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ELŐSZÓ 
 
Kedves Kolleganők és Kollegák !     Budapest, 2012. január 
 
Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága és a SzIE Állatorvos-tudományi Doktori Iskolája 2012. 
január 16-19. között tartja a legújabb kutatási eredményeink bemutatására szolgáló, immár 38.  
„akadémiai beszámoló” üléssorozatot.  
 
Az előző évek gyakorlatának megfelelően a beszámolókon PhD hallgatók szereplését külön is 
elvárjuk, s reméljük, hogy ez is egy jó alkalma lesz a különböző tudományos-szakmai műhelyeket és 
korosztályokat képviselő, egymás munkája iránt érdeklődő kolleganők/kollegák találkozásának. 
  
Az egyes szekciók üléseinek helyét és idejét a mellékelt beosztásban tüntettük fel. 
Az előadások és azt követő megvitatás időtartama legfeljebb: 10 + 5 perc. 
Kérjük, hogy a megadott maximális időtartamot senki ne lépje túl! Előző évek gyakorlatának 
megfelelően, aki azonos témán belül jelentett be 2 vagy több előadást, a 10 + 5 percnél többre az se 
számítson!  Ne az előadások számára, hanem azok szakma-tudományos értékére helyezzük a súlyt!  
 
Az előadások összefoglalóit – szekciófüzetekbe csoportosítva – elektronikus úton adjuk közre.  
A beszámoló füzetek anyaga az MTA ÁoKi honlapján (www.vmri.hu/ MTA – Állatorvos-tudományi 
Bizottság) megtalálható. Kérjük, hogy az összefoglalók anyagát minden esetben - megvitatásra 
alkalmas formában – előadni szíveskedjenek. 
 
Ami a vitát illeti, a résztvevőket, különösen pedig a bizottsági tagokat és az üléselnököket kérjük arra, 
hogy kérdéseikkel, hozzáfűzött megjegyzéseikkel, javaslataikkal, szíveskedjenek az előadottak 
részletesebb megismerését, értékelését és a beszámoló csoportok további munkáját segíteni. Sokan 
úgy véljük, hogy a tudományos előrehaladás és a fiatalok tudományos fórumokhoz való szoktatása 
szempontjából a vita (mégpedig a megfelelő kritikai elemeket sem nélkülöző vita) épp olyan fontos, 
mint maga az előadás.  
Ezért a hasznos és előrevivő vitához szükséges „műhely légkör” kialakítását és fenntartását 
valamennyi résztvevőtől, de különösen a bizottsági tagoktól és az elnököktől ez úton is tisztelettel és 
nyomatékosan kérjük. 
 
Az egyes szekciók titkárait arra is kérjük, hogy a szekcióülésről február végéig készítsenek és 
juttassanak el az Állatorvos-tudományi Bizottság elnökéhez (bnagy@vmri.hu) egy-egy rövid, 
közérthető formában megírt, a szekció elnökkel (elnökökkel) egyeztetett tájékoztatót (Magy.Áo. 
Lapja-ban való közlés céljából), mely szükség esetén tartalmazza nem csak az előadások, hanem a vita 
legfontosabb megállapításait is.  
 
Kérjük az intézetek vezetőit, hogy az elektronikus úton megküldött anyagból továbbítsanak, ill. kellő 
példányszámban másoltassanak munkatársaik és érdeklődő nyugdíjasaik számára is. Kérjük, továbbá, 
hogy munkatársaikat segítsék és hívják az üléseken való aktív és sikeres részvételre.  
 
Előre is köszönjük a szekció elnökök, a titkárok, a bizottsági tagok és valamennyi előadó munkáját, s 
külön is köszönjük Dr. Tuboly Tamásnak az állatorvos-tudományi bizottság titkárának az összefoglaló 
füzetek előállításában nyújtott nélkülözhetetlen segítségét. 
 
Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága és a SzIE Állatorvos-tudományi Doktori Iskolája nevében, 
Sikeres, Boldog Új esztendőt kívánva, 
 
 
 
Dr. Nagy Béla,      Dr. Rusvai Miklós, egyetemi tanár  
elnök       elnök  
MTA Áo-tud. Bizottsága    SzIE Áo-tud Dokt. Isk. Tanácsa 



MTA Állatorvos-tudományi Bizottság  és  SzIE-ÁoTK DI,  akadémiai beszámolóinak beosztása és szekcióbizottságai  
 (2012. január 16-19.) 

A szekció 
megnevezése 

A szekcióülés 
ideje 

A szekcióülés  
helye 

Társelnökök Titkár Bizottsági 
tagok 

Élettan  
Biokémia  
Kórélettan  
Morfológia 

I. 16 hétfő 
8.30-tól 

Élettan tanterem Dr. Bartha Tibor 
Dr. Frenyó V. László 
Dr. Sótonyi Péter 
 

Dr. Zsarnovszky 
Attila 

Dr. Halasy Katalin 
Dr. Kovács Melinda 
Dr. Kutas Ferenc  
Dr. Vajdovich Péter 
Dr. Veresegyházi Tamás 

Élelmiszerhigiénia 
 
 

I. 16 hétfő  
11.00 -től 

Továbbképzés 
tanterem 

Dr. Laczay Péter 
Dr. Sas Barnabás  

Dr. Székely 
Körmöczy Péter 

Dr. Jóźwiak Ákos 
Dr. Kovács Sándor 
Dr. Lombai György 
Dr. Szita Géza 

Állathigiénia  
Állattenyésztés  
Genetika  
Takarmányozástan  

I. 16. hétfő 
13-tól 
 
 

Élettan tanterem 
 
 
 

Dr. Brydl Endre 
Dr. Kovács Melinda 
Dr Szabó József 

Dr. Bersényi András 
 
 

Dr. Fekete Sándor 
Dr. Jakab László 
Dr. Ózsvári László 
Dr. Rafai Pál 
Dr. Zöldág László 

Virológia,  
Immunológia,  
 
 
 
 
Bakteriológia 

 I. 17. kedd  
    8.30-tól 
 
 
 
 
    13-tól 

Élettan tanterem Dr. Benkő Mária 
Dr. Harrach Balázs 
Dr. Tuboly Tamás 
 
 
 
Dr. Bernáth Sándor 
Dr. Fodor László 
Dr. Varga János 
 

Dr. Pálfi Vilmos 
 
 
 
 
 
Dr. Jánosi Szilárd 
 
 
 

Dr. Bakonyi Tamás 
Dr. Dán Ádám, 
Dr. HornyákÁkos,   
Dr. Pénzes Zoltán 
Dr. Rusvai Miklós, Dr. Soós Tibor 
 
Dr. Hajtós István  
Dr. Magyar Tibor 
Dr. Makrai László 
Dr. Nagy Béla 
Dr.Tenk Miklós, Dr. Tóth István 

Parazitológia 
Állattan 
Halkórtan 
 

I. 18. szerda 
8.30-tól 

Élettan tanterem  Dr. Kassai Tibor 
Dr. Hornung Erzsébet 
Dr. Molnár Kálmán 
 

Dr. Baska Ferenc Dr. Békési László 
Dr. Csaba György 
Dr. Farkas Róbert 
Dr. Varga István 

Klinikumok  
Gyógyszertan  
Toxikológia 

I. 19. csütörtök 
8.30-tól 

Belgyógyászat 
tanterem 

Dr. Gálfi Péter 
Dr. Szenci Ottó 
Dr. Vörös Károly  

Dr. Jerzsele Ákos 
Dr. Sterczer Ágnes 

Dr. Hevesi Ákos 
Dr. Sályi Gábor 
Dr. Vajdovich Péter 
Dr. Zöldág László 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 

1. SALMONELLA KIMUTATÁSA ÉLELMISZEREKBŐL REDOX-POTENCIÁL 
MÉRÉSEN ALAPULÓ GYORS MIKROBIOLÓGIAI MÓDSZERREL 
Erdősi Orsolya, Szakmár Katalin, Reichart Olivér 
 
