TAJEKOZTATAS

szallashely miikédtetéséhez sziikséges feltételekr6l

Maganszallashely izemeltetéséhez sziikséges teend6k, kézegészségiigyi
eldirasok, feltételek

Népegészségiigyi

hatésag

Altal

ellendrizendé

szempontokhoz

sziikséges

dokumentumok, teendok:
az Uzemelés megkezdésére a szallashely szolgaltatonak a kémiai biztonsagrol
sz6l6 2000. évi XXV. térvény (tovabbiakban: kémiai bizt. tv.) 28-29. §-a
értelmében a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel
foglalkozasszeri tevékenység csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes
keverékre vonatkozo biztonsagi adatlap birtokaban kezdheté meg.
A

lakossagi

veszélyes

felhasznalasra

keverékekkel

forgalomba

a veszélyes

hozott

anyaghoz

veszélyes
vagy

anyagokkal

veszélyes

vagy

keverékhez

mellékelt, a biztonsagos felhasznalast lehet6vé tevé hasznalati utasitas
birtokaban is megkezdheté a tevékenység. Tehat biztonsagi adatlapra csak
abban az esetben van sziikség,
ha a felhasznalni kivant veszélyes
anyag/keverék nem lakossagi felhasznalasra kerilt forgalomba.
A
veszélyes
anyaggal
keverékkel
ffolytatott
tevékenységet
az
uizemeltet6/felhasznal6

bejelenteni

az

a

tevékenység

egészségiigyi

megkezdésével

allamigazgatasi

egyidejtileg

szervnek.

A_

kételes

bejelentést

elektronikus Uton kell megtenni a telephely, illetve ennek hianya esetén a
székhely szerint illetékes egészségiigyi allamigazgatasi szervnek. A veszélyes
anyagokat/keverékeket oly médon
kell tarolni, hogy a biztonsagot, az
egészséget, illetve testi Gpséget ne veszélyeztesse, illet6leg a kérnyezetet ne
szennyezhesse, karosithassa.
A bejelentéshez a www.antsz.hu oldalon sziikséges regisztralni a kémiai
biztonsagi szakrendszerbe. A bejelentés igazgatasi szolgaltatasi dijkételes
eljaras. Dija 7800 Ft/telephely (az Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi
Szolgalat egyes kézigazgatasi eljarasaiért és igazgatasi jellegd szolgaltatasaiért
fizetend6 dijakrdél szdl6 1/2009. (I. 30.) EWM rendelet alapjan).
A bejelentést meg kell ismételni, ha a bejelentett adatok megvaltoznak, vagy a
tevékenység megsziunik.
a fert6z6 betegségek és a jarvanyok megelézése érdekében sziikséges
jarvanyiigyi intézkedésekrél szdl6 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. §-a
valamint 4. szamu melléklete értelmében a szallashelyen gondoskodni kell a
fert6z6 betegséget terjeszté vagy egyéb egészségiigyi szempontbdl karos
rovarok és egyéb izeltlabiak elszaporodasanak megakadalyozasarol,

artalmuk megelézésérdl, tavoltartasukrol, rendszeres irtasukrol. Szallashely
esetén a ragcsalok, légy, csdtany és agyi poloska ellen sziikséges védekezni.
(Agyi poloska esetén a jogszabalyi eléiras min. 2 irtoszeres irtas/év).
A védekezést — ha jogszabaly masként nem rendelkezik — sajat kivitelezésben
is el lehet végezni, ha az Uzemeltet6 rendelkezik az egészségiigyi kartevéirtas
végzéséhez sziikséges személyi és targyi feltételekkel (a sajat hataskérben
végzett irtast szamlakkal
a
szallashely
létesitménynek

ill. a szer bemutatasaval tudja igazolni).

