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Az tntézet megalakulása és mííkodése

Magyarországon 1954-ben kezdódott meg a mesterséges radioaktív izotőpok
alka|mazása importá|t izotópokkal. Az alkalmazás néhány év alatt elérte a tudo-
mányos kutatás, az orvosi gyakorlat (diagnosztika és terápia) és a gazdaság (ipar
é s mezíő gazdas ág) te rti l e tét.

Az izotópok importá|ásáva| és a felhasználőkhoz tortén|ő eljuttatásával a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Matematikai és Fizikai osztályának Szaktitkársá-
gán dolgoző fizikus, Veres Arpád foglalkozott. Vezetésével néhány év alatt egy
kis csoport alakult ki, amely az országos onkolőgiai Intézetben mírkodott az
1955-ben alakult országos Atomenergia-bizottság (oAB), i l lewe annak lzotőp-
a|ka|mazási Szakbizottsága feltigyeletével (elnok: Straub F. Brunő akadémikus).
A csoport teljes koríí nyilvántartást vezetett az országba behozott izotőpokről,
amelyek importját _ a felhasználási cé| ismeretében _ az Izotópalkalmazási
Szakbizottság engedélyezte. Így megfeleló áttekintése is volt az országban folyő
izotÓpalkalmazási tevékenys é916|.

Az országos Atomenergia-bizottság vezetói az izotópok alkalmazását a mííszaki
haladás fontos eszkozének tekintenék, ezért a bizottság elnokségének 1959 jírniusá-
ban elfogadon ha rozatava| 1959. augusztus l-jével megalakrllt az oÁB lzotőpelosz-
tő Intaete. ?yz ezt létrehoző oAB-elnok'ég' hatarozat szerint az intézetnek a hazai
izotőpalkalmazás bazisává kell válnia: folytatni az ország ellárását izotőpokkal, or-
szágos izotőpnyilvántarrást vezetni, támogatni az izotőpok felhaszná|ását, kapcsola-
tot tartani az eryes szaktertiletek bázislaboratőriumaival és kutatásokatvégezni izo-
tőpok felhasználásával'. Mííkodésének kezdetekor azintézet létszáma 15 Íij volt.

Az intézet igazgatói uoltak: Tétényi Pál (alapító igazgató) 1959_70, 1975_77;
FÖldiák Gábor 1'97v75, 1987_91. (fóigazgatő); Veres Arpád 1977_91' (tudomá-
nyos igazgat6); 1977_86 (igazgató); Zsinka Lász|ó 7992; Paál Zo|tán 1993_98;
.Wojnárovits 

Lászlő 1 998-től.
Igazgatóhelyettesek: Veres Arpád 1959_77; Főldiák Gábor 7963_70, 1975_79;

Zsinka Lász|ó 1977_91 ; Goldek Ferenc és 
.Wojnárovits 

Lász|ó t993_98; Lázár
K:'íroly 7999-t6|.
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}w intézet feltigyeleti szerve 1959_66-ig az oAB, 1967-tó| a Magyar Tudo-
mányos Akadémia. Neve 1961-t6| az oAB, ill. 1966.ben ez MTA lzotőpintéze-
te, majd 1988-ban MTA Izotőpkutatő Intézetére változott.

1998-tÓl lzotóp- és. Feltiletkémiai Intézet néven az MTA Kémiai Kutatőkoz-
pontja (KK) egyik intézményeként mííkodik.

Eredeti feladatkore a kovetkezó volt:
_ izotópfor ga|mazás és -nyilvántartás,
_ izotópalkalm azás elósegítése,
- kutatás izotÓpok a|ka|mazásával, illewe a|ka|mazásuk céljáből.

E feladatok az 1960_70-es években jelentós mértékben bóvtiltek az izotőp-
készítmények elóállrításáv/' és izotÓplaboratőriumok tervezésével' Az MTA fel-
tigyelete révén pedig az intézet kutatási tevékenysége iránt nóttek az igények. A
tervezési feladatkor az 7970-es évek végén megszíínt. A hatÓsági feladatok vég-
zését az MTA intézeteként is folytatta, ebben a tekintetben a feltigyeletet to-
vábbra is az oAB látta el. Az 7980-as években az intézet feladata lett a nukleáris
fegyverek terjedését korlátoző nemzetkozi egyezmény (,,atomsorompő-
egyezmény,,) hazai végrehajrásával kapcsolatos tevékenységvégzése, a nukleáris
anyagok forgalmának ellenórzése, nyilvántartása is, ugyancsak az oAB felrigye-
lete alatt, a Nemzetkozi Atomenergia-tigynokség- (NAÜ) e||enlőrzések hazai
teendóinek szervezése.

1993-tó| az intézet kozvetlen gazdaságs célri tevékenysége nagy részének be-
sztintetésére kényszertilt, miután az é|etbe lépett rij rendelkezések értelmében
koltségvetési intézmények vállalkozői tevékenysége nem haladhatja meg az in-
tézmény bevételének30%-át. Ezze| megszíínt a hosszri évek alatt kiéprilt inté-
zeti kutatás i-fej lesztési vertikum.

1998-től az intézet nem teljes koríí felelóse a nukleáris anyagok ellenórzésé-
nek: egy hazai nukleárisanyagkorzet-fe|e|1ős teendóit láqja el. Továbbra is végzi
azonban a sugárzó anyagok nyilvántartásával, átadásának és szállításának engedé.
lyezé s éve l kapcsol atos hatősá gi tevékenysé get.

Ae jntézetnek az 1960-as években kialakult szervezete a feladatoknak megfe-
lelóen:

_ Szervetlen Kémiai osztály: izotőpok, zárt sugárforrások elóál|ítása, izo-
tőpkémia.

- Szerves Kémiai osztály: radioszénnel és tríciummal jelzett
elóállítása.

_ Fizikai Kémiai osztály: katalízis, sugárhatás-kémiai kutatások,
nolÓgia'

vegytiletek

sugártech-
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_ Izotőpalkalmazási osztály: ipari nukleáris elektronika, technolőgiai íolya.
matok vizsgá|ata izotÓpos nyomjelzéssel, radioaktív hulladékok kezelése és
tárolása.

_ Fizikai osztály: magfizikai és sugárvédelmi kutatások, az intézet sugár-
védelmi.el|en.őrzése' az int.ézet hatősági tevékenységét a\átámasztő kuta.
tások.

