
KUTAT,INTÉZETI VÁLLALKoZÁS

Leánynevelde
Alighanem az orst'E egyik e|só, kiiltsegvetési intézményné| ataku|t teányvá|la|aÚa-
ként iegyzik be riividesen az |zot p lntézet nemrég szii|etett ,,gyermekét,;. tr7Líg ez.
á|tal a hazai izotÓpkereskedelem alka|masint megtalá|ta helyét, az hot ptermelés iii.
vóie korántsem felhót|en.

Ha a hagyo,mányos ianuár l.i ÁB. lettek az e csoportba tartozÓ, radioaktív
bébi címre jogi személyek is pályázhat- izotÓpokkal jelzett prosztaglandinok,
tak volna, az indulők kcjzcitt bízvást o^tt amelyek után kezdetben egy ivájci cég
lehetet1 volna egy Izinta nevií ,,leány''. érdeklódcitt igen élénken, dé végtit is az
Sziiletésének kcirtilményei ugyan ko- i.izlet a világ egyik legnagyobb izotőp-
rántsem voltak komplikáciÓmentesek, a gyártőjával és forgatmazőjával jcitt tét-
Magyar Tudományos Akadémia égisze re, amely a magyar készítményéket sa-
alatt tevékenykedö Izotóp Intézet mégis ját márkájával ,'hitelesítve'' hozza f.or.
boldog anya lehet, hiszen elsósztiltittje galomba. Az egyik szÓban forgő prosz-
abban is élen jár' hogy az ország egyik taglandin származékot egyébként csakis
elsó krjltségvetési leányvállalataként kap- Magyarországon állítják eló, s a várhatÓ
ja meg ,,anyak<inyvi kivonatát''. cjsszértékesítés csupán ennek az egy uz-

Ami az elózményeket illeti, a ,,terhes- letnek az esetében megk<izelíti majd az

' .ég'' ezritta| mintegy két évig tartott. Az évi 72o ezer dollárt. Az cisszeg a ktil-

Ianyai'ntézet akkortájt ugyanis nehéz kereskedelem egészéhez képest csekély,
|helvzetbe kerti|t a kutatÓintézeti lét- mégsem lebecsiilendó summa' kivált.
l számcscjkkentések kovetkeztében. A képp, ha hozzátessztik, hogy egy alap-

Igondot azonban számára nem az jelen. kutatási eredmény szokatlanu| gyors,
!tette, kit ki. i|djenek el és hogyan, hanem egy évnél rcividebb idó alatt nyélbei itcitt
.az, hogyan oldják meg aZ izotőptermelés értékesítéséról van szÓ.
évi 30 százalékos ncjvekedését cscikkenó De egy kutatÓintézetre, fóleg, ha váI-
|étszámmal, lévén, hogy egy kormányha- tozatlan létszámmal mííkcjdik, szinte
tározat l985.ig ot év alatt 7 száza|ékos mego]dhatatlan terhet ró, hogy termé-
létszám|eépítést ír eló a tudományos in- keinek saját maga keressen piacot, majd
teízetek számára. mikor ta|ált, értékesítse is óket. Erre

igyekeztek az Izotóp Intézet vezetói va.
A dinamikus fejltidés, trjbbek kcjzcltt, lamilyen megoldást találni. Felvetódott,

az orvosi diagnosztikai célokra szolgálÓ hogy alakuljanak át kutatőintézetbő|
RIA (radioimmun.analitikai) készletek más gazdálkodási rendszerben miíkcjdó
hazai fejlesztésének kcjszcjnhetö (HvG fej|esztó vál|alattá. Ezt azonban tcibben
l983. jr inius 11.). Kti lon<jsen sikeresek elvetették, attől tartván, hogy a fej lesz.

Radioaktív izotÓpokkal je|zett hormonok készítése az |tot p lntézetben
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tó yál l .r|atnál - éppen a dinamikus ter.
melésnovEkedrís kcivete|ményei álta| dik:
tálva eset|eg c|sorvadnának az in.
tézet egyes' kétségteleniil nemzetkclzi
rang , de nem kcizvet|enÜ| az izotóp-
gyártáshoz csat|akozÓ aIapkutatási
témái '

Akkor |egyen |eányvál|a|at - mond-
ták az izotÓposok. Erre azonban akkor
nem vo|t mőd, mert a jogszabályok nem
tették |ehetövé ilyen szervezeti formáciÓ
alapítását koltségvetési szervekné|. Az
Izotőp Intézet azonban - maga mci.
gcitt érezvén az Akadémia és más i l le.
tékes szervek támogatását - nem adta
fel szándékát. ,,Szívősságának' '  egyéb-
ként meglehetósen szi lárd alapja volt.
A már em|ített évi 30 százalékos ter-
me|ésncivekedés mogiitt a kcjvetkezó
konk.rét számítások rej lenek: 1982-ben
a hazai izotÓpforgalom mintegy l20 mil.
l iÓ forint vo|t. Ennek fele import
nagyjábÓl egyenló megoszlásban a ru-
be|- és a do|lár.elsz.ámo|ásÍr piacokrő| -,