Legionella
szamit. A

expozicid
Legionella

szempontjabdl
fokozott
kockazatu
altal okozott fert6ézési kockazatot

jelent6 kézegekre, illetve létesitményekre vonatkozé kézegészségiigyi
eldirasokrol sz6l6 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (tovabbiakban: EMMI
rendelet) 5. §-a alapjan a szallashelyen a Legionella-fert6zédési kockazat
egységes mddszertan szerinti felmérését el kell végezni az iuzemelés
megkezdésétdl szamitott 30 napon belil.
A kockazatbecslést
a létesitmény
iUzemeltetésében
bekévetkezett - a
Legionella-expozicid szempontjabél kockdzatot jelenté kézeg paramétereit
érint6 - valtozast kévet6en 30 napon belil ismételten el kell végezni. A
kockazatbecslés elkészitéséhez az Orszagos Tisztiféorvos altal évente kiadott
Médszertani

levél

nytjt segitséget. A szallashelyen

az EMMI

rendelet 6. §-a

szerinti monitoring tevékenységeket (hémérsékletmérés, Legionella-csiraszam
meghatarozas) rendszeresen el kell végezni/végeztetni, azokrdl nyilvantartast
kell vezetni (az ide vonatkoz6 dokumentumokat az ellenérzés soran be kell tudni
mutatni, a monitoring eredményeket 5 évig meg kell 6rizni).
az

egységben

szolgaltatott

viznek

ivéviz

mindsitéssel

kell

rendelkeznie

(bakterioldgiai és kémiai szempontbol egyarant), meg kell felelnie az ivéviz
minéségi

Korm.

kévetelményeirél

rendeletben

hosszabb

és az ellenérzés

eldirtaknak.

sztinetelése

Uj egység

- 1 hdénap

- esetén

rendjérél sz6l6 201/2001.

hasznalatba

vétele

(X. 25.)

ill. az egység

a szolgaltatott vizet ismételten

vizsgaltatni kell akkreditalt laboratoriummal. Egyedi vizszolgaltatas (kut)
esetén a vizjogi létesitési és Uzemeltetési dokumentacié is vizsgaland6, ezek
hianyaban a kutrél nem tizemelhet az egység (engedélyek hianyaban az
ellenérzést végz6 népegészségigyi szerv az ugyet a teriletileg illetékes vizigyi
hatésaghoz- kat. véd.- kételes attenni.

Egyedi kutnal a viz vizsgalati gyakorisagot a vizek hasznositasat, vedelmet
és kartételeinek elharitasat szolgal6 tevékenységekre és létesitményekre
vonatkozo altalanos szabalyokrol sz6l6 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
16/B. §-ban eléirtaknak megfelelén kell biztositani. Az Uzemeltet6nek, vagy az

altala

a

vizsgalatra

felkért

labornak

az

eredményeket

a

szakrendszerben régziteni kell.
-

a

hulladékot

kérébe

zartan

kell

tartoz6

tarolni

hulladékgazdalkodasi

hulladékkal
13/2017.

sz6l6

kévetelményekrél

a

kapcsolatos
(VI.12.)

EMMI

HUMVI

kézszolgaltatas
kézegészségiigyi
eléirtaknak

rendeletben

megfeleléen.
-

az egységnek
meg
kell felelni) a memdohanyz6k
védelmérél
és a
dohanytermékek fogyasztasanak, forgalmazasanak egyes szabalyairol
szolo
1999.
évi XLII.
tv-ben
foglaltaknak
és a dohanytermékek
eléallitasarol,

forgalomba

hozatalarédl

és

ellenérzésér6l,

a

kombinalt

figyelmeztetésekrél, valamint az egészségvédelmi

birsag alkalmazasanak

részletes

rendelet

(dohanyzast

szabalyairdél
tilt6

és

39/2013.

dohanyzohelyet

(II.14.)
kijel6l6

Korm.

tablakat,

azok

eldéirasainak
formatumat

is

ellenG6rizni kell)

Medencés fiird6 létesitése és tizemeltetése a szallashelyen
(a joghelyek megjelélése részben az eldirassal tértént utalassal,
tortént idézéssel valdsult meg)

részben

az abbdl

(VII. 24.) Korm.

rendelet

Toltd-iirit6 rendszerii medence nem létesitheto.

A kézfiirdék létesitésérdl és mikdédésérél

a 121/1996.