Kisebb-nagyobb változások mellett (mint a fentieknek tobbé-kevésbé megfe-
|e|ó flőosztályi szervezet, ezen beltil mííkodó irányonkénti tudományos osztá-
lyok) ez a szeryezet maradt fenn az 7990-es évekig. Ekkor az izotőptermelés és
-alkalmazás az intézetból kiválő IzotÓp Intézet Kft. profiljába kertilt (tulajdono-
sok MTA, KKI, magántulajdonosok). ̂ z izotőpkereskedelem cé|jára már az
1980-as években létrehozott, az intézet leányvállalataként mííkodó IZINTA is
kft-vé alakult. (Tulajdonosok: KK, magántulajdonosok.)

Az tntézet jelenlegi tudományos osztályai: Feltiletkémiai és Katalizátorkutatő
osztá|y, Katalízis- és Nyomjelzéstechnikai osztá|y, SpektroszkÓpiai oszt,á|y'
Sugárhatáskémiai osztály' Nukleáris Kémiai Kutatások osztá|ya, Sugárbizton-
sági osztály.

Tudományos kutatások

Az intézet létrejotte és mííkodése Szorosan kapcsolődott ez atomenergia békés
a|ka|mazásának az 1950-es években hazánkszámára is megnyílő lehetósége|hez.
1955-ben az e|s,ő, majd 1958-ban a második, az ENSZ égisze alatt megrendezett
világkonferencia (International Conference on Peaceíul Uses of Atomic Energy)
áttekintette az alkal mazás osszes lehetséges tertiletét.

Az atomerómíívek abban az időszakban még csecsemókorukat élték, így ̂
másodlagos alkalmazások, kulonosen az izotópok kulonbozó célri felhaszná|ása
volt az elsódleges cél. A magyar sajátosságoknak megfelelóen a gazdasági (fóleg
ipari) a|ka|mazás elósegítése volt hangsrilyos, amit az á|ta|ános állami fejlesztési
szemlélet mellett az is indokolt, hory az orvosi a|ka|mazás az orvosok spontán
kezdeményezókészsége folytán gyorsan fejlódott kulon segítség nélktil is.

Ahazai atomeróm létesítése miatt _ az 7970-es évektó| - az izotőpalkalma-
zásra kevesebb figyelmet fordítottak az á||ami szervek. Az intézet helyzetét hát-
rányosan befolyáso|ta az országos Atomenergia-bizottság kozponti szerepének
megrendtilése. Ugyanakkor az intézetnek az MTA feltigyelete a|á helyezése,
amely idóben egybeesett tobb intézeti vezetí doktori tudományos fokozatának
meBszerzésével, megnovelte az intézet tudományos orientáciÓjának lehetósé-
geit, és megszabadította bizonyos flolosleges országos szervezési gondoktől.
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Az atomeróm vi programben ^z intézet _ eltéró tevékenységi terÍilete miatt
_ csak marginális szerepet játszott ugyan' de maga az er.őmí3 |éte az egzotikum-

bÓl a valőságba vitte át.a nukleáris kultrirát a szélesebb mííszak.l-gazdasági koz-

vélemény szemében is. Ennek is koszonhetóen az 7970.es években az izotóp-

technika széleskorííen elterjedt, Íóleg az iparban. Hozzájárult ehhez a gezdasá-
gossági szemlélet általános erósodése is ebben az idíőben. Egy ttal azonban a
tudomány továbblép ett ez orvosbiol ógtrai mődszerek, az immunanalitika irányá-
ba. Ez a hagyományos orvosi izotőpalka|mazás perspektíváinak szííkrilésével járt,

az intézet azonban képes volt a folyamathoz alkalmazkodni.
Az 1980-as években egyrészt az atomfegyverek elterjedésének megakadályo-

zását cé|ző nemzetkozi egyezrnények révén elótérbe kertilt a hatősági e||enórz6
tevékenys ég _ il|ewe az ehhez sztikséges technikai feltételek _ biztosítása,
amelynek terén az intézet bizonyos tapaszta|atokkal már rendelkezett. Másrészt'
a csernobili baleset kovetkeztében, novekedett a szkepszis az atomenerga fel-

használásával szemben (ehhez hozzá1árulhatott a nye rsolajárak relatív csokkené-
sének megindulása - amit csak idónként szakított meg egy-egy esemény, mint
p|. az iraki agressziő). Az ellenórzési igényeket tovább novelte a Szovjetuniő
osszeoml ása, a nukleáris leíegyverzésre vonatkoző megállapodások, valamint a
kornyezewédelem igényeinek novekedése és az atomenergetika-ellenesség eró-
sodése hazánkban is. Jelenleg az )'993 e|,őtti nukleáris kapacitás nagyobb hányada
azlzotóp Intézet Kft. keretében mííkodik.

E kortilmények kozott az intézet alapvetóen az e||enórzési technilcík fejleszté-
sével, a természetes kozegben lejátszÓdő izotőpmigráciő vizsgá|atáva|, valamint a
számottevó tartős radioaktivitást nem iniciálő prompt gamma-aktiváciős analitika
megvalősításáva| és alkalmazásáva| foglalkozik. Utőbbi természetesen a KFKI
Atomenergia Kutatóintézetében mííkodó atomreaktor berendezésein torténik.

cyakorlati kutatások

Az intézetben folyő kutatások az oAB-felijryelet id.őszakában Íóleg gyakorlat-
orientáItak voltak. Kozponti feladatot képezett az izotópok elóállítása a Csille-
bérci Kutatőreaktorban besugárzott célanyagokből. A legfontosabb izotőpok
elóállítási technolőgiájának kidolgozása mintegy 5-6 év alatt befej ezódott. Ez
el sósorban komp lexkémi ai és e|vá|asztástechni kai ku tatásokat i gé nyelt.

Az 1970-es évek végén az intézeti kutatás és fejlesztés az izotőpos medicina
naw paradigmavá|tását kovewe áttért a radioimmunolőgiai készletek (kitek)
fejlesztésére, az 1990-es években pedig sikertilt a legujabb izotőpos terápiai igé-
nyeket is kielégíteni hazai készítményekkel.
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IJgyancsak tobbszori irányváltás jellemezte a szerves kémiai kutatásokat: a
kezdeti, tríciummal és radioszénnel jelzett vegyíilet-e|óá||Ítást kovene a radio.
foszforral és radioaktív kénnel jelzett vegytiletek szintézismÓdszereinek fejlesz-
tése, majd a rnolekuláris biolÓgiai célri fejlesztés.

