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Szakmai ajánlás 

vízmintavételhez Legionella spp vizsgálathoz 

Mintavétel  

A mintavételi pontok kiválasztása előtt át kell tekinteni a vízrendszer műszaki kialakítását. A 
mintavételi pontokat úgy kell kiválasztani, hogy jellemzőek legyenek az egész vízrendszerre. 
Összetett rendszer esetén javasolt, hogy a vízrendszer fenntartásáért és működéséért felelős 
műszaki személyzet legyen jelen a mintavételkor.  

Mintavételezés közben minden olyan részletet fel kell jegyezni, amely elősegítheti az esetleges 
közegészségügyi intézkedéseket. Ilyen például a jelentős nyomás- és hőmérsékletesés vagy 
emelkedés a vízrendszerben, vasas üledék vagy iszaplerakódás jelenléte, szellőzők és csapok 
állapota, vízkövesedés, különböző műanyag és gumi alkatrészek használata.  

A vízmintákat 250 ml üveg-, polietilén vagy hasonló inert anyagú steril tartályba kell gyűjteni. 
Ha a mintázandó víz bizonyosan vagy feltételezhetően klórt (vagy más oxidáló hatású biocidet) 
tartalmaz, akkor a mintavétel előtt adagoljunk a mintavételi tartályba nátrium-tioszulfátot 0,01 
%-os végkoncentrációban (10 %-os törzsoldatból 250 ml-es tartály esetén 250 µl). 

(A közömbösítő szert feleslegben kell alkalmazni. Ez a mennyiség az ivó- és fürdővízben jellemzően előforduló 

szabad aktív klór koncentráció semlegesítésére alkalmas, maximum 5 mg/l-ig. Ezt meghaladó szabad aktív klór 

koncentráció esetén a közömbösítő szer mennyiségét növelni kell. Más fertőtlenítőszer alkalmazása esetén a 

közömbösítő szert a fertőtlenítőszer jellegének megfelelően kell megválasztani.)  

A mintavételi szabályok betartása kiemelt fontosságú az eredmények értékelése 
szempontjából. A szabványnak megfelelő mintavételért a mintavevő felel. 

A szabványban előírt és jelen ajánlásban összefoglalt módszertől eltérően vett minták 
eredményei nem tükrözik a valós kockázatot. 

Használati melegvíz rendszer vizsgálata esetén (MSZ EN ISO 11731-2:2008): 

A melegvizet használati végponton (csap, zuhany) kell mintázni. A melegvizet 60 másodpercig 
folyatva, ún. „kifolyatott” mintát kell levenni, amely a rendszerben áramló vízre leginkább 
jellemző. A minta hőmérsékletét a vízsugár közepébe helyezett, kalibrált hőmérővel meg kell 
mérni és a mintavételi dokumentációban rögzíteni.  

Egy épület Legionella kolonizáltságának jellemzésére a melegvíz előállítás helyétől legtávolabb 
eső melegvízvételi pont a legalkalmasabb. 

A rendszer időszakos leürítését és feltöltését, vagy sokk-fertőtlenítését követően a mintavételt 
legalább egy héttel a beavatkozást követően kell elvégezni.  
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Hűtővíz rendszer vizsgálata esetén: 

A legjobb mintavételi pont a gyűjtőmedence azon pontja, mely a belépő tápvíztől, és a 
fertőtlenítőszer beadagolási helyétől legmesszebb található és meg kell bizonyosodni arról, 
hogy a mintavételt nem befolyásolja pótvíz bevezetés vagy vegyszeradagolás. 

Tisztítást, rendszer feltöltést/indítást követően minimum 3 napnak el kell telnie a 
vízmintavételig. Folyamatosan fertőtlenített rendszerek esetén a mintavételt megelőzően 
legalább 24 órával le kell állítani a fertőtlenítőszer adagolását. Időszakosan fertőtlenített 
rendszerek esetén a mintavételt az ütemezett fertőtlenítést megelőzően kell elvégezni.  

Medencés fürdővíz vizsgálata esetén: 

A mintát a medencéből a vízfelszíntől 10-30 cm mélységben kell venni, a vegyszer adagolási 

ponttól olyan távolságra, ahol a maradék fertőtlenítőszer koncentráció állandó (célszerűen a 

pótvíz bevezetéstől legtávolabbi ponton, amennyiben ezt a műszaki kialakítás lehetővé teszi). 

Kézi fertőtlenítőszer adagolás esetén a mintavételt a fertőtlenítést megelőzően kell elvégezni. A 

mintavételi tartályt vízszintesen kell bemeríteni, hogy elkerüljük a nátrium-tioszulfát 

veszteséget, majd függőleges helyzetbe kell fordítani az elegendő víz levételéig. 

Pezsgőmedencék esetén a levegőztetést a mintavétel időtartamára le kell állítani. A szűrt 

(tisztított) vizet a fertőtlenítőszer beadagolását megelőző ponton (pl. szűrtvíz tartály) kell 

mintázni. 

A minták szállítása és laboratóriumi feldolgozása  

A mintákat a lehető leggyorsabban környezeti hőmérsékleten és közvetlen fénytől védve a 
vizsgáló laboratóriumba kell szállítani. A vízmintákat ajánlott még a mintavétel napján 
feldolgozni, vagy a következő napon, és addig hűtőben (5±3°C-on) tartani (MSZ EN ISO 11731-
2:2008). A mintákat nem szabad lefagyasztani.  

A minták elemzésére csak a Legionella baktériumok kimutatására és megszámlálására 
akkreditált laboratórium jogosult. A vizsgálati eredményeket abban jártás mikrobiológusnak kell 
értékelni, a mintavételi és műszaki körülmények figyelembevételével.  

A jelen ajánlásban foglaltak szerint történő vízmintavételezés és mintafeldolgozás eredménye 
alkalmas a vizsgált rendszer Legionella kolonizáltságának értékelésére.  

A vízmintavételhez további információkat nyújt az Európai Útmutató az Utazással Összefüggő 

Legionárius Betegség Felügyeletéhez és Megelőzéséhez c. dokumentum. A dokumentum 

letölthető az ÁNTSZ (www.antsz.hu) és az OKI honlapjáról (oki.antsz.hu).  
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