rendelkezik. Hatalya kiterjed a pihenés, az udilés, a testedzés, az oktatas,
tisztalkodas, a gyégyitas céljat szolgalé k6zfiirdékre, tovabba azok tizemeltetdire.
(2) E rendelet alkalmazasaban k6ézfiird6:
a)*

az a

a

zart teriileten épitett, épiileten beliil, illetve kivil elhelyezett nyilvanos furdési

lehetéség (medence, kad, zuhany), ahol a szolgaltatasok szabalyozott feltételek mellett
vehetdk igénybe;

d) az az egyidejiileg, tébb személy altal hasznalt mesterséges fiird6, ahol a flrdés
céljara medence, gézkamra vagy szauna szolgal.
(3) E rendelet hatalya nem terjed ki a sajat hasznalatra létesitett, a nyilvanossag altal

igénybe nem vehet6 fiirdére, ......
3. § (1) * Uj furdémedence csak vizforgato berendezéssel létesitheté.
Elismert, vagy vélelmezhetéen gydgyvizzel Uzemeltetett medencék esetén a megyei
kormanyhivataltdl felmentés kérhet6é a vizforgato berendezés Uzemeltetése aldl.
4. § (1) K6ézfirdét az uzemeltethet, aki biztositja az Uzemeltetéshez sziikséges -

jogszabalyban meghatarozott - kozegészségiigyi, targyi és személyi feltételeket.

5. § (1) A kézfurd6 vizellatasat biztosité kutak és forrasok védelmére védéterilletet kell
létesiteni és fenntartani.

A

k6zfiird6k

létesitésének

és

tizemeltetésének

kézegészségiigyi feltételeirdl
$z6l6 37/1996. (X. 18.) NM rendelet rendelkezik arrdl, hogy az izemeltetd:
1.) A k6zflird6 szakszerii és biztonsagos Uzemeltetésével kapcsolatos részletes
muszaki, technoldégiai, biztonsagtechnikai, kérnyezetvédelmi és egészségigyi
eldirasokat, tovabba az egyes tevékenységek gyakorlasanak szemeélyi feltételeit
uizemeltetési szabalyzatban hatarozza meg. 1. § (2)
2.) Az uzemeltetési szabalyzat megfeleléségét a jarasi hivatal neépegészségiigyi
feladatk6rében eljarva hatarozatban hagyja jova. 1. § (4)

3.) Kézfulrd6k

Uzemeltetési

szabalyzatanak

jdvahagydsa

az

Allami

Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat egyes k6ézigazgatasi eljarasaiért és
igazgatasi jellegd szolgaltatasaiért fizetend6 dijakrél sz6l6 1/2009. (I. 30.) EM
rendelet IV.3. pontja alapjan 34 900 Ft (jelen jogszabalyi keretek k6zt).
4.) Akézfirdé Uzemeltetéjének izemnaplot kell vezetnie 2. §
5.)A kézfiirdé6 uzemeltetdje kételes a 4. szamt melléklet szerinti - a fuirdéviz
minéségének ellenérzéséhez sztikséges - vizsgalatokat elvégezni, illetve a
népegészségiigyi feladatkérében eljaré Budapest Févaros Kormanyhivatala (a
tovabbiakban: Budapest Févaros Kormanyhivatala) altal e tevékenységre
feljogositott laboratoriummal elvégeztetni. 8. § (1)
Medencés kézfiirdé esetén a vizsgalatoknak ki kell terjedni a tapvizre (potvizre)
és minden medence vizére. 8.§ (2)
A vizsgalatoknak

legalabb

a felét olyan

idédpontban

kell végezni,

amikor

a

medence terhelése a megengedett legnagyobb érték 75%-at meghaladja, illetve,
ha a legnagyobb terhelés ezt az értéket nem éri el, akkor a legnagyobb terhelés
idején. 8.§ (3)
A jarasi hivatal a vizsgalatok gyakorisagat és helyét a (2)-(3) bekezdésekben
foglaltaktdl eltéréen is megallapithatja. 8.§ (4)
1. szamu melléklet a 37/1996. (X. 18.) NM rendelethez
A kézfiird6 létesitésére, fenntartasara, iizemeltetésére és a viz mindségére
vonatkozo részletes szakmai eldirasok

K6ézfiird6

kommunalis

|. A kézfurd6 létesitése
szennyvizét szennyvizként kell

elvezetni.

A

medence

vize

csapadékvizként vezetheté el. A visszaforgat6é 6blit6 vize szennyvizcsatornaba
vezetendé6. Amennyiben ez nem valdsithat6 meg, Ugy a befogadéra vonatkoz6

eldirasok

betartasaval

-

sziikség

esetén

elétisztitas

utan

-

elvezethets.
Epitészeti

és

kertészeti

kialakitassal

biztositani

kell,

hogy

csapadékvizként

nyitott

medence

csak

el6fiird6n vagy labmosén kereszttil legyen megkézelithet6. Az ilyen medence kérilljaré
feliletét csuszasmentes,

szilard,

moshaté

burkolattal

kell ellatni.

