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Általános légszennyező anyagok és egészségügyi hatásaik



Egyes kémiai anyagok emissziói (WHO)







Emissziók – mérési adatok esettanulmányokból
Építőanyagokból
Gépészeti rendszerekből
Tervezési szempontok

Kapcsolódó tudományterületek




transz-diszciplináris tudományterületek
holisztikus szemléletmódú megközelítést igényelnek
„Rész – Egész” kapcsolata

Építésökológia
Az építésökológia, az ökológia meghatározásából eredeztetve:
a ház és a környezet kapcsolata

épületek környezet-terhelésének (energia-áramok, anyagáramok) vizsgálata, valamint az építőanyagok
életciklusának elemzése (Life Cycle Assessment LCA).

folyamatokban kumulálódó káros hatások


nyersanyagok feldolgozásától kezdve az lebontott
épületből származó hulladékok kezeléséig

Cradle to cradle –
bölcsőtől bölcsőig
Braugart és McDonough: Bölcsőtől bölcsőig Környezettudatosság a tervezéstől a
gyártásig (2002)

Építésökológia – értékelő rendszerek

Több országban hoztak létre az ökologikus épületek fejlesztésére úgynevezett "zöld" értékelő
rendszereket:

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM),

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)




Green Star,
Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency (CASBEE),
Building and Environmental Performance Assessment Criteria (BEPAC),

A folyamatokban lévő egyes elemeket vizsgálják és értékelik külön-külön („by components”).
Szalay (2009) tanulmánya az alábbi bizonytalanságokat emeli ki az épületek életciklus
elemzésével kapcsolatban:







a beépített anyagok sokfélesége,
a szállítási távolságok,
a karbantartás gyakorisága,
az épület élettartama,
a hulladékkezelési megoldások,
a bent-lakók szokásai, és a tevékenységükkel okozott környezetterhelésük .

Építésökológia – értékelő rendszerek

Holisztikus megközelítés - „Egésztől" kell indítani









Az épület környezetre való hatása teljes élettartama alatt (emissziók,
vízháztartás, hulladékkezelés, stb.),
energia felhasználása (energia-háztartás, megújuló energiák, újrahasznosíthaó
anyagok, stb.),
beltéri környezetre való hatása (beltéri levegőminőség, szellőztetés, hőérzet,
komfort érzet, stb.)
LCA + IEQ (Indoor Environmental Quality)
energiatudatos épületek életciklus elemzésénél is elengedhetetlen a beltéri
környezeti hatások egészségügyi vizsgálata

Minden ház egyedi eset – bioklimatikus design (vernakuláris építészet)

Épületbiológia
ház és ember kapcsolata
Az épületbiológia kutatásainak célja, hogy az ember – természet – építészet eredeti egysége
újra összhangba kerüljön.

Az épületbiológia alaptételei



Az építési terület legyen mentes akár természetes akár mesterséges sugárzástól
Az épületet ne érje közvetlenül káros anyagterhelés
Decentralizált, laza beépítés, zöldfelületek arányának növelésével
Önállóság, természet közeliség, ember és társadalom centrikusság
Természetes építőanyagok használata
A beltéri légparaméterek természetes szabályozhatósága (pára, hőmérséklet, légcsere, stb.)
A szerkezetek hőtároló és hőszigetelő képessége optimális arányú legyen
Egészséges beltéri levegőminőség biztosítása természetes szellőztetéssel
Alacsony kibocsátású építőanyagok használata
Gombák, baktériumok, por elterjedésének megakadályozása
Jó ivóvíz biztosítása
Az épület a környezetre ne hasson károsan
Megújuló energiák alkalmazása
Lokálisan fellelhető építőanyagok használata
Természetes megvilágítás biztosítása
A belső terek ergonómiai kialakítása



(Schneider, 2013)

















Beltéri levegőminőség fogalma
Definíció I.

"A belső levegőminőség alatt a komfortterek levegőjének minden olyan nem termikus
jellemzőjét értjük, melyek az ember közérzetét és egészségét
befolyásolják." (Bánhídi és tsai, 2000).
A beltéri levegő minőségét befolyásoló nem termikus tényezők a gázok, aeroszolok, vírusok,
baktériumok.