2. A KISTERMELŐI ÉLELMISZER-TERMELÉS, -ELŐÁLLÍTÁS ÉS –FORGALMAZÁS, 
VALAMINT A VÁGÓPONTOK MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK PEST MEGYÉBEN 
László Noémi 
 
3. HÁLÓZATKUTATÁSI MÓDSZEREK LEHETSÉGES ALKALMAZÁSAI AZ 
ÉLEMISZERLÁNC-BIZTONSÁG TERÜLETÉN 
Jóźwiak Ákos 
 
4. KORTIKOSZTEROIDOK MEGHATÁROZÁSA KÜLÖNBÖZŐ MÁTRIXOKBÓL 
FOLYADÉKKROMATOGRÁFIÁS MÓDSZERREL 
Tölgyesi Ádám 
 
5. MINTAVÉTELI MÓDSZEREK ÉS A RADIOANALITIKA 
Varga Beáta, Tarján Sándor 
 
6. TANÚSÍTOTT ANYAGMINTÁK KÉSZÍTÉSE RADIOANALITIKAI 
VIZSGÁLATOKHOZ 
Ádámné Sió Tünde, Tarján Sándor 
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SzIE Állatorvos-tudományi Kar, Élelmiszer-higiéniai Tanszék  Élelmiszer-higiénia 
 
 
SALMONELLA KIMUTATÁSA ÉLELMISZEREKBŐL REDOX-POTENCIÁL 
MÉRÉSEN ALAPULÓ GYORS MIKROBIOLÓGIAI MÓDSZERREL 
 
Erdősi Orsolya, Szakmár Katalin, Reichart Olivér 
 
 
Bevezetés: Az elmúlt években redox-potenciál mérésen alapuló gyors vizsgálati módszert 
dolgoztunk ki nyerstej és hús mikrobiológiai szennyeződésének gyors meghatározására. 
Eddigi kutatásaink mikrobák, vagy mikroba csoportok (összcsíra-, Enterobacterium-, 
Escherichia coli, Clostridium-, stb.) számának meghatározására irányultak. Jelen munkákban 
a vizsgálatokat kiterjesztettük Salmonella jelenlét-hiány próbájának elvégzésére. 
 
Cél: Az élelmiszer-biztonsági szempontból fontosabb Salmonella szerotípusok kalibrációs 
görbéinek felvétele. A kalibrációs görbék ismeretében az egyetlen Salmonella sejt 
kimutatásához (jelenlét/hiány próba) szükséges mérési idő meghatározása. Élelmiszerek (tej, 
tejtermékek) mérési időt befolyásoló hatásának vizsgálata. 
 
Módszer: Redox-potenciál mérés Microtester berendezéssel, elődúsítás nélkül, RVS 
táplevesben. Azonosítás gyorsmódszerrel (SDIX RapidChek® Salmonella™). Az 
eredmények ellenőrzése szabványos módszerrel (MSZ EN ISO 6579:2006) történt. 
 
Eredmények: Felvettük a különböző Salmonella szerotípusok kalibráciás görbéit és 
meghatároztuk az egyes szerotípusoknál az egyetlen sejt kimutatásához szükséges mérési időt, 
amely szerotípustól függően 14-36 óra között változott.  
 
Megvizsgáltuk a táptalajhoz adott élelmiszerek (tej, sajt) hatását a kimutatási időre és 
megállapítottuk, hogy a hozzáadás a kimutatási időt közel 40 %-kal csökkenti. 
 
Következtetések:  
A Microtester berendezés alkalmas Salmonellák jelenlétének, vagy hiányának 
megállapítására. 
A mérés szabványos RVS táptalajban elvégezhető. 
A Salmonellák kimutatásához nem szükséges a mikroorganizmusok elődúsítása. 
Meghatározható az egyetlen Salmonella sejt kimutatásához szükséges idő, így előre 
megállapítható a mérés maximális időtartama. 
Az egy sejt kimutatásához szükséges idő az egyes Salmonella szerotípusoknál lényegesen 
eltérő lehet, a gyakorlati életben a leghosszabb kimutatási idejű Salmonellához kell a mérési 
időt meghatározni 
Az RVS táptalajhoz adott tej, vagy tejtermék a kimutatási időt csökkenti a tiszta RVS 
táptalajban mért értékhez képest. Biztonsági okokból azonban célszerű a tiszta RVS 
táptalajban meghatározott kimutatási idővel számolni. 
 
