
 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 

szükséges járványügyi intézkedésekről 
 

Egészségügyi kártevők elleni védekezés150 

36. § (1)151 A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi 

szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak (a továbbiakban: rovarok), 

valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők (a továbbiakban együtt: 

egészségügyi kártevők) megtelepedésének és elszaporodásának 

megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres 

irtásukról (a továbbiakban együtt: védekezés) gondoskodni kell. 

(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában egészségügyi kártevőnek 

minősülnek: 

a) emberen élősködő vérszívó tetvek, 

b) maláriát terjesztő és egyéb vérszívó szúnyogok, 

c) betegséget terjesztő vagy okozó kullancsok és atkák, 

d) embervért is szívó bolhák, 

e) ágyi poloska, 

f) házi légy és egyéb élelmiszert szennyező vagy vérszívó legyek, 

g) csótányok és egyéb élelmiszert szennyező rovarok, 

h) vándor- és házi patkány, 

i)152 házi egér és a zárt térben megtelepedett egyéb egerek, 

j)153 az előző, a)-i) pontokban fel nem sorolt bármely állat, amennyiben 

tömeges előfordulása következtében vagy egyéb körülmények miatt 

közegészségügyi ártalmat okoz, illetőleg járványügyi szempontból veszélyt 

jelent. 

(3)154 A (2) bekezdés h) és i) pontjában felsorolt rágcsálók elleni 

védekezési kötelezettség csak lakott területen áll fenn. E jogszabály 

alkalmazása szempontjából lakott területnek tekintendők a városok és 
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községek beépített területén fekvő, emberi tartózkodásra alkalmas 

létesítmények (lakóházak, középületek, üzemek stb.), az utcák (terek, parkok 

stb.), valamint az ott található műtárgyak, továbbá - területi 

elhelyezkedésüktől függetlenül - a járműforgalmat szolgáló létesítmények, a 

repülőterek, kikötők, személy- és teherpályaudvarok, egészségügyi 

intézmények, üdülők, táborok, élelmiszer tárolására szolgáló raktárak, 

valamint élelmiszer-ipari, élelmiszer-kereskedelmi, közétkeztetési és 

vendéglátó-ipari egységek, illetőleg a mezőgazdasági üzemek lakó- és 

gazdasági épületeinek, raktárainak elhelyezésére szolgáló területek az 

épületekkel és az épületeket körülvevő 100 méter széles területsávval 

együtt. 

(4)155 Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a költségek 

fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások 

végrehajtásáról az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, 

használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv vezetője vagy 

üzemeltetője (a továbbiakban együtt: fenntartója) köteles gondoskodni. 

(5)156 Amennyiben a fenntartó a (4) bekezdésben foglaltaknak nem tesz 

eleget, a járási hivatal kötelezi az egészségügyi kártevők elleni védekezésre. 

(6)157 A fenntartó a védekezést - ha jogszabály másként nem rendelkezik - 

saját kivitelezésben is elvégezheti, amennyiben rendelkezik az egészségügyi 

kártevőirtás végzéséhez szükséges, jogszabályban előírt személyi és tárgyi 

feltételekkel. Ennek eredménytelensége esetén a járási hivatal elrendeli 

egészségügyi kártevőirtással hivatásszerűen foglalkozó szakvállalkozás 

igénybevételét. 

(7)158 Amennyiben a védekezés közvetlen járványveszély elhárítása miatt 

szükséges, annak végrehajtásáról a járási hivatal haladéktalanul 

gondoskodik. 

(8)159 Ha a járási hivatalnak a védekezésben való részvétele azért vált 

szükségessé, mert a fenntartó a (4) bekezdésben előírt kötelezettségét 

megszegte, akkor a járási hivatal a fenntartót a védekezés költségeinek 

megtérítésére kötelezi. 

37. § (1)160 Az emberen élősködő vérszívó tetvek által terjesztett fertőző 

megbetegedések terjedésének megelőzése érdekében a járási hivatal 

elrendelheti, hogy meghatározott helyeken és esetekben a tetvesség 
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felderítésére időszakos vagy soron kívüli, csoportos vagy egyedi 

vizsgálatokat kell tartani, illetőleg annak megszüntetésére és megelőzésére 

megfelelő eljárásokat kell alkalmazni. Az elrendelésnek ki kell terjednie 

minden olyan közösségre, ahol a személyek gyakori cserélődése, életmódja 

vagy egyéb körülmények miatt a tetvesség behurcolására és terjedésére 

fokozott lehetőség nyílik. 

(2)161 Minden egészségügyi, szociális és oktatási dolgozó, aki az elvégzett 

vizsgálatok során tetvesség fennállását észleli, vagy arról hivatásának 

gyakorlása közben tudomást szerez, köteles annak megszüntetéséről 

haladéktalanul gondoskodni. Amennyiben ezt a tetvesség mértéke, jellege 

vagy bármi más ok miatt hatáskörében nem tudja biztosítani, köteles az 

esetről a járási hivatalt tájékoztatni, amely a tetvetlenítést elvégezteti. 

(3) A tetvességi vizsgálatokat és a tetvetlenítést - a körülményektől 

függően és a szükséges mértékben - ki kell terjeszteni a tetvesnek talált 

személy közvetlen környezetére, illetőleg az ott élő és vele rendszeresen 

érintkező személyekre is (pl. családtagokra, lakó-, munka-, tanulótársakra 

stb.). 

(4)162 A vizsgálat alá vonandó, illetőleg a kezelendő személyek körét és a 

környezet kiterjedését - indokolt esetben - a járási hivatal állapítja meg. 

(5) Az érintett személy köteles magát alávetni a tetvesség felderítése, 

megszüntetése, illetőleg megelőzése érdekében szükséges eljárásoknak. 

(6)163 A járási hivatal a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő 

tetves személyekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba fel kell venni 

mindazokat, akiknél ruhatetvesség, illetőleg nagyfokú vagy ismételt 

fejtetvesség észlelhető. 

(7) Használt ruhaneműt, rongyot, textilhulladékot, szőrt, szőrmeárut, tollat, 

hulladékhajat csak hézagmentesen zárható zsákokban szabad gyűjteni, és 

szóródást kizáró módon szabad szállítani. Az így összegyűjtött 

hulladékanyagot csak megfelelő rovarmentesítés vagy négy hétig tartó 

tárolás után szabad feldolgozni. 

(8) Fodrászüzletben tetves személy kiszolgálását követően a használt 

eszközök (fésű, kefe, kendő, törülköző stb.) tetvetlenítéséről haladéktalanul 

gondoskodni kell. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800018.nm#lbj160ida5be
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800018.nm#lbj161ida5be
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800018.nm#lbj162ida5be


 

38. §164 A nemzetközi személy- és áruszállítást végző légi-, vízi- és 

szárazföldi járművek, valamint a repülőterek, személy- és teherpályaudvarok 

és kikötők egészségügyi kártevőktől való mentességét a nemzetközi 

egészségügyi előírásokban rögzített kötelezettségeknek megfelelően 

biztosítani kell. 

39. § (1)165 A védekezés szakmai irányelveit, az alkalmazható irtószereket 

és eljárásokat, valamint a járási hivatal és a kormányhivatalok feladatait az 

OEK által időszakosan kiadott „Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és 

az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről” 

tartalmazza. 

(2) A védekezés részletes előírásaira vonatkozóan az 4. számú 

mellékletben foglaltak az irányadók. 
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