Az ASHREA (American Society of Heating, Refrigerating, and Air conditioning engineers) :
Olyan levegő, amely nem tartalmaz semmilyen ismert káros, fertőző anyagot bizonyos
koncentráció felett, aminek a határértékét a megfelelő hivatalos szervek határozzák
meg, és az emberek 80%-a elfogadhatónak ítéli meg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

illékony szerves anyagok (Volatile Organic Compounds - VOC)
formaldehid
széndioxid
radon
dohányfüst
nitrogén-dioxidok
azbeszt
szálló porok

Történeti háttér
Beltéri Levegőminőség

Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organisation - WHO) az egészséget az
ember testi, lelki és szociális jólétének tekinti.
Az Agenda 21 az ember egészségét a fenntartható fejlődés alapvető feltételének
tekinti
biológiai egészség
lelki egészség
mentális egészség
emocionális egészség
szociális egészség (WHO, 1948).













„Joguk van az egészséges, termékeny élethez, amely
harmóniában van a természettel. Az egészség javítása
és a fejlődés együtt kell, hogy járjanak.„
(Agenda 21, 1992)

1824 – Tredgold

megfelelő szellőztetés
1858 – Max von Pettenkoffer

beltéri levegőben lévő CO2 maximális értékét (0,1 térfogat%)
1889 – John Shaw Billings

Szellőztetés – 1915 American Society of Heating and Ventilating Engineers
1960 – dr. Hubert Palm orvos, és Hinrich Bielenberg állatorvos

Épületbiológia alapjai

"Das gesunde Haus„
1982 – P.Ole Fanger

A beltéri levegőminőség tudományterülete
2000 – James N. Pitts Jr

beltéri levegőben lévő NO2 koncentráció

Történeti háttér
Káros anyagok












1950-es évek:
– a természetes szálú, szőtt szőnyegeket felváltják a szintetikus szálú, rojtos szőnyegek
– gyorsan terjednek a CFCs (chlorofluorocarbons) alapú, aeroszolos légfrissítők
– engedélyezték a felhőkarcolók strukturális homlokzatán azbeszt spray használatát
1953:
– több mint egy millió légkondicionálót adtak el az Államokban
1954:
– az OSB lapok éves termelése elérte a 0,4 millió m2-et
1962:
– az amerikai családok 90%-ának van televíziója
1960-as évek:
– a légfrissítők használata nő, egyre több háztartási termékhez adagolnak illatanyagot
1975:
– elterjednek a karbamid-formaldehid alapú hőszigetelő anyagok a családi házaknál
– az OSB lapok éves termelése elérte a 1,5 millió m2-t

Történeti háttér
Káros anyagok











1979:
– az amerikai családok 25%-nak van beépítve légkondicionáló berendezés
1979:
– az OSB lapok piaci részesedést nyertek
1984:
– több publikáció jelenik meg a Beteg épület szindróma jelentőségéről
1997:
– az amerikai családok 50%-nak van beépítve légkondicionáló berendezés
1998:
– határértékeket szabnak az építőanyagokból származó VOC anyagok kibocsátásainak

2000:
– az amerikai családok 50%-nak van otthon számítógépe
(Weschler, 2008)


Legfőbb beltéri források

Kinti környezet
Éghajlat,
levegőminőség, föld,
víz
Kapcsolatok
Garázs, pince, közös
előtér
Épületszerkezetek
Építőanyagok,
segédanyagok,
burkolatok
Fűtőberendezések
Klíma
Festékek, lakkok,
oldószerek
Ragasztók
Bútorok
Textilek
Kereskedelmi és
fogyasztási cikkek

A kipárolgott anyagok
egymással
reakcióba lépnek.
Másodlagos emisszió

’Egészségtelen épület tünet együttes’
(Sick Building Syndrome)



A rosszminőségű építőanyagok használata, és a nem
elégséges szellőztetés miatt ami a tömegépítkezés
következménye - és a hőszigetelés hatására jelentős
mértékben emelkedett a VOC anyagok koncentrációja a
beltéri levegőben.