Köszönetnyilvánítás: A kutatást az NKB támogatta. 
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PMKH ÉbÁI Élelmiszer-higiénia 
Dabasi Kerületi Állategészségügyi és 
Élelmiszer-ellenőrző Hivatal 
 
A KISTERMELŐI ÉLELMISZER-TERMELÉS, -ELŐÁLLÍTÁS ÉS –FORGALMAZÁS, 
VALAMINT A VÁGÓPONTOK MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK PEST MEGYÉBEN 
 
László Noémi 
 
A hazai jogi szabályozás célja a kistermelői bázis növelése és megszilárdítása. A kis 
kapacitású vágóhelyek, vágópontok a háztáji és kistermelői gazdaságokban felnevelt kis 
létszámú állományok vágását biztosítják. A szerző áttekintést ad a kistermelői tevékenységet 
és a vágópontokat érintő szabályozásról, valamint a kistermelők számának és 
tevékenységének alakulásáról Pest megyében az utóbbi 1 év hatósági tevékenységének 
vizsgálata alapján. A pest megyei Kerületi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Hivatalok a kistermelői tevékenységgel kapcsolatos feladataikon túl a hatósági ellenőrzések, 
vizsgálatok eredményeit is elemezték. Összességében megállapítható, hogy a kistermelői kör 
folyamatosan erősödik, számának folyamatos növekedése jelzi e tevékenység hazai 
létjogosultságát. Az ellenőrzések eredményeinek összesítése alapján elmondható, hogy a 
kistermelők a hazai gazdasági viszonyoknak megfelelően a tervszerű megelőző karbantartási 
munkálatokat hanyagolják el, tevékenységükhöz kötődő épületek állapota folyamatosan 
romlik, az általános és különleges higiéniai követelményeket azonban betartják. Az előállított 
termékekről a kistermelők a kötelezően vezetendő nyilvántartásokat, adatlapokat rendszerint 
nem, illetve hiányosan vezetik. Az állatállományok származása minden esetben 
végigkövethető, azonban az állomány változásairól alig vezetnek nyilvántartást. Ezek alapján 
körvonalazódik, hogy a kistermelők a karbantartást, az adminisztrációs és dokumentációs 
kötelezettségeiket hanyagolják el leginkább. A vágópontok száma jóval lassabb mértékben, de 
szintén nő. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy jelenleg közvetlenül az 
engedélyezési eljárás után a vágópontok üzemeltetői ügyelnek a technológiai és higiéniai 
követelmények betartására, azonban a jövőben a gazdasági viszonyoktól függően szintén 
elindulhat az üzemek állapotának romlása, illetve a dokumentációs fegyelem lazulása. A 
hatósági munka során a kistermelői és vágóponti tevékenység segítése és erősítése mellett e 
tényezők ellenőrzésére kell súlyt helyezni. 
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MgSzH Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság   Élelmiszer-higiénia 
 
 
HÁLÓZATKUTATÁSI MÓDSZEREK LEHETSÉGES ALKALMAZÁSAI AZ 
ÉLEMISZERLÁNC-BIZTONSÁG TERÜLETÉN 
 
Jóźwiak Ákos 
 
 
A hálózatkutatás az elmúlt években egyre több figyelmet kapott a tudomány legkülönbözőbb 
területein. Sok tudós kutatja a lehetséges párhuzamosságokat és hasonlóságokat a saját 
szakterülete és a hálózatkutatás területe(i) között, kis világok, skálafüggetlen hálózatok és 
gyenge kapcsolatok után kutatva. 
 
