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Az építészeti, építészeti/épületgépészeti 

megoldásokkal és lakáshasználati 

szokásokkal együtt a 

mikroorganizmusok életfeltételei is 

változnak.  



Miként hat a penészgombák előfordulására a  

-falfűtés,  

-az üvegszövet falburkolás,  

-a műanyag nyílászárók beépítése,  

-a szigetelés,  

-a légbevezetők,  

-a szellőzőrendszer és a  

-fan-coil használata? 

A beltéri környezet változásával a környezet-egészségügyi 

szakembereknek is lépést kell tartaniuk… 

Fénykép: J. Robledo 



Exophiala dermatitidis és E. phaeomuriformis  

A mosogatógépek 62 %-ban (N=189) 

Extremofil gombák: 

magas hőmérséklet, 

magas sókoncentráció, 

erős detergensek, savas 

és lúgos közeg. 



Fuzáriumok a lefolyóban! 

A lefolyókban leggyakrabban előforduló gombák a 6 leggyakoribb 

pathogén Fusarium ST. Short et al. 2011 

USA, ST:szekvencia típusok alapján, N=457, fertőzöttség 66%. 

  

Terjedésük? 
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A Scolecobasidium humicola micéliumai 

mélyen „gyökereznek” a sziloplasztban (200× 

nagyítás)  

Nátrium-oleát  és 

polioxietilén-9-lauril-

éter bontása (Abe 

and Hamada 2011) 



Phaeococcomyces/Exophiala sp. (Chaetothyriales) 

Ritka gomba fertőzte meg a pláza szellőzőrendszerét 







A fan-coil fertőzött hőcserélő lamellái  



Új házakra jellemző tervezési, kivitelezési, lakberendezési hibák 



Falfűtés, üvegfűtés 



Csupa ablak házak- és a hőhidak 



Babaágy a legrosszabb helyen! 



Rosszul szellőző fürdőszoba-penész a szomszédos helyiségben 



„Teremgarázs-hőhidak” 



I. típus: épületelemek, 

berendezési tárgyak 

által lezárt térben 

kialakuló rejtett 

penészgombatelepek 

II. típus: 

mikroszkopikus 

méretű, rejtett 

penészgombatelepek 

kialakulása 

 

III. típus: szín alapján 

rejtett penészgomba 

telepek („láthatatlan 

penész”) 

Rejtett penészesedés típusai 



b 

Mikroszkópikus méretű telepek háziporban: a: porszemen, b: 

textilszálon, c: állati szőrön, d: fűrészpor szemcsén 



Szín alapján rejtett penészgomba telepek („láthatatlan penész”) 

Főként a fehér színű Aspergillusok, Acremonium. 



Gipszkarton kábelfülkében kialakult Stachybotrys telep. 

Gipszkarton 



Díszkő burkolatok mögött 



 Penész a számítógépben 



A szőnyegből gyűjtött porban igen 

nagy mennyiségben Scopulariospis 

candida spórák, spóracsomók és 

konídiumtartók. 

Micrococcus koncentráció: határérték 4,2x-e 

Szőnyeg alatt/ 

szőnyegben 



Padló alatt: Arthrinium sp., Scopulariopsis brevicaulis, Microascus 

trigonosporus, Monodictys sp., Phialocephala sp., Ceratocystis/ 

Ophiostoma 



Cyclotella/Stephanodiscus spp. 

Padlófűtés 





Üvegszálas tapéta 



MMVF : 

•Bőr- szem- és felső légúti gyulladás, irritációt okoz. 

•Kötőanyaga (epoxy gyanta) allergén (Cuypers et al. 1975) 

•Akkumulálódik a szemen (Schneider & Stokholm 1981). 

•Pneumoconiosis (Kilburn et al. 1992). 

 

 

 

Gombák és más szennyeződések hatása? 



Légcsatornák porában is gyakori! 



Összefoglalás 

új, gomba eredetű kockázatok okai: 

- extremofil, rezisztens vagy új fajok megjelenése hazánkban 

- modern épületek tervezési-kivitelezési-lakberendezési hibái 

- új építőanyagok: új lehetőségek a gombák számára! 

 