Egészségügyi szabályozások
Air Quality Guidelines - WHO (Egészségügyi Világszervezet)

Jelenleg az általános komfortterekre (lakás, középület)nincsenek
itthon szabályozások, határértékek, egyedül a WHO által közölt
ajánlásokra lehet hivatkozni. Az ún. "Munkahelyi
egészségvédelem" ad határértékeket a munkahelyek tereiben
lévő káros anyagok koncentrációira (MSZ 21461 1-2 szabvány).



WHO Air quality guidelines for
Europe
















1987 – 28 légszennyező anyag
2000 – 35 légszennyező anyag
2005 – update 4 anyagról
2010 – update 9 anyagról

Szálló por (PM - particulate matter)
Dohányfüst
CO
NO2
SO2
Policiklusos aromás szénhidrogének
Radon
Ózon
Formaldehid
Illékony szerves anyagok (VOC)

1.

Általános leírás, tulajdonságok

2.

Lehetséges források

3.

Mért koncentrációk

4.

Mérési módszer

5.

Expozíciós utak

6.

Egészségügyi rizikók (toxicitás)

7.

Kutatási eredmények

8.

Beltéri határérték

Benzol






C6H6 telítetlen, gyűrűs szénhidrogén, színtelen, jellegzetes szagú, könnyen párolgó
< 5 μg/m3
Nagyon veszélyes méreg, károsítja a csontvelőt, hajszálereket, fejfájást, hányingert, eszméletvesztést okoz.
Rákkeltő hatású

Források:




Kültér

Garázs kapcsolat

Beltér:



Fűtő berendezések, gáztűzhelyek (szén, fa, gáz, kerozin, petróleum)
Építőanyagok:

PVC burkolat

Gumi alapú padlóburkolat

Nylon

OSB és egyéb faalapú építőlemezek

Üveggyapot, üvegszálas szigetelő anyagok

Ragasztók

Festékek, festék lemosók

Tömítő anyagok

Formaldehid






CH2O szerves vegyület, a legegyszerűbb aldehid.
Mindenütt jelen van a környezetben, elsődlegesen természetes folyamatok (föld légkörében található metán,
szénhidrogén, napfény és oxigén hatására keletkezik)
létrejön növényi és állati szervezetek anyagcseretermékeként, sőt az emberi szervezetben is megtalálható

Egészségügyi hatások:




belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.
orr-rák, leukémia
Rákkeltő hatású

Szabályozások:




WHO (2010):

<125 µg/m3
MSZ 21461 1-2:

600 µg/m3 : rövid ideig megengedett legnagyobb koncentráció 30 percig

Formaldehid

Források:






Kültér

Garázs kapcsolat
Beltér:

Fűtő berendezések, gáztűzhelyek (szén, fa, gáz, kerozin, petróleum)

Építőanyagok:

OSB és egyéb faalapú építőlemezek (UF műgyanta)

Hab hőszigetelő anyagok

Ragasztók (műgyanták – fenol, melanin)

Festékek, lakkok, oldószerek, felületkezelő anyagok

Háztartási szerek, fertőtlenítők, tisztító szerek

Kozmetikai szerek, körömlakk lemosó

Textilek
beltéri levegő hőmérséklete és relatív páratartalma, a légcsere, az épület kora (mivel a
formaldehid kibocsátás idővel csökken), valamint az évszakok befolyásolják a koncentrációt

Naftalin





C10H8
legegyszerűbb policiklusos aromás szénhidrogén
legnagyobb mennyiségben a kőszénkátrányban fordul elő

Egészségügyi hatások:





súlyosan károsítja és rombolja a vörösvértesteket és fokozza a rögképződést
levertség, étvágytalanság, nyugtalanság, sápadt bőr, súlyos esetben hányinger, hányás,
véres vizelet, hallucináció, sárgaság és hasmenés.
korlátozott mértékben rákkeltő (IARC - International Agency for Research on Cancer)

Szabályozások:




WHO (2010):

<10 µg/m3
MSZ 21461 1-2:

50 µg/m3 : általános koncentráció

Naftalin

Források:



Kültér
Beltér:
 Fűtő berendezések (kerozin, fa)
 Építőanyagok:
 ftalát műanyagok gyártásánál
 beton lágyító anyagában
 gipszkartonban
 szintetikus és természetes gumi anyagban
 cserzőanyag bőr iparban
 festékek, rovarölő szerekben
 molyirtó szerekben
 fa anyagok impregnáló szerében
 dohányfüstben

Sztirol





C8H8 Régóta ismert vegyület
aromás szénhidrogén
Egyes meleg égövön honos fák (Styrax-fajok, például Styrax benzoin: benzoefa) gyantájából annak vízgőzdesztillációjakor a gőzzel együtt távozik.