Erré! a feliletrél

csapadékviz a medencébe vagy a medence tulfolyévalyujaba nem juthat.

a

Labmos6ot kell létesiteni és Uzemeltetni, ha az eléfiirdé a medencétél 10 m-nél nagyobb
tavolsagra van, és a medence - fedett uszodaknal a medencecsarnok - az eléfiirdé
kikerulésével is megkézelitheté (pl. strandon vagy nyitott Usz6medencénél). A labmos6é
atfoly6 rendszerii legyen (6ranként legalabb kétszeres vizcserével), és a viz
tartalmazzon fertétlenité6szert, amely vizforgatassal is biztosithatd.
ll. A kézftirdé vizminésége
1. A kézfiird6 uzemeltetéje gondoskodik arrél, hogy a k6ézés viztér ne valjon fertézés
terjesztojéve, a viz sem mikrobiolégiai szennyezettsége, sem kémiai 6sszetétele révén
ne okozzon egészségkarosodast. A viz nem tartalmazhat bdért, nyalkahartyat irritalé
vagy mérgez6é anyagokat, tovabba esztétikai szempontbél nem lehet kifogasolhato.
2.A mesterséges kdézfiird6 vize minédségének - bakterioldgiai szempontbdl térténd biztositasat az MSZ 13690-3 szamu szabvany eldirasai szerint, vagy azzal legalabb
egyenértékGi megoldasnak megfeleléen kell végezni.
3.A

mesterséges

kézfiirdé

tapvizének

(pétvizének)

mindédségére

az

MSZ

13690-3

szamu szabvany eldirasai, vagy azzal legalabb egyenértékG megoldas az iranyade. ...
IV. Mesterséges k6zfiirdé vizhasznalata

1. Mesterséges kézflrd6é esetén a vizbe juto szennyez6 (fert6z6) anyagok eltavolitasa
céljabdél a viz be- és kivezetését Ugy kell hidraulikai szempontbol kialakitani, hogy a
medence minden pontjan folyamatos és egyenletes vizmozgast eredményezzen. E
kévetelmény

teljesitesének

ellenérzése

soran

az

MSZ-10-533

szamu

szabvanyban

foglaltak, vagy azzal legalabb egyenértékt megoldas szerint kell eljarni.
2. szamui melléklet a 37/1996. (X. 18.) NM rendelethez
Kézfird6k izemeltetéséhez sziikséges minimalis szakképesitések
Munkakor

Fiird6é kapacitasa <400 f6

Furdévezet6

K6zépfoku iskolai
szakmai gyakorlat

végzettség

(érettségi)

6s

5

év

K6zépfoku

iskolai végzettség

és alapfoki

szakiranyu

Gépész

végzettség vagy szakmunkas végzettség: vizmiikezelé,
vizforgaté gépész

Uszodamester

Uszomesteri vagy uszodamesteri vizsga

3. szamu melléklet a 37/1996. (X. 18.) NM rendelethez
A kézfiird6k iizemeltetésére vonatkoz6 részletes k6zegészségiigyi eldirasok

Altalanos rendelkezések
1. K6ézfirdében csak olyan személy alkalmazhat6, akit a munkaviszony |étesitését
megel6zé6 orvosi alkalmassagi vizsgalat erre alkalmasnak talalt. A firdé alkalmazottjait
el kell latni egészségiigyi kényvvel, és iddszakos orvosi vizsgalatra kell kételezni
ket.
2. A furdé teljes Uzemideje alatt elsésegélynyujtasban

kiképzett alkalmazottnak is

szolgalatban kell lennie.
3. A firdében az eldéirt mennyiségi és fajtajU gydgy- és kétszert tartalmazé,
folyamatosan kiegészitett mentéladat kell tartani. A ment6lada tartalmanak pdtlasardl
a furd6é Uzemeltetéje kételes gondoskodni.
4. A balesetekr6l és a rosszullétekr6é! napldt kell vezetni.
8. A labracsok gumibdél vagy egyéb mianyagbél késziiljenek, fa labracsot alkalmazni
nem szabad.
9. A fiirdé valamennyi helyiségének ragcesal6- és rovarmentességérél az izemeltetd
kételes gondoskodni.
Gydégyfird6k és tisztasagi furd6ék
A goézkamra, illetve a szauna Uzemi hémérsékletét jd! lathaté helyen fel kell tiintetni. A
gézkamra, illetve szaunahelyisegekben héméréket kell elhelyezni.
A kadfurd6-, valamint a gézkamra- és szaunahelyiségekben az Uzemeltet6

kételes

gondoskodni vészcseng64, illetve vészjelz6 berendezések elhelyezésérdl.