(Jgyancsak gyakorlatorientált volt az ipari izotőpalka|mazási mődszerek f.j-
lesztése: izotípvezérlésíí elektronikus mér6-szabá|yozó berendezések, ipari
defektoszkőpok, az ipari íolyamatok izotőp-nyomjelzéses vizsgá|ata játszották a
fíőszerepet az 7960-70-es, bizonyos mértékig még az 1980-as években is. Ezek
az alkalmazások azonban mára nagyrészt elvesztették idószerííségtiket. Jelenleg a
sugártechnikai a|h,'a|mazás frleg a tobbcélri ipari besugárző berendezések,
teleterápiás ,,kobaltágyuk'' fejlesztését,, készítését, tizembe helyezését igényli,
továbbá i gen e gys zerí3 sugár zás_, i l l ewe s u gárdÓ z i s mé róke t.

E,I méIet i céIti kutat sok

A gyakorlat által vezérelt kutatások mellett az intézetben az 1960-as évek elejé-
tól kifejezetten elméleti cél kutatások is indultak, amelyek az intézet akadémiai
íeltigyele t alá keriilése után felerósodtek, a kozvetlen gazdasági célri kutatások
tobbségének a gazdasági társaság keretei kozé kertilésével pedig az intézet
alapvetó tevékenységévé váltak. E kutatások Íó irányait ismertetjtik az alábbi-
akban.

Heterogén katalízis és feliiletkémia

Eredetileg a kutatások Íó irányát a szénhidrogének Íémkatalizált reakciőinak
izotőp-nyomjelzéses mechanizmusvizsgálata képezte. Az 1970-es években a
fémpor kata|izátorokről a hordozős (alumínium-oxid, szilícium-oxid, zeolit)
katalizátorokra tértek át, majd a reakciők kore bóvtilt egyszénatomos vegytiletek
(metán, szén.monoxid), továbbá a kéntartalmri vegytiletek átalakulásainak ta-
nulmányozásáva|. A kutatások kiterjedtek a korszeríí fizikai feltilewizsgálÓ
technikík (infravoros és elektronspektroszkőpia) a|ka|mazásával a feltileti
adspecieszek szerkezetének kutarására, a legutőbbi idóben pedig speciális mőd-
szerekkel készített, jől definiált katalizátorrendszerek szintézisére és mííkodéstik
atomi szintíí megértésére, illewe befolyásolására irányultak

Sugárhatás.kémia

A kutatások Íiikuszpon{ában a kezdeti szakaszban a szénhidrogén-radiolízis állt,
majd, miután az országban a korábban tobb helyen is folyő sugárkémiai kutatások
nagyrészt megszííntek, az intézetvált e kutatások gyakorlatilag egyetlenhazai labo-
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ratőriumává. Ezért a sugáriniciált polimeirzáció, biopolimerekkel analőg hidrogé-

lek elóállítása és cellulőzanyagok sugárkezelése is a kutatások témakorébe keriilt.

Nukleáris kutatások

A nukleáris diszciplínák míívelése részben a ryakorlati tevékenységhez kozvet-

lentil kapcsolődő nukleáris méréstechnika (sugárintenzitás,, sugárenerg'a) fej-

lesztéséré, részben a gamma-sugárzással létrehozott magizomeria tanulmányo-

zására irányult. Mííveléstikjelenleg is folyik, a tematika bóViilt a kovetkez!ő (őbb

irányokban:
_ nukleáris hulladékok migrációja a talajban,
- nukleáris ííítóelemek hasadőanyag-tartalmának, kiégési szintjének és híítési

idej é ne k me ghatár ozása,
_ termo- (radio) lumineszcencia a|ka|mazása sugárdőzisok mérésére,
_ prompt gamma aktiváciős analitika fejlesztése kémiai elemzések cé|jára.

Spektroszkőpia

Az 1,970-es évek elején - részben a feliiletkémiai és katalízis-, részben a Szerves

kémiai kutatásokhoz kapcsolÓdva _ indult az infravoros spektroszkőpiára épuló

kémiai szerkezetkutatás, amely az utőbbi évtizedben kibóvtilt a kornyezetanali-

tikai mÓdszerek fej lesztésével.
A kísérletes szerkezevizsgálat mellett jelentós szerepet játszik az elméleti

számításokra épített kutatás, ktilonosen a síírííség-funkcioná|ana|ízis (DFT).

Kutatási koncepcíő

Az in1ézet kutatási koncepciőj a _ táv|ataiban és rovid távon - a kovetkezó alap-

elvekre épÍil:
a,) Elsódleges igény az eredmények nemzetkcizi megmérettetése és elismert-

sége. Ez biztosítja a tematika és az alkalmazott mődszerek korszerííségét, a

megoldások színvonalát.
b) A problémák zoménél tobboldalri megkozelítés, ktilonbozó mődszerek al-

|<a|mazása érvényestiljon (fizikai, fiziko-kémiai, nukleáris, izotőp- és su-

gárkémiai, feltiletku tatási, spektroszkőpi ai ) .

c) Az intézet két alapvetó irányban folyatja kutatásait:
_ nukleáris és izotőpkémia,
_ határfeltiletek szerkezete és katalitikus tulajdonságai.

A témák kiválasztásánál és kidolgozásáná| a kutatők torekszenek a két terti-

let eszkozeinek, eryes mÓdszereinek alkalmazására.
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d) A kutatások csatlakoznak a Kémiai Kutatőkozpont kovetkezó Íó kutatási
irányalhoz:
- feltiletkémia és -katalízis,
_ ktilcinboz6 mődon aktivált kémiai folyamatok,
- polimerkémia és -fizika,
- kornyezeti és analitikai kémia,
_ enyag- és molekulaszerkezet,
- nukleáris kémia.

A rovid távri kutatási koncepciÓt az a|ábbiakban vázoljuk.

Nukleáris és izotőpkutatás

1'. Magflzika: rij magspektroszkÓpai mÓdszerek kidolgozása; magszomer ger-
jesztés gamma/ glmma reakciőval.