Egészségügyi hatások:

Szem- és bőrirritáló hatású, belélegezve ártalmas

Hatásai: dermatitis, fáradtság, hányás, szédülés, fejfájás, eszméletlenség

Hatása lehet a központi idegrendszerre

A folyadék lenyelése közben előfordulhat a tüdőbe való aspiráció, ami kémiai (toxikus)
tüdőgyulladást okozhat.
Szabályozások:


MSZ 21461 1-2:

50 µg/m3 : általános koncentráció

Források:
Többnyire műanyagok, főként polisztirol gyártására használják.

A polisztirol a legrégebben ismert műgyanták egyike.

Fenol








C6H5OH
az egyik legegyszerűbb aromás vegyület (alkohol)
Előfordul barnaszénben, természetes illatanyagokban
Kis mennyiségben a fenyőfa törzse és tűlevele is tartalmazza
szalicilsavat, pikrinsavat, színezékeket, műanyagokat (bakelit, fenolplasztok), növényvédő- és fakonzerváló szereket
készítenek belőle
Dezinficiáló (fertőtlenítő) hatású.

Egészségügyi hatások:

Bőrrel érintkezve vagy szembe kerülve maró hatású, lenyelve vagy belélegezve mérgező.

kábultságot, vesebántalmakat, légzés- és szívbénulást okozhat
Szabályozások:

MSZ 21461 1-2:

50 µg/m3 : általános koncentráció

Források:
•
•
•
•
•

Rovarirtó szerek,
Lakkok
Műgyanták - Fenol-formaldehid
Hőszigetelő habok
Detergensek – szintetikus tisztítószerek

Ftalátok








szerves vegyületek
hosszú ideig tartó párolgással szabadulnak fel a különböző termékekből
színtelen, olajos folyadékok, jelentéktelen vagy semmilyen szagot nem árasztanak és illékonyságuk csekély
a legelterjedtebb szennyező anyagok, gyakorlatilag minden ember vérében, a hazai élővizekben és a házi porban is
kimutathatunk ftalátszennyezést
A ftalátok megtalálhatók élelmiszerekben, flakonokban, ruhákban és műszaki cikkekben egyaránt, a számítógép műanyag
részeitől kezdve a telefonkábelen át a kábelszigetelésekig, valamint csövek, autóalkatrészek, adalékanyagok, festékek,
lőszerek és szerszámok műanyag részeiben is.

Egészségügyi hatások:

reprodukciót ill. a gyermek fejlődését károsítják

nagy valószínűséggel emberben rákkeltő

Források:
•
•
•
•

PVC-lágyító
Rovarirtó szerek
Felületkezelő anyagok
Textilek

Terpének



Különféle növényekből (citrusfélék) desztillálás útján kaphatók.
Az illatszeripar egyik fontos nyersanyagcsoportjai



Limonén








A citrom és más citrusfélék nagy mennyiségben tartalmazzák
Használják íz és illat adaléknak

ételekben, háztartási tisztítószerekben, parfümökben.
Allergiás tüneteket is okozhat,

például szem, orr, torok, bőr irritációt,
Nem számít egészségre káros anyagnak.
Az átlagos koncentráció, melyet háztartásokban mértek kevesebb, mint 30 μg/m3







Alfa-pinén



Megtalálható sok tűlevelű fenyőben, de a rozmaringban is
A növényekből származó emissziót a hőmérséklet, valamint a napsugárzás intenzitása befolyásolja
A légkörbe jutva az ózonnal reakcióba tud lépni, és újabb illékony anyagok keletkeznek



Anti-bakteriális hatású






3-karén


a természetben a terpentinben fordul elő, a forrástól függően akár 42%-os mennyiségben is.
A karén édes és szúrós szagú. Vízben nem oldódik, de zsírokkal és olajokkal elegyedik.



Magasabb koncentrációban bőr irritációt okozhat.