a másik fe|ét pedig otthon ál|ították
e|ó .  ( tne| lá tásra a készítmények je l lege
miatt egyetlen ország sem rendezkedhe.
tett be, a skála t l  széles ahhoz, hogy
bárho|  i s  te l jességében e lóá l |í tsák.)  A 60
mil l iÓ forint értékíí hazai terme|ésbcí|
30 mi l | i Óny i  rube lért  ke l t  e| '  4-5 mi l -
l i Óny i  ped ig do l l á rért .  Ez  50 száza lékos
exportncivekedést jelentett az e|ozö évi-
hez képest, méghozzá ugv. hogy az osz-
S3esen belt i l  a rubel.elszámolásÍr kivi.
te| 47 százalékkal emelkedett. a do|Iár-
elszámo|ás pedig 89 száza|ékka|. Az
utÓbbi abszolÍrt értékben l982-ben mint-
egy I2o ezer dol lár volt, a korábban
em|ített {iz letkcjtés pedig egymaga éven.
te ennél tobb dol lárt j vede|mez már
1984-tól kezdve. Ezen osszeg 30 száza-
|ékát az intézet a kutatáshoz, a terTne-
|éshez sztikséges eszk<lzok és anyagok
beszerzésére fordíthatj a.

Érveiket sok he|yiiÍt és sokszor han-
go:tatták, s így ta|án résztik volt abban,
hogy megsziiletett a Minisztertanács
28/|983. (VIII. 25.) számu rendelete,
ame|y kci ltségvetési szerveknél is enge-
dé|yezte leányvállalatok alakítását, zo|d
utat adva immár az lzinta megsztileté.
sének. Mint Veres Árpád, az Izotőp In.
tézet tgazgatőja és SkáIa Vilmos gaz-
dasági igazgatíhelyettes elmondták: az
izotÓpkereskedelemmel foglalkoző le-
ányvál lalat tervezett létszáma 38 fó, ko-
ziiltik 30 az intézet azon részlegéból ke.
rti|t ki, amely eddig is az izotőpforga|-
mazással foglalkozott. A leányvá|lalat
igazgatíja - akit az lzotóp Intézet
igazgatója nevez ki - Antal Jánosné,
kcizgazdasz-vegyésztechnikus, akinek
szakképzettsége jÓl igazodik a vál lalat
jel legéhez, hiszen ott kereskedókre, mtí-
szaki és tigyviteli szakemberekre egy-
aránt sztikség |esz. Az értékesítésen, a
beszerzésen kívi.il az |zinta végzi majd
ugyanis a megrendelt radioaktív i:otÓ.

pok és készítmények raktározását, szál.
lítását is. A leányvál lalat gazdasági lag
teljesen onál lÓ, kereskedelmi és munka-
tigyi dolgokban is saját feleló 'sségére
dont. A dolgozők kinevezése ^Z Izinta
igazgatÓjának a hatáskcirébe tartozik.
Az anyaintézetnek -_ amely ,,|eányá.
ért' '  kezességet vál lal és a vál lalat sike.
res mííkcidéséhez elengedhetetlentil szÍ'ik.
séges tudományos-m szaki hátteret
nyÍrjtja - a leányvállalat f'izet a bérbe.
vett helyiségekért, f izeti a renit, térít
az igénybe vett szociális szolgá|tatáso.
kért, továbbá nyereségének 25-40 szá.
za|ékát átadja az intézetnek.

Az a 30 ember azonban' aki most
átkert i l  a leányvál lalat ál lományába'
csupán pi l lanatnyi lag oldja meg az |zo-
tÓp Intézet létszámcscikkentési és bérnci-
velési gondjait - agg&nak az intézet
vezetíL A rendeletek szerint ugyanis
az a kutatÓintézet, amely az e|oírt 7 szá.
zalékos létszámcscikkentést l983-ig tel-
jesítette, az így felszabadu|Ó béralap
5o száza|ékát, amelyik pedig l984-ig, az
a 30 száza|ékát kapja vissza. Az Izotőp
Intézetben a most alakult leányvál lalat-
tal egytitt már végrehajtották a 7 szá.
zalékos létszámcstikkentést, azonban
igencsak kétséges, hogy a jclvóben az in-
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tézetben a ncivekvó izotÓptermelést ho-
gyan fogják honorá|ní az abban kcjzre-
miíkir.dó munkatánaknak azon az évi ?
százalékos béremelésen felt i l ,  amelyet a
jogszabályok számukra lehetóvé tesz.
nek. Igaz, a leányvál lalat nyereségéból
az intézet is hasznot hriz, ám ezt az
sszeget bérntivelésre nem fordíthatja.