Az élelmiszerlánc felügyelete szintén sokat fejlődött az elmúlt évtizedekben: a kockázat alapú 
ellenőrzés, a tudományos kockázatbecslés egyre inkább teret nyer a mindennapi tervezési és 
ellenőrzési tevékenységekben, valamint a felelősség élelmiszer-vállalkozókra való 
áthelyeződése is alapvetően új helyzetet teremtett. 
 
Az élelmiszerlánc úgy is meghatározható, mint az (emberek által tervezett és működtetett) 
folyamatok és termékek (természetes rendszerek) komplex rendszere, így az élelmiszerlánc 
valójában inkább élelmiszer-hálózat. A hálózattudomány területén pedig igen jelentős 
eredményeket értek el az emberek (szociológia, pszichológia) és a természetes rendszerek 
(biológia, kémia, fizika) vizsgálata során, így adódik az az erős feltételezés, hogy a 
hálózatkutatás eredményi felhasználhatók lehetnek az élelmiszer-tudományban és az 
élelmiszerlánc-felügyeletben is. 
 
Az élelmiszerlánc-felügyelet – azaz ebben a kontextusban inkább az élelmiszer-hálózat 
felügyelet – új, megbízható, szilárd tudományos alapokon nyugvó, költséghatékony, kockázat 
alapú módszereket keres az ellenőrizendő területek, a prioritások meghatározásához. Jelenleg 
a hálózat alapú megközelítést, mint egy hatékony, kockázat alapú módszert vizsgáljuk az 
élelmiszerlánc-vállalkozók, az egyes országok és a termékek végtelenül komplex 
hálózataiban. 
 
A hálózatelméletnek több lehetséges felhasználási területe van, mint például az egyes 
országok kapcsolatainak feltérképezése a RASFF rendszerben, vagy az egyes vállalkozások 
egymással való kapcsolati számának és erősségének kockázati tényezőként való figyelembe 
vétele a kockázatelemzés során. 
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MgSzHK ÉTbI Élelmiszer Toxikológiai NRL    Élelmiszer-higiénia 
 

 
 

KORTIKOSZTEROIDOK MEGHATÁROZÁSA KÜLÖNBÖZŐ MÁTRIXOKBÓL 
FOLYADÉKKROMATOGRÁFIÁS MÓDSZERREL 
 
Tölgyesi Ádám 

 

 

A kortikoszteroidok az állat és humán gyógyászatban is alkalmazott gyulladáscsökkentő 
szerek. Az állat gyógyászatban terápiás célra használhatóak, viszont tömegnövelő hatásuk 
miatt túlzott használatuk tiltott. Ennek megfelelően az Európai Unió (EU) maradékanyag 
határértéket (MRL) állapított meg a kortikoszteroidokra a különböző állati eredetű 
élelmiszerekben (EU No. 37/2010). A vágó és farmos állatok vizelete viszont nem 
tartalmazhat kortikoszteroid maradékot. 
 
 
A kortikoszteroid hatóanyag tartalmú gyógyszerek elterjedt használata miatt folyamatos 
monitoring vizsgálatuk szükséges a különböző állati eredetű élelmiszerekben (tej, zsír) és 
vizeletben. A minták összetettsége és a kis határértékek következtében ehhez a 
legszelektívebb és legérzékenyebb elválasztás-technikai megoldások alkalmazása szükséges.  
 
2008 és 2010 között laboratóriumunkban négy különböző folyadékkromatográfiás-
tandemtömegspektrometriás (LC-MS/MS) módszert dolgoztunk ki kortikoszteroidok 
meghatározására vizelet, tej, zsír és Duna víz mátrixokból. Az egyes módszerekben a 
mátrixhoz optimáltan választottuk meg a minta-előkészítésben alkalmazott szilárd fázisú 
extrakciós (SPE) oszlopokat, a minta pH-ját és a HPLC-s elválasztáshoz használt oszlopokat. 
Az MS/MS detektor optimálása a lehető legkisebb kimutatási határ (LOD) elérését tette 
lehetővé. 
 