2. Nukleáris elemanalitika: hideg neutronokkal végzett prompt gamma akti-
váciős analitikai mődszerek fejlesztése; rij spektroszkőpiai adatbázis létrehozása
(NAÜ -e gytittm ííkod és) .

3. Nukleáris biztonság és strgárvédelem: j mÓdszerek kidolgozása fífitó-
elemek drisítási és kiégési szintjének meghatarozására. Nuk]eáris hulladékok
karakte ri sz ti kus i z o tőpj ai tal aj ban l ej áts ződ ő m i gráciőj ának vizsgá|ata.

4. Sugárhatás-kémia, sugárfizika, magkémia: negy ionizáitó síírííségíí részecs-
kék nyomvonalában végbemenó fizlkai és kémiai folyamatok vizsgálata; polime -
rek és biopolimerek kutatása; a szilárdtest-dozimetria fejlesztése; mikropÓrusos
rendszerek vizsgálata az insita Mossbauer-spektroszkőpia mÓdszerével.

Határfel tiletek sz erkezete és ka talitikus tul aj dons ágai

1. Feltiletek felépítése és szerkezeti tulajdonságai: katalizátorok határfeltileté-
nek molekuláris szintíí megértése, tudományos alap ű, teryezéstik, a feltileti re-
akciőképesség kiépítése.

2. Feltilet-szubsztrátum kolcsonhatás vizsgálata: ktilonboző morfol.őgiáj {é-
mek (egykristályok, Íőlia, Íémpor) adszorpciős képességének c!sszehaso.'lítá'., .
felrileti Íém_szubsztrátum kolcsonharás és a Íémek katalitikus tulajdonságai ko-
zoni ktilonbségek értelmezése feltiletkutat,ási mődszerek által szolgáltatott adatok
a|apján. Az 1. és 2. pont alatt felsorolt kutatásokhoz alkalmazott mődszerek X-Ray
Photoelectron Spectroscopy Q(PS), Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy
(UPS), Transition Electron Microscopy (TEM), Scanning Tuneling Mi..or.opy
(STM)' XRD, TPR, TPD, Auger Electron Spectroscopy (AES), elektronkilepesi
munkavá|tozás (electron work function charge), sze|ektív kémiai szo1pciÓ.

3. Heterogén katalitikus reakciők vizsgálata: Y'atz|izátorok osszeiételéneh fi-
z1|<ai és elektronállapotának, adszorpciős készségtik és katalitikus tulajdonságaik
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osszeftiggéseinek, a reagálő molekulák szerkezete és katalitikus reakciőképessé-

gtik kozotti kapcsolatok tanulmányozása. Katalitikus reakciők mechanizmu-

sának vizsgá|ata izotőpos nyomjelzéssel. Kata|ízátorok kétÍémes, Íém.Íémoxid,

Íémszulfid rendszerek..Fóbb reakciők: C,-átalakulásoh telítetlen szénhidrogé-

nek hidrogénezése, telített szénhidrogének vázátrendezése, kornyezewédelmi

íontosságri reakciÓk: oxidáciő, kén-nitrogén-oxid- (denox) és oxigénmentesítés.

JelentóSebb eredmények

IzotőptermeIés

A szervetlen izotőpvegytiletek és zárt sugárfo:rások termelése 1961-ben egy

ideiglenes laboratőriumban kezdódott el a Kozponti Fizikai Kutatőintézet

(KFKI) Magkémiai Fóosztáirya á|ta| kidolgozott technológiák alapján. 1'966-ban

az intézet keretei kozott megkezdte mííkod ését az ,,A'' Szintíí (tehát a legna-

gyobb radioaktivitásri és radiotoxicitásri sugárzó anyagokkal torténó mííveletek.

re alkalmas) izotőp-eló á||ító uzem az akkori kovetelményeknek mindenben

megfeleló színvonalon. Az 1970-es évben már 7750 izotőptételt szállított ez

intézet hazai és kiilfoldi megrendelóknek.
Az 1960_70-es években az intézet munkatársai kidolgozták az akkor sztiksé-

ges legfontosabb izotőpok elóállítási technolőgiáit. A technolÓgiai fejlesztés az-

őtajs folyamatos.
Iw ^ nagy tomegíí jőd-, technécium- és más készítmények, irídium, kobalt

és más sugárforrások elóállítási mődszereinek foko zatos fejlesztése mellett tor-

tént meg az áttérés az ismertetett további készítménytípusok (pld. immunoassay
kitek) elóállítási technolőgi ájára.

A technolőgiai eljárások fejlódése sztikségessé tette a berendezések fejleszté-
sét is, ktilonos tekintettel a termékek humán cé|(l felhaszná|ására. Az lzot6p-
uzem épuletében létrejott egy GLP (Good Laboratory Practice) minósítésíí,
steril preparátumok e||őá||ítására alkalmas laboratőrium. Az Izotóp Intézet Kft.
1998-től alb'a|mazza az ISo 9001 minóségbiztosítási rendszert.

Sugőrtechnika

A kutatások két B-sugárforrás segítségével indultak. 1968-ban az intézet tizembe
helyezte a munkatársai által kifejlesztett, nagy 3PBq (80000 Ci) névleges aktivi-
tásri kobalt y-besugárzó berendezést, amely alkalmas mind kutatási, mind Íél-
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tizemi besugárzásokra. Ezt kovette a 4MeV-es lineáris elektrongyorsítőval iize-
meló impulzusradiolízis-mérólaboratőrium létesítése 1985-ben. A számítógép
vezérlésí3 berendezés 8L2600 ns idótartamri elektronimpulzusok elóállítására
alkalmas. . í

Kntalízis-, feliilet- és szerk,ezetkutatás

A szokványos laboratőriumi adszorpciős és katalitikus vizsgá|ati mődszerek,
kromatográfiás és tomegspektrometriás termékelemzés mellett ez izotőpos
nyomjelzés (deutérium, trícium, radioszén, radioaktív kén) a|ka|mazáse az inté-
zeti katalitikus kutatási technika egyik jellemzó vonása. A deutérium és radio-
szén egyrittes alkalmazására éptiló ,,kettóS'' jelzés mÓdszere lehetóvé tette a feltl-
leti kozti állapotok és az adszorpciős/deszorpciős egyensrily egyuttes tanulmá-
nyozására.

