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 Lakáshasználati szokások hatása a 
belső téri allergén terhelésre 

 



pollen 

penészgombák 

 

Baktériumok myco- és 

endotoxinok 

kutya-, macska-,  

atka és csótány eredetű 

allergének 

szenzitibilizáció 

allergiás rhinitis 

hiperszenzitív tüdőgyulladás 

atópiás dermatitis  

asztma 

tüdőmikózis 

Beltéri bio- 

aeroszolok  

és egészségi  

hatásaik 



Az építészeti, 

építészeti/épületgépészeti 

megoldásokkal és 

lakáshasználati szokásokkal 

együtt a mikroorganizmusok 

életfeltételei is változnak.  



Exophiala dermatitidis és E. phaeomuriformis  

A mosogatógépek 62 %-ban (N=189) 

Extremofil gombák: 

magas hőmérséklet, 

magas sókoncentráció, 

erős detergensek, savas 

és lúgos közeg. 



A Scolecobasidium humicola micéliumai 

mélyen „gyökereznek” a sziloplasztban (200× 

nagyítás)  

Nátrium-oleát  és 

polioxietilén-9-lauril-

éter bontása (Abe 

and Hamada 2011) 



(Ouchi et al. 1976) 

Dust mites 

colonization of new homes 



Fürdőszoba-hálószoba egybeépítések 



túlmodernizált intelligens házak 



Házi komposztáló berendezés 

szerves trágyává alakítja a hulladékot  



A panelépítés harminc éve alatt közel 788 000 

panellakás épült fel. Budapesten az összes lakás 

22,6%-a, 189 667 db panel. 



Az óbudai "Faluház„ 

az ország legnagyobb lakóháza,  

3000 lakó, tizenöt házszámon át, 338 méter hosszú 



 

Hőhídak 

 



Energetikai felújítások- 
megfelelő szellőzés biztosítása nélkül 

 
 
 



Műanyag nyílászárók 





Légbevezető elem 



Légbevezető elem 



200.000 elhanyagolt gyűjtőszellőző rendszer 

Elégtelen szellőzés 

Visszaáramlás 

A lakások 15%-ban illegális nyomó 

ventilátorok, bekötések (Karczagi, 2012) 

Fordított (befúvó) ventilátor bekötés 



Vályogházak 



szupervályog 



Sátortetős kockaházak 
318.009 db 

lakásállomány 8.13%-a 
 
 

Fotó: Kiss-Kuntler Árpád 

a népi építészet és tudás eltűnt- 

sokszorosított típusterv 

a TLE adatai alapján 



MAJD ÉN MEKK  CSINÁLOM! 





Cserépkályha divat- 

tüzifa szárítás a lakótérben 

(Reponen et al. 1992)  



Fűrészporos tapéta 
-Nagy mennyiségű bedolgozott fűrészport (cellulózt) tartalmaz: tápanyag a 

gombáknak (főként celluláz aktivitású fajok számára!) 

 

-Általában több rétegben található, szivacsszerűen szívja fel a vizet, sokáig 

megtartja 

 

-A felülete takaríthatatlan, megköti a port (spórákat) 

 

-Fürdőszobákban is előszeretettel alkalmazzák!!! 

 



A beltéri aerobiológiai vizsgálat folyamata 

 
3. Lépés: konzultáció: 
Eredmények 

megbeszélése és 

szaktanácsadás.  

2. lépés: Laboratóriumi 

vizsgálatok (1 hét): 

Tenyésztések, 

mikroszkópos 

vizsgálatok, tesztek 

elvégzése (penész-

gombák, baktériumo, 

Legionella, poratkák, 

pollen). 

1. lépés: Helyszíni 

vizsgálat (1-2 óra): 

Épület, légtechnikai 

berendezés, növényzet 

vizsgálata, műszeres 

mérések, levegő, házipor, 

felületi- és épületanyag 

minták gyűjtése. 

http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.uofaweb.ualberta.ca/iiqm/images/Coast_Comfort_Room,_2_Double_Beds.jpg&imgrefurl=http://www.iiqm.ualberta.ca/qhraccommodations2009.cfm&usg=__3fqdMcvVMP68acAoY8B0K9QT4HI=&h=350&w=550&sz=62&hl=en&start=110&um=1&tbnid=LuJF6grwmhD66M:&tbnh=85&tbnw=133&prev=/images?q=room&ndsp=20&hl=en&sa=N&start=100&um=1


Ficus benjamina L. 

kislevelű fikusz  

Latex: légúti 

túlérzékenységet okoz a 

növényt tartók 6%-ánál,  

3%-uknál pedig  

szénanátha is jelentkezik.  

 

A tejnedv a növény 

eltávolítása  után fél évvel 

is kimutatható. 

 



Euphorbia leuconeura 





Biomphalaria sp. 
bilharziózis  

Schistosoma spp. 

(vérmételyek) 

diterpének- millaminok- ingenol 



Rákkeltő virág 

Vogg et al. 1999 

Eppstein-Barr vírus 

Burkitt-limfóma 

Serkenti lítikus 

ciklust  

(Kloz et al. 1989) 



Euphorbia trigona 



Euphorbia milii 

(pompás kutyatej ) 



 

     

Aloe vera  

(aloé)  

 

 

 

     

Epipremnum aureum  

(hegyescsúcsú futóka) 

 

     

Chlorphytum comosum  

(zöldike)  

 

Szobanövények  

formaldehid dehydrogenáz 

aktivitása 
(Hou and Xu 2015) 
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Köszönöm a figyelmet! 


