás, beavatkozás
• Azonnali beavatkozási szint

– Legionella 10.000 TKE/l feletti a minták több mint 
50 %-ában azonnali kockázatcsökkentő
intézkedés

Egyéb kockázati közegek
• Valamennyi olyan vizes rendszert, amelyben finom vízpermet 

keletkezik, potenciálisan kockázatosnak kell tekinteni. 
• Ahol lehetséges, kerülni kell a 20 és 50 °C közötti hőmérsékletet. 
• Kerülni kell a pangó vízterek kialakulását. 
• Időszakosan használt berendezések: 

– A vizet használaton kívül le kell ereszteni
– Ha nem biztosítható a légszáraz állapot: 

– Újraindítás előtt a rendszer sokk-fertőtlenítése
– Óvatos újraindítás

• A folyamatosan üzemelő berendezések esetén meg kell fontolni 
kiegészítő vízkezelés (pl. biocid-adagolás) szükségességét 

• Az eszközöket a használat módjától függő lehetőségek szerint 
rendszeresen tisztítani és lehetőség szerint fertőtleníteni kell. 

A módszertani útmutató egyéb
előírásai

• Minden kockázati közegre (pl. vízhálózat) felelős kijelölése 
– a Legionella kockázat megfelelő értékeléséért és kezeléséért

• A felelős személynek tisztában kell lennie 
– a Legionella fertőzés kockázatával
– a kockázat felmérésének és csökkentésének lehetőségeivel
– Oktatnia kell a személyzet többi tagját

• A személyzet többi tagja
• különösen a műszaki és a takarításért felelős személyzet
– ismerje 

• a helyes üzemeltetési gyakorlatot
• saját szerepét a Legionella kockázat 

kezelésében

Dokumentáció
• Helyben szokásos módon
• Terv, alaprajz, folyamatábra lehetőség szerint legyen 

elérhető
• Üzemeltetési és karbantartási terv

– Már üzemelő létesítményre is el kell készíteni
• Engedélyezéskor rendelkezésre kell állnia
• Fokozott kockázatú létesítményekre bekérhető
• Kockázatbecslés évenkénti felülvizsgálata

– Ha nincs a rendszerben változás, akkor nem kell a 
kockázatbecslést sem változtatni. 

– Ha változás van, soron kívül hozzá kell igazítani a 
kockázatbecslést

36
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Hűtőtornyok regisztrációja - belépés

37

Új partner regisztrációja

38

Regisztráció adattartalma

• az uz̈emeltető, ennek hiányában a tulajdonos 
neve, székhelye vagy lakcíme,

• a létesítmény címe, ahol a hűtőtorony működik,
• a hűtőtorony:

– gyártója,
– típusa, típusszáma,
– gyártásának éve,
– megnevezése,
– kialakítása (zárt vagy nyitott) 

• a rendszer térfogata

A Rendelet által hivatkozott
módszertani útmutatók

• Az Országos Közegészségügyi Intézet Módszertani útmutatója
a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő 
közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó kockázat 
értékeléséről és a kockázatcsökkentő beavatkozásokról
• Évente frissül (január 15-ig) – megjelent a 2. kiadás
• Elérhető az OKI honlapján: 

http://oki.antsz.hu/files/dokumentumtar/modszertani-
utmutato-legionella-2017.pdf

• Az Országos Epidemiológiai Központ Módszertani levele a 
Legionárius betegségről és megelőzéséről
• Elsősorban járványügyi aspektusok – frissítve 2016 nyarán
• Elérhető az OEK honlapján
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Hatósági ellenőrzés

• Kockázatértékelés meglétének ellenőrzése
– Tartalmi értékelés: legalább elemek megléte
– Szakmai értékelés
– Nem megfelelőség esetén kötelezés

• Monitoring vizsgálatok meglétének és
eredményének ellenőrzése
– Fokozott kockázatú létesítményekben már a 

kockázatbecslést megelőzően is kötelező

41

Köszönöm a megtisztelő 
figyelmüket!