Az 1970-es évektó| kezdíőd,ően ez intézetben novekvó Szerepet kaptak a sok-
rétíí íeltilet{izikai vizsgálati mÓdszerek: elektron- (UPS, XPS, AES) és infravo-
ros spektroszkőpiai mődszereket alkalmaztak mind a távoli, mind a kozepes IR-
tartományban. A Mossbauer-spektroszkőpia segítségével pedig a hordozős (pl.
zeolit) kata|izátorok vas-, illewe őnatomjainak oxidáciős és koordináciős viszo-
nyait tanulmányozzák.

A Fourier-transzformáciős iníravoros spektroszkÓpia mődszerét a feluleti
szerkezetek mellett Íémkomplexek szerkezefvizsgá|ata céljáből is alkalmazzák.

Mind a feliileti adspecieszek, mind a komplexek szerkezewizs1álata céljáből
kiterjedt hrantumkémiai számítások is folynak a síírííségfunkcionál-elméletre
alapulő mődszer segítségével.

N ukleáris méréstechnika

Plz intézetben általában sikenilt a nukleáris méréstechnika adott idószakban kor-
szeríínek tekintett mííszereit beszerezni mind a sugárintenzirás és -dÓzismérés,
mind a sugirzasi energiaeloszlás mérése terén. Az tntézeti tevékenység speciális
igényeinek kíelégícésére kertilt sor egyedi fej lesztésekre, gymint :

_ alacsony hátteríi mérések technikájának kido\gozása a magfotÓeffektus
mérése és mődszerkénti a|ka|mazása céljáből;

- sugárdÓzismérés, ezen beltil kémiai dőzismérés (alkoholos klőrbenzolbÓl
radiolízis során képz,őd.ő sősav mennyiségének meghatározása nagyfrek-
venciás vezetóképesség-mérés titján, valamint termo fradio]lumineszencia
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jelenségén alapulő meghatározás). A kémiai mődszer az amer7kai szab-

vanyba is bekertilt. A lumineszcenciás mérés elónye tobbek kozott, hogy

extrém koriilmények kozott is alkalmazható. E mődszer megbízhatő voltát

mutatja, hogy a NASA úrhajőin is felhasználták;
- |ágy béta-sugárzó izotőpok aktivitásának folyamatos mérése átáramlásos

rendszerben radiogázkromatográfi a-termékelem zés cé|jára.

A legj elent1sebb eredmények :
1. Gamma-részecskékkel kiváltott magfotÓeffektus kimutatása stabil atom-

magok 43 izomerjének fotoaktiváciős gerjesztése ritján és számos magfizikai

adai kísérleti meghetározása. A mődszert tobb tertileten is alkalmazzák (tobbek

kozott asztr oftzikai nukleos zinté zis vizsgá|ata, gamma- l é zerek fej les zté se, Íém-

érmék, numizmatikai tárgyak vizsgálata).

2. A molekulaszerkezet meghatározó szerepének bizonyítása a szénhidrogé-

nek sugárbomlásában: kis ktilonbségek a radiolízisnek kitett molekulák szerke-

zetében a bomlás irányát (termékeit) nagymértékben befolyásolják, annak elle-

nére, hogy a besugárzás energiája 5-6 nagyságrenddel meghaladja a kémiai

(szén-szén, szén-hidrogén) kotések energiáját. E szerkezeti hatás a sugárbomlás

kezdeti lépéseinél is fellép.
3. Kvantitatív emissziős mérésekre alkalmas emissziős-abszorpciÓs FTIR

méréstechnikai (Fourier Transformation Iníra Red Spectroscopy) mődszer

kidolgozása: a mődszer lehetóséget ad hordozős fémkatalizátorok mellett elekt-

rokati|izátorok és fémporok (kormok) esetében is kisfrekvenciás adszorbátum-

szubsztrátum rezgések me ghatár ozására.

4. Sííríiség-funkcionálelmélet a|ka|mazásával és mátrixizoláciős mérések

segítségével számos rij, eddig ismeretlen Íém-ligandum rendszer (átmenetiÍém-

komplex) azonosítása.
s. a katalitikus rendszer koncepciÓjának kidolgozása ktilonboző szénhidro-

gének Íémeken |ejátsződó adszorpciőja és átalakulási mechanizmusának izotÓp-

nyomjelzéses felderítése és elemzése alapján. A koncepciő értelmében a kémiai

reakciők kinetikáját (azonos termodinamikai és sztochiometriai feltételek mel-

lett) megvá|toztató katalitikus hatást a reagá|ó molekulák és a Íémkatalizátor

kozotti kolcsonhatás eredményeképpen kialakulró katalitikus rendszer fejti ki. A

reakciÓk irínyát és sebességét a rendszer egészének természete, a Íémkata|izátor

és a reakci őkomponensek j ellege |latár ozza meg.

6. A feliilet szerkezete (morfolÓgia, elektronszerkezet, pl. vegyértéksáv) és

reakciőképessége (aktiviás és szelektivitás) kozotti osszeftiggés értelmezése a

nanométer átmér,őjíí Íémrészecskék felrlletének atomi szint tanulmányozása

alapján. A határíeltilet szerepének tisztázása tobbek kozott a zeo|it tiregeiben

eloallrtott kétÍémes, a Si (100) feltiletén |ézerab|áciőval létrehozott Co., Pt-,
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Cu-, Ag-, A'-nanorészecskék által alkotott katalitikus rendszereknéI, illewe
amorf frmowozetek katalitikus viselkedésénél a C, molekulák (Co és CHo)
átalakításában.

7. Szublimáciős, majd kromatográfiás eljárás kidolgozása a 99-es rendszámri
metastábilis technécium e|vá|asztására a 99.es rendszám molibdéntől. Tech-
néciumgenerátor kifejlesztése és technéciumjelzésre alkalmas szervspecifikus
készletek (kitek) elóállítási mÓdszerének kidol gozása.

8. A molekuláris biolőgiai kutatás részére nagy fajlagos radioaktivitásri nuk-
leotidok teljes választéka szintézismődszereinek kidolgozása,.ktilclnos tekintettel
a32 és 33 tomegszám foszforral,35 tomegszám kénnel jelzett nukleotidokra,
valamint a nem radioaktív Genefix termékcsalád krfejlesztése szelektív immobi-
|izá|ás cé|jára, ami számos alkalmazást fielzett ery,szá| DNS/RNS-prÓbák,
PCR-kvantifikálás, DNSlRNS-kot fehérjék izo|á|ása, egyszá| DNS elóállítása
stb.) tesz lehetóvé. Az alkalmazási protokollok kidolgozása.