A

firdémedencék

mellett

Furdémedencék
a teljes Uzemid6é alatt

(uiszomesternek) kell szolgalatban lennie.
A fiirdémedencébe szennyezett testtel belépni
figyelmeztet6

tablakat,

valamint

szakképzett

nem

a viz és a levegé

szabad.

uszodamesternek
Az

erre

vonatkoz6

hémérsékletét jelz6 feliratot jdl

lathaté helyen kell elhelyezni.
A fiirdévizvizsgalatok gyakorisagat a 4. sz. melléklet
megfeleléden bakteriolégiai vizsgalatokat (Micrococcus szam,

szabalyozza. Ennek
Fekalis Enterococcus

szam)

havonta,

kémiai

vizsgalatokat paraméter fuggvényében naponta 2x (pH,
Szabad és k6tétt klér), hetente (Amménium, nitrit, nitrat), illetve 2 hetente (KOlps,
Klorid, Lagossag, keménység) kell vizsgalni, vizsgaltatni.
A

Legionella

altal

okozott

fertézési

kockazatot

jelenté6

kézegekre,

illetve

létesitményekre vonatkoz6 kézegészségiigyi eldirasokrdl sz616 49/2015. (XI. 6.)
EMMI rendelet értelmében az olyan melegvizii (>30 C°) fiirdémedencék és kadak
(pezsgémedence,
lehet
szamolni
is
képzédéssel
aeroszol
amelyeknél
élménymedence) fokozott Legionella-fertézési kockazatot jelenté létesitménynek
minésilnek.
Fentiek okan a 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet 6. § (2) bekezdés alapjan az alabbiak
szerint monitoring vizsgalatot kell végezni:
»(4) K6zfirdék esetén

a Legionella-csiraszam

meghatarozasa

a medence

érdekében

vizvizsgalatat havonta, a sziirt viz vizsgalatat negyedévente kell elvégezni. Harom
egymast k6vet6, kimutatasi hatar alatti eredmény esetén a medenceviz-vizsgalat
gyakorisaga negyedévesre csdékkenthet6.”
Az ivoviz minéségi kévetelményeirdl és az ellenérzés rendjérdl szo6l6 201/2001.
(X. 25.) Korm. rendelet a 8/A § (1) bekezdés és a 8/B § (1) és (9) bekezdés
értelmében:

,O/A. §*

(1) * Az elsé hazai forgalmazast megelézéen a forgalmazénak az 5. szamu

melléklet |. pont A) alpontjaban felsorolt, az ivé- és hasznalati melegviz-ellatasban
vizzel kézvetlendl érintkez6é6 anyagokat, termékeket az NNK felé be kell jelenteni...”
»(8) Az (1)-(7) bekezdésben foglalt eléirasoknak az ivévizellatason kivul a kéz6sségi
hasznalatra szant hasznalati melegvizzel és medencés fiird6vizekkel érintkezésbe
kertil6 termékekre, anyagokra vonatkozéan is teljestilnitik kell.”
,8/B. § (1) Az 5. szama melléklet |. pont D) alpontjdban felsorolt ivé- és hasznalati
melegviz-ellatasban alkalmazni kivant technolégiakat az NNK_ ivo6vizbiztonsagi

szempontb6él

engedélyezi.

elézetesen kiadott
anyagbél kiold6dé
alkalmazasa nem

Az

ivévizbiztonsagi

engedélyezés

soran

az

NNK

az

szakvéleménye alapjan figyelembe veszi a vizzel érintkezé
szennyez6 anyagok jelenlétét, vizsgalja, hogy a technolégia
tovabba
eredményezi-e a _ mikrobiolédgiai minédség romlasat,

kellemetlen iz- és szaganyagok ivovizbe kertilését.

(9) Az (1)-(8) bekezdésben

foglalt eldirasoknak az ivévizellatason kivul a kézésségi

hasznalatra szant hasznalati meleg vizzel 6s medencés ftirdévizekkel érintkezésbe
keriilé termékekre, anyagokra és technolégiakra vonatkozéan is teljesdinitik kell.”

