
A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő 
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Gyakorlati tanácsok 

2015. november eleje óta érhető el a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő 
közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. 
(XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet). A jogszabály megalkotásával 
Magyarországon is rendelet által szabályozottá és kötelezővé vált a baktérium okozta 
fertőzések megelőzése érdekében szükséges intézkedések megtétele.  
 
A Rendelet a 2015. 11. 06-án történt kihirdetését követő 90. napon lépett hatályba. A 
Rendelet hatálya alá tartozó létesítményekre vonatkozó kockázatbecslést, felmérést a 
jogszabály hatályba lépésekor már működő egységekben a hatályba lépést követő egy éven 
belül, a hatályba lépést követő időszakban megépült létesítményekre vonatkozóan pedig a 
használatba vételi engedély jogerőre emelkedését követő 2 hónapon belül kell elvégezni. 
 
A Rendelet külön bejelentési kötelezettséget ír elő a nedves hűtőtornyokra. A jogszabály 
hatálybalépésekor működő nedves hűtőtornyot a rendelet hatálybalépésétől számított 6 
hónapon belül, az e rendelet hatálybalépését követően létesítendő nedves hűtőtornyot a 
használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kellett bejelenteni az 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal nedves hűtőtornyokat regisztráló informatikai 
szakrendszerébe. 
 
A Rendelet hatálya alá tartozó,kockázatot jelentő létesítmények és közegek azonosítása: 

A rendelet kockázat szempontjából a létesítményekre kétféle definíciót alkalmaz: 
 
- Kockázatot jelentő létesítmény: olyan közforgalmú létesítmények, amelyekben Legionella-
expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek találhatóak  
 
- Fokozott kockázatot jelentő létesítmény: az egészségügyi és szociális intézmények, 
kereskedelmi szálláshelyek, nedves hűtőtornyok és azon közfürdők, ahol aeroszol előállító 
meleg vizű medencét üzemeltetnek, különösen pezsgőmedencét, élménymedencét, 
hidroterápiás kezelőt 
 
Az adott létesítmény kockázati szintjének meghatározása után azonosítani kell az egységben 
lévő kockázati közegeket.  

A rendelet által meghatározott fő kockázati közegek az alábbiak: 

- Ivóvíz és használati melegvíz hálózat (HMV hálózat) 

- Medencék: A közfürdők közül a rendelet azokra a 30 oC feletti medencékre ír elő vizsgálati 
kötelezettséget, amelyek vízpermetet képeznek (pl. pezsgőmedencék, élménymedencék), a 
gyógymedencéket nem érinti! 

- Nedves hűtőtornyok  

- Légkezelő egységek 



Ivóvíz és használati melegvíz hálózat kockázatbecslése esetében fontos szempont a 
hőfokmérés elvégzése szinte minden kifolyón. A stabilan 20 oC alatti hidegvizes hálózat nem 
tekintendő kockázati tényezőnek. Használati melegvizes hálózat esetében minden 20-50 fok 
közötti vízhálózat kockázatnak minősül, ami kapcsolódik aerosolképző idommal rendelkező 
kifolyóhoz. Ide tartoznak a rendszerhez kapcsolódó vezetékhálózatok, kifolyók (különösen a 
zuhanytelepek), víztározó tartályok is.  

 
Medencék esetében csak a 30 fok feletti, élményelemekkel ellátott medencék tekintendők 
kockázati tényezőknek. Tehát a 30 oC vagy az feletti hőmérséklet és az aerosolképző 
élményelemek együttes jelenléte esetén minősül kockázatnak az adott medence. A Rendelet 
az élményelemek nélküli gyógymedencéket nem érinti.Szűrő-forgató rendszerrel ellátott 
medencék esetében különös figyelmet kell fordítani a szűrőtartályokra, ugyanis kiemelt 
kockázatot jelentenek.Kockázatnak minősülnek a víz alatti vízsugármasszázs kezelést 
biztosító kádmedencék (tangentor kádak) is. A tangetor kádaknál mind a kád saját 
forgatórendszerét, mind pedig a töltővezeték rendszert is egységes kockázatként kell kezelni. 