Kémiai anyagok emisszióinak mérése





Szabványok

ISO16000 a beltéri levegőminőség
szabványa
ISO 16000-11:2006

építőanyagokból származó illékony
szerves anyagok mintavételének
eljárása

(1) közvetlenül a helyszínen aktív
mérőeszközzel

Levegő szivattyú

FLEC (Field and Laboratory
Emission Cell)

(2) az építőanyag-minta
tesztkamrában való elhelyezése, és
a kipárolgó komponensek szorbens
csőre való gyűjtése

Kémiai anyagok emissziói építőanyagokból
Esettanulmányok 1980 – 2000



Beltéri szennyező anyagok egészség károsításának felismerése – ezzel összefüggésben a
szellőztető rendszerek vizsgálata



Újabb felismerés: Káros anyagok koncentrációja beltérben magasabb, mint kültérben



Első megoldás: beltéri levegő intezívebb cseréje



Építőanyagok helyszíni vizsgálata nehézkesnek bizonyult – túl sok a befolyásoló paraméter

Bútorozás,

Hőmérséklet,

relatív páratartalom ingadozása,

Szellőztetés mértéke,

Emberi tevékenységek

Süllyedés mértéke (sink effect)

Kémiai anyagok emissziói építőanyagokból
Esettanulmányok 1980 – 2000



Építőanyagok emissziós tesztelése (VOC)
Egészségügyi felmérések



Érzékelhető káros anyagok meghatározása, tapasztalt tünetek esetén forrás felkutatása







Gáz-fázisú emissziók

Kémiai anyagok egymással való reakciója – újabb kémiai anyagok

Ózon – szénhidrogének (pl.:alfa-pinén, limonén – fa burkolatokból, festékekből, szőnyegből)
Laboratóriumi tesztkamrás mérések, különböző befolyásoló paraméterek figyelembevételével





Hőszigelő anyagok vizsgálata 50°C –on nedves és száraz környezetben
Oldószerek emisszióinak vizsgálata festékekből (sztirol, akrill, latex) – új festékekből
magasabb volt az emisszió
Építőanyagok – hőmérséklet jelentősen befolyásolta az emissziókat

Szőnyeg

PVC

Tömítő anyag

Alumínium profil

Kémiai anyagok emissziói építőanyagokból
Esettanulmányok 2000 – 2013








Felületi emissziók mérése – pl.: ózon reakciója beltéri felületeken
A felületek öregedésének hatása a szerves anyagok reakciójára
Felismerték, hogy az intenzívebb szellőztetés - több energia, drágább berendezés, magas
fenntartási költség
Újabb szempont: alacsony emissziójú építőanyagok kiválasztása már a tervezésnél
Építőanyagokból származó emissziók:














Tégla, beton
Azbeszt
Régi festékek
Ragasztók, tömítők, festékek
Faalapú építőlemezek
Padló burkolatok
Hőszigetelő anyagok
Bútorok
Lágyító szerek, égésálló szerek

radon (föld)
azbeszt szálak (hőszigetelő anyagok, tűzvédő anyagok)
Ólom
VOC anyagok
formaldehid
VOC anyagok
VOC anyagok
VOC anyagok
ftalátok

Üveg, rozsdamentes acél – nem emittálnak káros anyagot
Csak néhány anyag egészségügyi hatását ismerték
VOC anyagok tulajdonságainak vizsgálata (numerikus, analítikai, kísérleti jelleggel)

Kémiai anyagok emissziói gépészeti rendszerekből
Esettanulmányok



Fűtési rendszerek összehasonlítása:







Széntüzelés
Nyílt terű kandalló
Központi fűtés
Káros anyagok: CO, CO2, üledékes por, PAH

Szellőztető és légkondícionáló rendszerek vizsgálata





A rendszer minősége
A beltéri levegő minősége (hőmérséklet, pára)
A rendszer fenntartása és üzemeltetésének módja
Gyenge pontok: filterek, csövek állapota, párásító berendezések, levegő keringtetés

Építőanyagok tervezési szempontjai

Jelenlegi tervezési lépések algoritmusa:





Követelmények meghatározása (OTÉK, OTSZ, stb.)
Terhek, hatások meghatározása, kiszámítása, mérése
A szerkezetbe építendő építési termékek elvárt műszaki teljesítményének meghatározása
Az elvárt műszaki teljesítménynek megfelelő építési termék kiválasztása

A holisztikus anyagválasztás szempontjai:


Mechanikai szilárdság és állékonyság,
Tűzbiztonság,



Higiénia, egészség








Biztonságos használat és akadálymentesség,
Zajvédelem,
Energiatakarékosság és hő-védelem,
A természeti erőforrások fenntartható használata.