A módszereket az EU 2002/657/EC rendelete szerint validáltuk. Az analitikai 
teljesítményjellemzők, mint szelektivitás, azonosítás, linearitás, visszanyerés, 
reprodukálhatóság, döntési határ, kimutatási képesség, kimutatási határ és meghatározási 
határ eleget tettek az EU-s elvárásoknak. A validálás után eredményesen alkalmazzuk a 
módszereket a hazai monitoring rendszerben, illetve nemzetközi körvizsgálatokban. 
 
Mind a négy kifejlesztett módszer alkalmas a kortikoszteroidok ultranyomnyi kimutatására a 
legkomplexebb mátrixokban is. A módszerek nem csak hatékonyak, de gyorsak is, ami 
összhangban van a mai folyadékkromatográfiás elválasztásokkal szemben támasztott 
elvárásokkal. 
 
Szeretnék köszönetet mondani Békési Lászlónénak, Lukonics Dórának, Pálffi Évának és 
Domány Gábornak. 
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MgSzH ÉTbI Radioanalitikai Referencia Laboratórium      Élelmiszer-higiénia 
 
MINTAVÉTELI MÓDSZEREK ÉS A RADIOANALITIKA 
 
Varga Beáta, Tarján Sándor 
 
A radioizotópok mennyiségének vizsgálata így mintavételük is több céllal történik, mint 
például eloszlások, karakterisztikák meghatározása adott területre, adott mintafajtára, 
kockázati szintre, időtartamra vonatkozóan. A monitoring programok keretében egyszerre 
több célt kell megvalósítani, a tápláléklánc biztonságának demonstrálását, radioökológiai 
szempontokat, biogeokémiai folyamatok befolyásoló hatásának nyomon követését, 
radioizotópok terjedésének valószínűségét, természetes radioizotópok előfordulásának 
variabilitását. 
 
Mintavétel tervezésekor feltétlenül rendelkezésre kell állni a következő információknak, 
amelyek egyértelműen meghatározzák a mintavétel végrehajtását: 

- jól definiált cél, 
- a mintázandó média tulajdonságai, 
- a vizsgálandó radioizotóp fizikai, kémiai, radioaktív bomlási tulajdonságai, 
- mintavételhez rendelkezésre álló eszközök, 
- az adott radioizotóp terjedési útvonalainak valószínűsége, várható eloszlása és 

variabilitása. 
 
A mesterséges radionuklidok környezeti variabilitása a nem homogén elsődleges depozíció, a 
radioizotópokat tartalmazó részecskék eltérő mértékű újrarendeződése miatt alakul ki. A 
növényeknél például szerepe van a levélen keresztüli felvételnek, a reszuszpenziónak, a 
gyökéren keresztüli felvételnek, transzlokációnak, a kémiai tulajdonságoktól függő 
izotópcserének, párolgásnak, radioizotópok oldhatósági tualjdonságainak, a fizikai és 
biológiai felezési időnek stb. 
 
Az ismételt meghatározások variabilitásához a mintavétel végrehajtásának variációi, a valós 
térbeli, időbeli és egyedek közötti variációk és természetesen a legkisebb mérőszámmal a 
radioanalitikai eljárás végrehajtásának variációi járulnak hozzá. Soha nem szabad 
megfeledkezni a radioaktív bomlás sztochasztikus tulajdonságáról sem, ami az 
összbizonytalanság meghatározásánál mindig ad egy alapértéket, aminél csak nagyobb lehet a 
göngyölített érték. 
 
Mintavétel minőségbiztosítása elsősorban olyan jól definiált módszerrel biztosítható, ami 
pontos leírással párosul, felhívva a figyelmet egy-egy tényező és körülmény megváltozásának 
vagy változtatásának hatására. A mintavétel minőségellenőrzése különböző mintavételt 
végrehajtók összehasonlításával lehetséges, illetve referencia területen végzett mintavétellel. 
 