9. Radioimmunoassay kutatás keretében nagy hatékonyságu eljárások kidol-
gozása radiojőddal jelzett nanomennyiségíí vegyriletek, pikomől, ttmtomől
koncentráciőjr3 bioaktív mediátorok elválasztáse céljáből. A megosz|ási hán,1a-
dosra, ilewe a sztochiometrikus modell érvényességére épít6 eljárások alkalmas-
ságának bizonyítása, továbbá prosztanoid' eikozanoidok szerepének tisztázása
egyes élettani, biolőgiai folyamatokban (orvoskutatőkkal kozosen).

10. Prompt neutron-gammaaktiváciős analitikai (PGAA) mÓdszer bevezetése
és továbbíejlesztése. Ehhez sztikség vo|t: a) PGAA spektrum konyvtár létre-
hozására csaknem az osszes kémiai elemre; b) aHyperTnet PC spektrumanalizálő
szoftver kifejlesztésére; c) a|ka|mazási mÓdszerek kidolgozására, tobbek kozott
ipari _ nem radioaktív _ nyomjelzéses vizsgálatokra, régészeti leletek osszetéte-
lének, tobbkomponensíí katalizátorok kémiai osszetételének meghatározására.

A tudományos eredmények hasznos ítása

Az intézetben folyÓ nukleáris kutarások t lnyomÓ tobbségének eredményei -
mint az eddigi példák is mutatják _, a gyakorlatban hasznosultak.

A szervetlen kémiai, komplex kémiai és elválasztástechnikai kutatások gya-
korlati eredménye az izotípkészítmények elóállítása volt. Az intézet éwizedeken
át kielégítette a hazai igényeket mindazokből a preparátumokből, amelyek eIó-
állítását a KFKI kutatőreaktorának kapacirása lehetővé tette. A reaktor rekonst-
rukciÓjának idótartama alatt is biztosította az ellátást a legfontosabb készítmé-
nyekból importált radionuklidok feldo|gozása ri{án. Ahazai célri gyártás mellett
- évról évre novekvó mértékben - sor kertilt exportra is. Kiemelkedó eredmény



IzotÚp- ás FelulgtkÚmiai IntÚzgt

volt a technéciumgyártás licencének és termelési technolőgrájának expor{a Finn-

országba. A szerves kémiai kutatások gyakorlati eredménye volt a nagyszámít

radioizénnel és tríciummal jelzett szerves vegyiilet, majd a foszforral és radio-

aktív s zé nne l j el z ett nukle otid ok e|6á||ítása.

Az intézeti kutatások kiemelkedó eredményeit és egyrittal folyamatos ryakor-
lati alkalm azását reprezentáliák a radioimmunoassay kitek, pajzsmirigyhormo-

nok, szteroidok és prosztaglandinok. A radioizotÓpos jelzési technikín trilme-

nóen sor kertilt a fluorescens-immunoassay kitek kidolgozására és izemszerí3

el,őá||ítására is. A kutarási és fejlesztési tevékenység owozódésének kiemelkedó

példái, a jődjelzett vegyriletek krom atográflája' az arachidonsav.metabolizmus

tiologi'i szerepe és a radioimmunoassay elmélete terén elért eredmények, a

tobb mint tíz szabadalom elnyerése és a nagyszámí készítmény íolyamatos

e|lőá||ítása. E magas színvonalri kutatásnak, az ennek révén szerzett tudásnak

koszonhetó, hogy az intézet - illetóleg 7992 után az lzotóp Intézet Kft. - képes

volt megtartani és dinamikusan novelni piacát a kelet-eurÓpai piac osszeomlása

után is: 1998-ban egyediil az immunoassay-preparátumok terme|ési értéke 207

milliÓ forint _ 7 4%-ban export _ volt.
A kémiai és lumineszcens dozimetria széles korben elterjedt a gyakorlatban

is. 1999-ben kezdódott meg például a paksi atomerómíí primerkori dÓzisviszo-

nyainak ,'íeltérkép ezése,,. A sugárkémiai kutatások és az intézeti besugárző-

állomás létesítése terén szerzett tapasztalatok íizemszerí3 kobaltbesugárzó be-

rendezések tervezését és létesítését tették lehetóvé hazai és ktilÍoldi felhasználők

számára, tobbek kozott Afganisztánban, Torokországban,Vietnamban, Románi-

ában és Jordániában.
Az intézet elektronikai fejlesztéseinek eredményeként mintegy 3000 szint-,

határérték-, vastagságmér6 és eryéb ipari ellenőrz.ő berendezés áll a kutatők

rendelkezésére. A nukleáris kutatások eredményeinek nagy hányada az Izotőp

Intézet Kft. keretében realizálődik jelenleg ' az intézetben is folynak azonban - a

már említett - gyakorlati felhasználást is eredményezó kutatások (PGÁA, dozi-

metria, anyagmozgás természetes kozegben). ̂ z intézeti magÍizikai, radiokémiai

kutatások eredményei és programozási tapaszta|atai alkalmazhatők a nukleáris

e||en|őrzés mÓdszereinek fejlesztésében és a hatősági e||en6rzés napi mííkodésé-

ben. Az intézeti spektroszkÓpiai kutatások egy része nagy érzékenységi3 kornyezet-

anal i ti kai m ődsze rek kifej les ztésében has znosult.
A kutatások gazdasági hatását az egész 40 éves idószakra nehéz megítélni.

1986_91 kozott az intézet átlagos évi bevétele vállalkozői tevékenységból 200

milliő forint volt, akkori koltségvetési támogatásának tobb mint kétszerese. A

kozvetlen termelési értékben, illewe az (tn. intézeti eredménÉen kimutathatő

hatás a forint értékvesztése, a forinVdollár akkori idóben irreális értékaránya
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miatt 1999-ben használhatatlan. Legcélszerííbb az Izotóp Intézet Kft' jelenlegi
adatai alapján érzékeltetni, hory milyen mértékíí tevékenységet alapozottmegaz
intézetben folyő kutatás: 1998-ban a kft. bevétele kozel 1,5 milliárd Ft volt,
melynek miirtery kétharmada exportből szármezott. Áz eladott készítmények
száma 80 000. Az export 53o/o-a az EU,8% Kelet-Eurőpa, 6% Amerih'a, 77oÁ a
Távol-Ke|et, 1'6o/o a Kozel-Kelet országaiba, osszesen 37 országba irányult. A
kozvetlen gazdaság eredmény mellett figyelemre érdemes a kozvetett nemzet-
gazdaságs haszon, például a mííszerek vagy a gamma-defekwizsgálő beren-
dezések révén elért megtakarítás, valamint a gyógyászati céL felhasználás biz-
tonsága is.