 
Légkezelő egységek tekintetében a pangó vízterek kialakulásához alkalmas területeket kell 
azonosítani, hiszen ezek képezik a fő kockázatot ezen rendszerek esetében. 

 
A kockázati közegek azonosításához elengedhetetlenek az akkreditált laboratórium által vett 
mintavételi eredmények. Élményelemmel ellátott medencéknél, ha az élményelem a 
medencével azonos vízkörön van, akkor javasolt csak a medencéből mintát vételezni 
kezdetben, hiszen fertőzött rendszer esetében mindenképpen megjelenik a baktérium a 
medencevízben is.Tangentor kádaknál érdemes a forgatott vízből, valamint a töltővezetékből 
is mintát venni, hogy el lehessen különíteni a fertőzött szakaszokat pozitív minta esetén. 
Cirkulációval ellátott használati melegvíz hálózatnál kezdetben a tartályból és a cirkuláció 
visszatérő ágáról érdemes mintát venni. Kiegészítésként a melegvíz előállítás helyétől 
legtávolabb eső kifolyón is lehet mintát venni.  

A kockázatkezelés lehetőségei 

Használati melegvíz hálózat esetében elsősorban. a tartályok tekintendők kiemelt kockázati 
tényezőknek. Amennyiben lehetséges a tartályok névleges (pl. a közfürdőkben megengedhető 
41-45 oC) hőfokának időnkénti megemelése javasolt. A Legionella baktériumok 50 oC-on 2 
órán belül, 60 oC-on percek alatt elpusztulnak. A legbiztonságosabb és leghatékonyabb, ha a 
hővel történő fertőtlenítés során a HMV rendszerben keringő víz eléri a 70 oC hőmérsékletet. 
Nagy kiterjedésű hálózatoknál javasolt a műveletet naponta legalább 1 órán keresztül 
végezni.A használati melegvíz hálózatot javasolt recirkulációs rendszerrel ellátni. A HMV 
tartályok tisztítását, fertőtlenítését legalább évente el kell végezni. Ehhez megfelelő 
kialakítású, nagyságú tisztítónyílással rendelkező tartályokra van szükség. 
Vegyszerbevezetési pont beszerelése is javasolt, amin keresztül az elkészített fertőtlenítő 
hatású oldat vegyszerszivattyú segítségével bevezethető a tartályba. A ritkán használt 
vezetékszakaszok végkifolyóit ajánlott heti vagy napi rendszereséggel, alaposan kifolyatni, 
hogy minél kevesebb ideig legyen pangó szakasz a rendszerben. 

Szűrő-forgató rendszerrel ellátott medencék esetében különösen figyelni kell a megfelelő 
gyakoriságú szűrőöblítésekre (visszamosásra). Mindenképpen szükséges a fertőtlenítőszer 
koncentrációt egyenletes szinten tartani. A szűrőtartályokban nagyon gyakran megtalálhatóak 
a Legionella baktériumok, amik ingadozó fertőtlenítőszer szint esetében könnyen 
szaporodásnak indulhatnak. A mai napig leggyakrabban alkalmazott fertőtlenítőszer forgató 



rendszerek esetében a hipoklorit vagy klór. Fontos megemlíteni, hogy az említett hatóanyagok 
nem képesek a már túlszaporodott baktériumtömegeket (elsősorban a biofilm képződése 
miatt) lebontani, elpusztítani, ezért elsősorban megelőzés céljából javasolt az alkalmazásuk. A 
Legionella baktérium több negatív mintavételi eredményt követően ugyanabban a 
rendszerben, változatlan üzemi környezet mellett is megjelenhet, ezért kiemelt fontossággal 
bír a rendszer (elsősorban a szűrőtartályok és a bennük lévő szűrőtöltetek) sokk-fertőtlenítése. 
Tangentor kádaknál javasolt a heti rendszerességgel történő forgatásos fertőtlenítés, ami 
terheltségtől, használati gyakoriságtól függően gyakrabban is elvégezhető.  