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ALMERA (Analytical Laboratories for Measurement 
of Environmental Radioactivity) hálózatában Udinéhez közeli referencia területen végzett 
mintavételi összehasonlítás tapasztalatait, eredményeit összefoglalva elmondható, hogy az 
értékelt paraméterek, az időigényesség, a repezentativitás, a mintavételi módszer 
reprodukálhatósága, a minta összmennyisége, a mintavevő eszköz és a minta kezelhetősége, a 
módszer komplexitása szempontjából a Radioanalitikai Ellenőrző Hálózatban alkalmazott 
hengeres mintavevő és a „tervezett véletlenszerű” (stratified random) mintavételi stratégia jól 
vizsgázott (IAEA Counsultancy Meeting on Soil and Vegetation Sampling, Bécs, 2011. szept) 
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TANÚSÍTOTT ANYAGMINTÁK KÉSZÍTÉSE RADIOANALITIKAI 
VIZSGÁLATOKHOZ 
 
Ádámné Sió Tünde, Tarján Sándor 
 
 
A megfelelő mérési eredmények biztosítása érdekében a radioanalitikai vizsgálatok során is 
kulcsfontosságú a mérőrendszerek helyes kalibrálása, az ehhez szükséges kalibráló anyagok 
biztosítása. Sok esetben azonban nem, vagy csak drágán szerezhető be a mérési feladathoz 
megfelelő, tanúsított anyagminta.  
A kereskedelmi forgalomban kapható pontforrások és különböző izotóp összetételű referencia 
oldatok a félvezető-detektoros gamma-spektrométerek kalibrálásához közvetlenül nem, vagy 
csak nehezen és korrekciós számításokkal együtt használhatók. Célszerű a rutin mérések 
során olyan, könnyen kezelhető anyagminták használata, melyek sűrűsége hasonló a vizsgált 
mintákéhoz, a benne található izotópok gamma-vonalai egyenletesen lefedik a vizsgálni 
kívánt energiatartományt, lehetőleg nem tartalmaznak kaszkádbomló izotópot és a méréshez 
használt geometriában rendelkezésre állnak.  
 
Laboratóriumunk 10 éve készít referencia oldatokból tanúsított anyagmintát a Radioanalitikai 
Ellenőrző Hálózat laboratóriumai részére, gamma-spektrométerek kalibrálásához. A 
monitoring feladatok végrehajtása során vizsgált anyagokhoz három különböző sűrűségű 
anyagmintát szükséges készíteni: a hamu minták vizsgálatához jelzett tejport, a víz sűrűségű 
anyagokhoz agarózzal megszilárdított jelzett oldatot, a nagyobb sűrűségű talajmintákhoz 
jelzett kvarchomokot. Így a rutin mérések során használt összes mintához és geometriához 
megfelelő anyagminta biztosítható.  
A tanúsított anyagminták készítésekor ellenőrizni kell annak homogenitását, ami 
összehasonlító méréssel történik. Biztosítani kell a referencia oldatra való 
visszavezethetőségét és meg kell határozni az anyagminta aktivitását és annak 
bizonytalanságát. A rövid felezési idejű izotópok elbomlása miatt az anyagminták csak rövid 
ideig használhatók fel hatásfok kalibrációhoz, legalább évente szükséges új anyagminta 
készítése.  
 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon fontos a referencia oldatok megfelelő kezelése, 
annak érdekében, hogy a visszavezethetőséget garantálni lehessen. A gyártó cégek az izotóp 
oldatokat ampullába zárva forgalmazzák, így biztosítják az aktivitáskoncentráció 
állandóságát. Ezek az oldatok azonban sokszor túl nagy aktivitásúak, hígítani kell, a 
hígításokat pedig felhasználásig megfelelően tárolni. A hígítások pontosan megoldhatók akár 
tömegméréssel, akár egy adott térfogatra történő hígítással. A problémát az oldatok tárolása 
jelenti, ugyanis ennek során elkerülhetetlen azok bepárlódása. A bepárlódás mértékét 
tömegméréssel lehet és kell ellenőrizni, és szükség esetén az aktivitáskoncentrációt korrigálni. 
Hosszabb idejű tárolás azonban csak az oldatok ampullázásával oldható meg biztonságosan. 
  
 