Az IzoÍÓp Intézet kciltségvetési szerv
lévén, nem ''szerezhet'' béralapot Í'gy'
mint egy termeló vál lalat, amelynek bér-
emelési lehetósége _ ha korlátok ko.
zott is - kcivetheti a termelés bóvtilé-
sét. Ha pedig csak annyi béremelést ad-
hatnak a ter,melésben részt vevó intézeti
mérncikciknek' technikusoknak, gazda-
sági szakembereknek, amennyi az inté.
zeiekben ,,jáÍ,' - aggődnak az intézeti
vezetok -, akkor féló, hogy hamarosatr
nem a létszárncs<ikkentéssel, hanem a
létszám megtartásával lesznek gondja.
ik. A kitiínóen képzett személyzet
ugyanis másutt jobban fizetö munkát
is találhat.

Az intézet vezettiinek tehát továbbra
is fóhet a fe;e, miként oldják meg az
orvosi diagnosztikában és terápiában, a
miíszaki anyagvizsgálatban, a kutatás.
ban, az automatikus termelésirányítás-
ban, rijabban a mezígazdaságban is egy-

re fontosabb radioaktív izotÓpok és ké.
szítmények termE.ésének bóvítését.
Méghozzá rigy, hogy kcizben ne sorvad.
jon el az alapkutatás sem, amely az in.
tézet sikeres m kcidésében nagy szerepet
jász6 innováciÓs folyamat kiindulő
láncszeme. Hiszen kciztudott: ahol ma
nem kutatnak, ott holnap termelni sem
tudnak. ZÁDOR ERIKA

Az izotóp nyomában
A radioaktív izotÓpok ma már a min.
dennapos gyakorlat szerves részei az
éIet sok tert iIetén. AIka|mazák oket
például a riintgenkészi.ilék helyett, kő-
olaj-. és fo|dgázvezetékek hegesztései-
nek e||enörzésére. A megfelelő áthato-
|őképességií gamma-sugarakat kibocsá.
to izotÓpokkal, például az iridium-
l92.ve| m ktjdő kis hordozhatÓ készÜ-
|ékek nyílt terepen is kényelmesen aI.
ka|mazhatÓk. Az, izotÓpok álta| kibo-
csátott sugarak áthatolÓ képességét ak-
aázzák ki az orvostudományban is. A
vivőanyaggaI a vizsgálni kívánt szerv-
be juttatott izotÓp kirajzolja az érzé.
ke|ő készti|ék ernyőjén magát, a szer.
vet, továbbá felvi|ágosítást ny jt an.
nak mtikcjdéséről is, mintegy beli.ilröl
,,r ntgenezve" a szervezetet

A tudományos kutatásban - a ké-
miában, a bio|őgiában, a müszaki kí.
sér|etekben a nyomjelzos technika
ma már rutinmÓdszer. A Hevesy
Gyiirgy, Nobel.díjas magyar tudos á|.
tal kidolgozott mÓdszer lényege: eg}'.
egy vegytilet, tvtjzet tját Í'gy ktjve.
t ik nyomon' hogy igen kis ntennyiség-
ben egyik elemét radioaktív izotÓppaI
he|yettesítik. A nÖvények életében fon-
tos foszforvegytiletekbe pe ldáuI foszfor
-32. t  építenek be,  s  az  i zotÓp á l ta|
kibocsátott radioaktív sugárzás ész|eIé-
sével megf igyelheto a foszfor felszívo-
dása, ki i ir i . i lése. A radioaktív foszfor-

raI jelzett vegyiilet éppen gy viselke-
dik, mint a jelzetlen atomokat tartal-
mazÓk. S mivel a radioaktivitás igen
nagy pontossággal mérhetÓ, a midszer
hal|at|anul érzékeny es pontos.

A pontosságot és az érzékenységet
aknáz.zák ki a radioi'mmun.ana|itikai
(RIA) izotÓpkészletek is. SegítségiikkeI
korábban egyá|ta|án nem mérhetÖ
anyagok _ peldául hormonok, a szer-
vezetbe bekeriilt gyÓgyszerek - meny-
nyisége vált meghatározhatÓvá. Ebben a
esetben a méréseket a vizsgá|andÓ sze-
mélytÓl vagy állattÓl származo vér.
vagy más testnedvet tartalmazÓ mintá-
kon végzik el. A mas mődszerrel nem
mérheto nemi hormonok - példáu|
t.eszÍoszteron' a progeszteron _ meg-
határozása nemcsak a gyÓgyászatban
fontos, hanem az á|lattenyésztésben is.
A progeszteron.szint mérésével például
a hagyományos mÓdszernél hamarabb
és nagyobb megbízhatoságga| diinthetÖ
Cl, megtermékenyii|t.e egy tehén. A
tesztoszteron.szint meghatápozásával
kivá|aszthatÓk a legjobb minoség apa-
ál latok. A vi lágon jelenleg már t bb
mint száz RlA-készlet van forgalom-
ban, tobbek koz<jtt a pajzsmirigy, a
nemi, a n<!vekedési hormonok' vala.
mint a digitá|isz szívgyÓgyszer, az in-
zulin és más kis mennyiségu anyagok
mérésére.