 
Légkezelő rendszereknél fontos a pangó vízterek megakadályozása, a folyamatos vízelvezetés 
megoldása. A légszűrőket javasolt minimum félévente cserélni.  

 
Pozitív, vagy határérték feletti mintavételi eredménnyel rendelkező rendszer esetében 
egyszeri fertőtlenítés gyakran nem bizonyul hatékony megoldásnak. Sőt a fertőtlenítés után 
előfordulhat, hogy a mintavételi eredményeknél magasabb csíraszám mutatható ki, mint 
fertőtlenítés előtt. Ennek az oka az, hogy a fertőtlenítés során a műtárgyak falára lerakódott 
biofilmrétegek fellazulnak, leválnak, ami csíraszámnövekedést idéz elő a rendszerben a 
frissen leszakadt baktériumtömegeknek köszönhetően, ezért javasolt az adott vegyszer előírt 
behatási ideje leteltét követően minimum még egy fertőtlenítést elvégezni, különös tekintettel 
a régi, elhanyagolt rendszerek esetében. Nagyon fertőzött rendszereknél akár négy-öt, 
egymást követő fertőtlenítés elvégzése is szükségessé válhat.A védekezés egyik 
leghatékonyabb eszköze a mechanikus tisztítás. Ha a rendszer kialakítása lehetővé teszi, akkor 
egy a rendszer csőkeresztmetszetét kitöltő szivacs behelyezésével és nagynyomású vízsugár 
alkalmazásával alaposan megtisztítható a tisztítani kívánt vezetékszakasz, amin keresztül kell 
küldeni a behelyezett szivacsot. A módszer alkalmazásának alapfeltétele, hogy legyen egy 
bevezetésre és egy kivételre alkalmas pont a vezetékrendszeren. Fontos megemlíteni, hogy 
minden vizes rendszer fertőtlenítése előtt szükséges vízkőmentesítést is végezni, hiszen a 
Legionella baktériumok kitűnően meg tudnak tapadni a vízköves rendszerek belső felületén. 

  Összegzés 

A Legionella mindenhol megtalálható, ahol meleg, pangó víztér van. Betegséget a 
Legionellával fertőzött, porlasztott vízcseppek okoznak, amelyek lejutnak a tüdőbe. 
Mindaddig nem veszélyes, amíg aerosolképződés útján be nem lélegezzük a fertőzött 
vízcseppeket. A betegség emberről emberre történő terjedését eddig még nem bizonyították.  
 
Biofilmképző baktérium. A biofilm a baktériumok egy felületen összetapadt, egybefüggő 
bevonatot képező sejtjeiből áll, ami gyakran nyálkás réteget képez. Ez a réteg rendkívül 
ellenálló a különböző vegyszerekkel szemben. Hipoklorit vagy klór alapú szerekkel magas 
fokú fertőzöttség esetén nem lehet hatékonyan védekezni, mert nem képesek lebontani a 
biofilmet. Ilyen esetben sokkal hatékonyabb a klórdioxid vagy a hidrogén-peroxid. Utóbbi 
kifejezetten hatékony ezüsttel kombinálva. Erős bakteriális szennyezettség esetén egyetlen 
fertőtlenítés gyakran nem hatékony. Különösen fertőzött területeken szükséges lehet egymás 
után többször is fertőtleníteni az adott rendszert. Ahol csak lehetséges, kiegészítésként 
javasolt mechanikai tisztítást is végezni fertőtlenítés előtt. Az élményelemmel rendelkező 
medencék esetében javasolt olyan műszaki megoldások alkalmazása, amelyek lehetővé teszik 
az élményelem-rendszerek külön fertőtleníthetőségét, mert nagyon gyakran itt telepednek 
meg a baktériumok. A rendszerekben, különösen a szűrőkben teljes negativitás nehezen 
elérhető, így elsősorban a túlszaporodást kell meggátolni a megfelelő preventív módszer 
alkalmazásával.  