Az egészséghez és az egészséges környezethez való jog alapvető és elidegeníthetetlen emberi jog.

Az egyre szigorodó energetikai előírások ellenére, Magyarországon jelenleg
nincsen olyan átfogó adatbázis az építőanyagokról, melyből a káros anyag
kibocsátásukról, az egészségre való hatásukról a tervezők hozzáférhető,
tényleges ismeretet szerezhetnének.

Alacsony-emissziójú építőanyagok

Külföldön már vannak alacsony-emissziójú anyagok kategorizálására vonatkozó
rendszerek:








EMICODE
Blue Angel
M1 Classification
Ecolabel
Nordic Swan
PANDORA
BUMA

Elvi felépítése:
1.
2.
3.
4.
5.

Általános anyagleírás
Emissziós mérések eredményei
Engedélyeztetési eljárás
Alkalmazási feltételek meghatározása
Életciklus elemzés (LCA)

Építőanyagok emissziós adatbázisának kialakításához
tartozó szervezeti felépítés

(Willem és tsai, 2010)

Alacsony-emissziójú építőanyagok kiválasztása

(Guo és tsai, 2003)

Emissziók csökkentése
„bake-out” (kiégetés) eljárással










az épület légterében 32 - 40°C-ra növelik a
beltéri levegő hőmérsékletétvalamint
gyorsítják a légcserét.
VOC kipárolgását jelentősen meggyorsítják

Bútorok

Építőanyagok

Festékek

Padló burkolatok
Az egész procedúra 2 hetet vesz igénybe.
60-94%-os csökkenést tudtak elérni a VOC
koncentrációkban
Tesztkamrában is végezhető különböző
anyagok kipárolgásának vizsgálatára

Építészeti tervezés szempontjai
Building Design for Good Indoor Air Quality (1995)






Beltéri levegőminőség fejlesztésének integrálása a tervezési folyamatokba
Több faktort is figyelembe kell venni:

Külső környezet által meghatározott

Tervező által meghatározott

Épület üzemeltetője által meghatározott

Épület lakói által meghatározott

5 fő tervezési szempont:










Helyszín vizsgálata (kültéri levegő, helyi források, fekvés)
Építészeti tervezés (megközelítés kocsival, épület szerkezetei, nyílászárók, pince)
Gépészeti berendezések (légbeszívás, légtisztítás, légeloszlás, légnyomás)
Anyagválasztás (alacsony-emissziójú anyagok)
Építkezés körülményeinek ellenőrzése (levegő tisztaság védelme)

További szempontok:

Emberi igények, szokások felmérése

Emberi tevékenységek felmérése

Felszerelések, berendezések felmérése

Helyiségenként a lehetséges források meghatározása

A lehetséges források összegyűjtése és lokalizálása az épület kieső részére

A jó beltéri levegőminőség kialakításával járó előnyök:

Egészség megőrzése hosszútávon,

kevesebb idő betegállományban,

jobb teherbíró-képesség,

jobb lehetőségek

Kutató munka
Kísérleti, könnyűszerkezetes faház

Vizsgálatunk arra fókuszált, hogy meghatározzuk azon kémiai anyagokat - a
ház beltéri levegőjében - amelyek alapvetően befolyásolják a beltéri
levegő minőségét.

Földszint

Tetőtér
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Konklúzió I.

A TVOC értékek
mozgása
összefüggött a
beltéri levegő
hőmérséklet és
relatív
páratartalmának
változásával,
továbbá a
helyiségekben
végzett emberi
tevékenységekkel.
Legnagyobb mértékben
a helyiségek
bebútorozása
gyakorolt hatást a
beltéri
levegőminőségre.
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Felhasznált szakirodalom



37 esettanulmány
24 tesztkamrás tanulmány
12 áttekintő tanulmány



http://doktori.nyme.hu/443/




Köszönöm a figyelmet!