Az intézet helye ahazai tudományos életben

Az e||őz|ő fejezetekben ismertetett izotőpkémiai, nukleáris fizikai és termelótevé-
kenysége és hatősági feladatainak ellátása révérr az intézet átfogó szerepet toltott be
a magy^r izotÓpalkalmazásban. Az 1990-es években bekovetkezett szervezeti vál-
tozások kovetkeztében ez a szerepe visszaszorult ugyan, de a nukleáris és sugárzó
anyagok forgalmának ellenórzésében, a teljes országos izotőpnyilvántarrás vezeté-
sében, a hatősági íeladatok ellátásának technikai támogatásában ma is fontos szere-
pet játszik. Egyedi kutatő- és tudományos szolgáltatőmunkát folytat a nuk]eáris
analitika terén. GyaÉorlatl|ag ez az egyetlenhazai kutatőintézmény, amely sugár-
kémiai kutatásokat folytat. TÖbb akadémiai doktori és kandidátusi értekezés ké-
szult e tudománytertileten, a sugárhatás-kémiával foglalkoző akadémiai és kémi-
kus egyesuleti szervezetben fontos szerepet játszanak e laboratőrium kutatői. Az
intézetben mííkodik az ország egyik legjelentósebb katalitikus és feltiletkémiai
kutatőiskolája, amelyben 6 akadémiai doktori értekezés,,t2 kandidátusi, illewe
PhD-disszertació, valamint nagyszámír egyetemi doktori értekezés készijlt. Az e
tertileten dolgoző kutatőkjelentós szerepet játszanak a Magyar Tudományos Aka-
démia Katalízis- és Szilárdtest-kémiai Munkabizottságaiban'

Az intézeti munkatársak tolláből 7999 végéig tobb mint 3300 publikáciő, kÖ-
zottuk 30 monográfia, konyv, konyvfejezet készult.

Kulon említést érdemel három alapvetó - intézeti munkatársak által írt _
idegen nyelven is megjelent monográfia: Az izotópok ipari alkalmazása
(szerkesztette és a 17 tag szerzícsoportot irányította Foldiák Gábor), FÖldiák
Gábor, Cserép Gyorgy, Gyorgy Iswán, Rodek Magda, Wojnárovits LászlÓ:
Szénhidrogének radiolízíse (magyar, angol, orosz; angol 1981), Rőzsa Sándor:
Nukleáris mérések, az iparban, valamint A kémia jabb eredményei címíi akadémiai
sorozatban megjelent nyolc kcitet, továbbá tobb nemzetk zi konferenciáről ké-
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sztilt Proceedings és a Studiu in Surface Science and Catalysis sorozatban megjelent

tobb mon ográfia szerkesztése.
Az íntézet kutatÓi aktív szerepet játszanak a bazai tudományos kozéletben: 36

akadémiai bizottsági, illewe munkabizottsági tagságot toltenek be a Kémiai, illewe

Fizikai Tudományok osztálya mellett mííkodó bizottságokban, ketten az MTA

Kozgyíi|ése által választott bizottságok tagjai. Az tntézetben az MTA 1 rendes tagja

es 7 iazg5,itlési doktor-képvisel1ő, a Magyar Mérnokakadémiának2 tagja dolgozik,

egyéb hizai tudományos testtiletekben 9 helyet foglalnak el intézeti munkatársak.

Jelentós mértékíí az intézeti kutatők részvétele az MTA Fizikai-Kémiai, Radio-

kémiai Bizottságában, valamint a Katalízis-munkabizottságban.

A kutatők kozul Allami Dijban részestilt Guczi Lász|ó (1983), Paá| Zo|tán

(1983), Tétényi Pál (1983), Akadémiai Dijban Tétényi Pál (1967).

Akadémiai Ifiírsági Dijat kapott Matusek }tíroly (1967), Boszorményi Lászlő

(1985), Zsoldos Zo|tan (1987), Kisíaltrdy Gábor (1988), Hoffer Tamás (1991)

Zsoldos Zo|tán (1992) ,Pápai Imre (1996). A Magyar Koztársasági Erdemrend

tiszti keresztjét Guczi Lász\ó (1993) nyerte el'

Az intézet kutatői a kovetkezó kulfoldi elismerésekben részestiltek: Ame.

rican Standards of Testing of Materials (plaket): Kovács András (1995)' Digilab
(Jsers Award, Dtisseldorf; Mink János (1982), A]exander Von Humbold Re-

search Award: MinkJános (1994), Award of the Friedrich-Emich Medal of the

Austrian Sociery of Analitical Chemistry: MinkJános (1995)' Tétényi Pál pedig

a Királyi (Svéd) Mérnoktudományi Akadémia ktilsó taga (1987).

Intézeti munkatárs az Applied Catalysrs folyőirat egyik szerkesztóje, és további

9 szerkes ztlbizottsági helyet toltenek be az lntézeti munkatársak nemzetkozi

va gy kii l fo ld i fo lyő i ratok s ze rkes ztóbizo ttságaib an.

Az intézetben a Veszprémi Egyetem három kihelyezett tanszéke mííkodik, 1

tanszékvezet6 ewetemi tanár, l',egyetemi tanár és 8 c. egyetemi tanár, illewe

eryetemi magántanár dolgozik. Altalában 10-15 kutatő végez rendszeres oktatási

tevékenységet.
Egyetemi címekkel rendelkeznek a kovetkezó kutatők: Guczi Lász|ó (egye-

temi magántanár, BME, címzetes egyetemi tanár,JATE)' FÖldiák Gábor (.gy.-

temi tanár, BME), Mink János (egyetemi tanár, tanszékvezetí, Veszprémi

Egyetem tVE]), Molnár Gábor (címzetes eryetemi tanár, VE), Paá| Zo|tán

(egyetemi magántanár, BME, címzetes eryetemi tanár,YE, címzetes eryetemi

tanár, JATE), Schay Zo|tÁn (egyetemi magántanár, BME), Tétényi Pál (cím-

zetes egyetemi tanár, JATE), Veres fupád (címzetes eryetemi tanár, ELTE)'

Woj n árov its Lász|ő (címzetes e gyete mi tanár, VE) .

