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Az Egyetem Ionizáló Sugárzást 

Alkalmazó Laboratóriumai

Az egyetem több mint 30 intézeteiben/klinikáin folynak ionizáló 
sugaras tevékenységek

- Röntgen diagnosztikai, terápiás laboratóriumok (CT, 
fogászati CT, fogászati röntgen....)

- Osteodenzitometriai laboratóriumok

- Nyílt sugárforrást alkalmazó laboratóriumok

- in-vivo, in vitro Izotópdiagnosztika

- Multi-modalitású berendezések (SPECT/CT)

pre-klinikai, human, gyógyszer kutatás



Egyetemi Sugárvédelem Kiemelt Feladatai

1.) Röntgen és radioizotópok alkalmazásakor fellépő 
sugárterhelés mérési igények kielégítése.

2.) Nukleárisbaleset-elhárítás (Nyitott források diagnosztikai és           
terápiás alkalmazása esetén fellépő kontamináció mentesítése)

3.) Laboratóriumok létesítése és leszerelése esetén az új és 
régi helyek dózis szint ellenörzése, meghatározása.

4.) Környezeti dózis ellenörzése. Az Országos Sugárzás Jelző és 
Ellenőrző Rendszer (OSJER) folyamatos működtetése és 
fejlesztése /BME NTI-vel közös projekt/.

5.) Oktatás (továbbképzés, MSc., PhD., kettős szakokon 
/sugárfizikus, orvosfizikus/)



Sugárvédelmi Műszerpark Eszközbővítése

Fő alkalmazási területe a röntgen 
sugaras laborok sugárzás viszonyainak 
feltérképezése.

Középnyomású ionizációs kamra /Victoreen 451/

Thermo EPD MK-2.3 Si detektor alapú operatív személyi doziméterek 
15keV÷10MeV tartományban (,  és X-ray)

Ezen eszköz fontos szerepet játszik 
időszakosan a laborban dolgozó külső 
munkatársak (pályázatok), hallgatók 
(MSc. PhD.), rezidensek sugárterhelés 
ellenőrzésében, valamint nagy 
aktivitások kezelésekor



Sugárvédelmi Műszerpark Eszközbővítése

Ólomtorony    NaI(Tl) detektor

BNC940 hordozható 
izotópazonosító analizátor 
NaI(Tl) és LaBr(Ce) 
detektorokhoz kalibrálva (más-
más gyári kalibráció kell)

LaBr(Ce) scintillációs detektor

Alacsony hátterű 
mérőtorony

Fő alkalmazási terület: - Kontamináció esetén “izotóp azonosítás”
Leszerelt sugaras laborok aktivitás szint 
ellenőrzése.

- Oktatás: kalibrálás, sokcsatornás 
analizátorok alkalmazása, “terepi és 
remote” mérési eljárások.



60Co forrás 

azonosítása

NaI(Tl) 
detector

LaBr(Ce) 
detector

Azonosítás eredménye 
a képernyőn



137Cs és 99mTc

Források Azonosítása

NaI(Tl) 
detector

LaBr(Ce) 
detector

Azonosítás eredménye 
a képernyőn
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Izotóp azonosítás remote vezérléssel /LaBr(Ce)



Sugárvédelmi Műszerpark Eszközbővítése

F&J Model DHV-1SE digitális “in-door” levegő mintavevő

Esetleges nukleáris laboron 
belüli légköri szennyeződés 
akut ill. rutin ellenörzése a fő 
cél. Különösen fontos olyan 
betegvizsgálatok esetén, ahol 
nagyobb aktivitású 131I izotóp 
alkalmazására kerül sor

SE ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék új 

SPECT/CT berendezése.

Várhatóan az új metodikák (131I-MIBG 

receptor scinti, 131I pajzsmirigy) 

bevezetésével felmerül az igény a 

környezet fokozottabb monitorozására.



Környezeti dózis monitorozás OM-OSJER

„Intelligens” proporcionális számláló 

alapú “Bitt” detektor, mely felkészített a 

kültéri körülményekhez és a 

folyamatos üzemmódra /memóriával,

és „standby” tápellátással/ 

A detektorhoz csatlakozó 

folyamatos (24órás) 

kommunikációt biztosító 

(linux) számítógépes 

rendszer

A Web felületen elérhető 

eredmények

A kezdetektől részt vettünk az országos 
rendszer folyamatos működtetésében és 
fejlesztésében /BME NTI-vel közös projekt/.



Az eszközök mindennapi alkalmazása

A több mint 30 éves CAESA GAMMATRON /137Cs ágyu/ valamint a CGR CURIETRON

afterloading terápiás berendezések leszerelésekor a teljes sugárvédelmi eszköztárunkat

felhasználtuk a sugárszint folyamatos monitorozására (~120TBq aktivitás mozgatására).

1.) A LaBr(Ce) detektoros izotópazonosító az eltávolítás kritikus fázisaiban is csak a 
szórt sugárzásra jellemző spectrumot szolgáltatta.

2.) A leszerelés alatt a helylségben a legkritikusabb időszakban 30-40 Sv/h 
dózisteljesítmény volt mérhető, a sugárforrás Pb árnyékolás felszínén 100-150 Sv/h

3.) A sugárforrások gépkocsira helyezésekor a 5m távolságban mért dózisteljesítmény 
0.1-0.16 Sv/h. A kiürített helységben csak háttérértéket mértünk /dörzsmintával is/



Az eszközök mindennapi alkalmazása

- Osteodenzitometriai laboratóriumok szórt sugárzási 
viszonyainak feltérképezése (az új “fan-beam” scan 
készülékek üzembehelyezését követően).

- Mobil röntgen berendezések szórt sugárzás ellenörzése

- A Radiológiai Klinika ionizáló sugárzást nem alkalmazó 
helységeinek (ultra-hang, onkoterápiás részleg) háttérszint 
mérése a legforgalmasabb délelőtti műszakban

OKTATÁS:

- Egyetemi Bővített Sugárvédelmi továbbképzés keretében a 
gyakorlati oktatás

- Szakorvos képzés (radiológus, nukleáris medicina)

- Orvosfizikus képzés /új MSc. Képzés BME+SE 2010 szept./



A fejlesztések anyagi bázisa

A fejlesztéseink anyagi hátterét a nukleárisbaleset-
elhárítás keretében kapott minisztériumi (OM, OKM, 
NEFMI) céltámogatás (OM-OSJER), egyetemi és 
intézeti hozzájárulás /Radiológiai és Onkoterápiás 
Klinika pályázatból/ biztosította.

Köszönöm a figyelmüket !


