
Megjelent a Módszertani útmutató 7. 

kiadása, változik a „Legionella-rendelet” 
 

Európai Parlament és a Tanács 2020/2184 Irányelvének* átültetése miatt 2023. január 13-tól 

változott a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve 

létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet 

(a továbbiakban: Rendelet), valamint az ehhez kapcsolódó Módszertani útmutató is. A főbb 

változások a következők: 

• Változik a fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő közegek, tehát a Legionella 

monitoring kötelezettek köre: 

o A bölcsődék (bár szociális létesítmények) kikerülnek a fokozott kockázati 

kategóriából az eredeti jogalkotói szándékkal összhangban, 

o A magán- és falusi szálláshelyek szintén az eredeti jogalkotói szándékkal 

összhangban kikerülnek a definícióból, (A magánszálláshely definíciója 

vonatkozó jogszabály szerint: az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás 

folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított 

lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó 

területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak 

száma legfeljebb tizenhat). 

o Bővül azonban a fokozott kockázatot jelentő létesítmények köre a 

sportközpontokkal és büntetés-végrehajtási intézetekkel, 

o Minden létesítményt érintő fontos változás, hogy a használati meleg víz mellett 

az ivóvízhálózat is fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő 

közegnek minősül, összhangban az Európai Parlament és a Tanács 2020/2184 

Irányelvével. 

• A nem közforgalmú létesítmények Legionella kockázatának megítéléséhez, és a 

kockázat csökkentésére külön kiadványt készít a Nemzeti Népegészségügyi Központ. 

Ezekre a létesítményekre nem vonatkozik a Rendelet, így kockázatbecslési és 

monitoring kötelezettség sincs, az útmutató elsősorban a lakosság 

egészségtudatosságának növelését célozza. 

• A Legionella vizsgálatot feljogosítással rendelkező laboratórium végezheti. Ivóvíz 

rendszerek tekintetében a feljogosítás megszerzésére 2023.november 30-ig kaptak időt 

a laboratóriumok. 

• A Legionella vizsgálatokra vonatkozó előírások szigorodnak, összhangban az Európai 

Parlament és a Tanács 2020/2184 Irányelvével. A hálózati vizek vizsgálati szabványát 

a Rendelet szabványszám szerint, évszámjelzet nélkül rögzíti, így az ivóvízminőségi 

vizsgálatokhoz hasonlóan mindig a hatályos szabvány használandó. A Legionella 

fertőzések előfordulása esetén kötelező a vízrendszert kolonizáló Legionella fajt is 

meghatározni. Egyéb víztípusok (pl. medence- és hűtővíz) esetén továbbra is 

alkalmazható a korábbi, visszavont szabvány, vagy a Legiolert módszer is. Egyéb gyors 

módszerek alkalmazása pl. kockázatcsökkentő intézkedések utáni, gyors tájékozódó 

jellegű vizsgálatoknál javasolt, figyelembe véve a Módszertani útmutató ajánlásait. 



• A Módszertani útmutató 2023-as frissítése elsősorban a fenti változások átvezetését 

szolgálja, emellett megjelennek benne az európai Legionella módszertani útmutató 

felülvizsgálata során felmerült javaslatok is (European technical guidelines for the 

prevention, control and investigation of infections caused by Legionella species, 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/european-technical-guidelines-

prevention-control-and-investigation-infections).  

• A változások emellett igyekeznek reagálni az utóbbi években felmerült szempontokra 

is, pl. folyamatos fertőtlenítéssel üzemelő melegvíz-hálózatok, időszakosan üzemen 

kívül helyezett épületek vagy vízhálózatok problémái. 

 

*Az Európai Parlament és a Tanács 2020/2184 Irányelve az ivóvíz minőségéről szól, elsősorban 

az ivóvíz-szolgáltatókra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, azonban egyéb szempontok is 

megjelennek, pl. a vízbázis-védelem, az épületen belüli vízminőségromlás, a vízhez való 

hozzáférés javítása vagy az ivóvízbe vetett bizalom növelése. Utóbbiak értelemszerűen nem, 

vagy nem kizárólag az ivóvíz-szolgáltató feladatai. Az irányelv a Legionella vizsgálatával is 

foglalkozik, ezen paraméter azonban nem a közműves hálózatban, hanem az épületeken belül 

jelent problémát (hasonlóan az ólomkioldódáshoz). Az irányelv Legionellára vonatkozó részei, 

így elsősorban a Rendelet módosításával kerülnek átültetésre, ezen felül az NNK lakossági és 

szakmai tájékoztató kiadványokkal segíti a Legionella-kockázat minimalizálását. Mivel az 

ivóvíz-szolgáltatók felelőssége a Legionella szaporodással kapcsolatban általában minimális, 

így a vízmű kimenő pont, vagy egyéb közüzemi hálózati pontok vizsgálata Legionella 

irányba továbbra sem előírás, és nem is várható ilyen előírás a későbbiekben sem. 
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