Az intézetben folyamatosan mintegy 8-10 fiatal kutatő dolgozik PhD-ér-

tekezésén . Az itt dolgoző 13 MTA doktora fokozatta|, 20 kandidátusi, illewe
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PhD-fokozatte| rendelkezó kutatő trilnyomő tobbsége a tudományos fokozatot
az intézetben szerezte. Tobben vesznek részt egyetemi doktori tanácsokban a
habilitáciős értékelésekben, egy intézeti munkarárs az országos Doktori és
Habilitáciős. Tanács tagja.

Nemzetkozi kapcsolatok

Az intézet rendszeres kapcsolatot tart fenn a bécsi székhelyíí Nemzetkozi
Atomenergia-tigynokséggel. Ez kiterjed egyes intézeti munkák támogatására, a
kutatők szakértíi kozremííkodésére, az iigynokség megbízásábó| végzett konk-
rét íejlesztési munkákra. Az intézet tobb-kevesebb rendszerességgel szeÍvez
nemzetkozi dozimetriai tanfolyamokat az iigynokség megb ízásábó|.

Az intézet az 1990-es években mintegy 40 nemzetkozi kutatási egytittmííko-
désben Vett részt, így tobbek kozott European Cooperation in the Field
Scientific and Technical Research (COST)' Magyar_Amerikai Kutatási Alap
(MAKA), Pays Européenne Central et Oriental (PECo) programokban, és tobb
sokoldalri (tobbek kozott egy CoST-program) vezetóje.

Jelentós szerepet tolt be nemzetkozi tudományos osszejovetelek szervezésé-
ben. Példaképpen említhetók a rendszeresen ismétlódó ,,Tihany'' Sugárhatás-
kémiai SzimpÓziumok, a ,,PannÓnia' ' Kozép-europai Katalízis SzimpÓzium, a
Magyar_osztrák Vibráciős SpektroszkÓpiai SzimpÓziumok, a tobb mint 1000
részwev,őve| 1.992-ben rendezett 10. Nemzetkozi Katalízis Kongresszus. 1995_
99-ben az intézet 9 nemzetkozi tudományos konferenciát (szimpőziumot) ren-
dezett, sszesen mintegy 1800 részwevóvel. Kutatői rendszeresen vesznek részt
meghívott, illewe plenáris elóadőként rangos nemzetkozi konferenciákon.
Rendszeresen tartanak informális elóadásokat is krilfloldi kutatÓhelyeken. Az
intézetet jelentós számban keresik íel látogatők. Évi tí-zo elóadást tartenak itt
ismert ktilfi'ldi tudősok.

Az elsódlegesen gyakorlati célokkal 
"l 

.,ooortből létrehozott intézet (1959)
mintegy 10 év alatt képes volt mind a gyakorlati feladatok megoldására, mind a
legfontosabb egyedi laboratőriumok, berendezések létesítésére, mind megfeleló
tudományos színvonalat képviseló kapacitás kiépítésére. Ebben krilonbcizó okok
játszottak szerepet' ktilonosen:

- a szakterulet felíveló pá|yája,
- a jelentós kulsó támogatás,
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_ a munkatársak rendkívtil fiatal volta, az intézet tevékenységének kezdeti
idószakában és az 7980-as évekig folyamatos ,,feltoltódés'' fiatal kutatőkkal,

_ ez e kortilmény, hogy a munkatársak a kezdeti idószakban ktilonbozó mun.
kahelyekr,ő|, ak'adémiai és ipari kutatőintézetekból, valamint vállalatoktől
kertiltek az intézetbe.

Az intézet évtizedeken át sikeresen owozte a gyakorlati feladatok teljesítését
az igényes kutatőmunkával. A tapasztalatok azt mutaqják, hogy a tudományos
kutatás és a fejlesztó-termeló tevékenység ery szeryezetbe tomorÍilése mindkét
tevékenység eredményességére pozitív hatásri, olyan esetben is, amikor a kutatÓ-
tevékenység nem kozvetlentil kapcsolődik tematikai|ag a fejlesztéshez és a ter-
meléshez. A fejlesztó- és termelótevékenység feltétlenril igényelt kcizvetlen tu-
dományos hátteret is, az ilyen szakági vertikum |étrehozása elengedhetetlen
feltétele volt a termékek versenyképességének. Ez ktilonosen az 1990-es évek-
ben bizonyosodott be: az intézet, 1993-tő| a kft., képes volt helytállni rendkívíil
nehéz kortilmények kozott, éles versenyben ahazai és a nemzetkozi piacokon is,
a kelet-eurőpai piacok osszeomlása ellenére' Ehhez sztikség volt arra is, hogy a
vállalati formában is folytatődjék a kutatás és fejlesztés.

Az intézeti eredményesség további lényeges eleme a rugalmas alkalmazkodás
mind a tudományos, mind gyakorlati tevékenységben a vá|t,ozó trendekhez.
Ennek íeltétele volt a széles koríí, jől laépítetthazaí és nemzetkozi tudomárryos,
mííszaki és gazdasági kapcsolatrendszer.

A tapaszta|at azonban azt is megmutatta, hogy a kutatőintézeti forma és
mentalitás egy szinten már trilhaladottá vált' a vá||a|kozási tevékenység számára,
eztbizonyítja, hogy 6 év alatt a vállalkozási formában a bevételek reálértékben az
1993. évinek mintegy háromszorosára nóttek.

A kutatőtevékenység is tij íormába kertilt az Akadémia intézethá|őzatának
konszolidációja keretében az intézet a Kémiai Kutatőkozpont egyik intézmé-
nyeként folytaqja tevékenységét 1998 őta. Ebben a dontésben az Akadémiát
szorító ktilsó korrilmények mellett bizonyos szerepet játszott az a tény is, hogy a
kft. kiválását kovetó néhány év alatt az intézet még nem tudta teljesen kialakítani
az j he|yzetnek megfeleló markáns, sajátos, egységes kutatási profilt.


