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MONT KONGRESSZUS 2017 

Beigazolódtak a várakozásaink, amelyek miatt úgy döntött a MONT vezetősége, hogy 

Budapesten rendezi meg a jubileumi, XX. kongresszust: egyrészről a részvevők száma 

meghaladta a korábbi kongresszusainkét, másrészt viszont a szervezés bonyolultabbnak és 

költségesebbnek bizonyult, mint vidéki helyszíneken. Ehhez a kongresszushoz a Microsoft 

elterjedt konferenciaszoftverét használtuk, a részletes programot és az absztraktgyűjteményt 

mobiltelefonon is elérhetővé tettük. 

A színvonalat 5+2 külföldi előadás emelte. A 

szűken vett tudományos előadásokon (64) túl nagy 

sikerű újdonság volt az esetbemutatás két 

szekciója (11); ezeken túl szakdolgozói (5) és 

szakmapolitikai témákat (2) is benyújtottak. Fele-

fele részben szerepeltek alaptudományi és klinikai 

témák. 

A kongresszus absztraktjai idézhető folyóiratban is megjelentek: 

 magyarul a Magyar Radiológia 8, 2017/2 számában,  

 angolul pedig a Nuclear Medicine Review 2017, 20/2: 110-120 oldalain. 

 

A MONT csatlakozott a MOTESZ felhívására, mely a „Május a vérnyomás hónapja” 

keretében a vérnyomásszűrés fontosságára hívja fel a figyelmet. A kongresszus résztvevői 

közül több mint 60 önkéntes vett részt a szűrőprogramon.  

Újdonság volt az Alapítványi Kézműves Pavilon kiállítása, mely a társaságunk tagjai által 

készített alkotásokból jött létre. Több felajánlott alkotás gazdára talált, a MONT Alapítvány 

javára felajánlott összegért. Reméljük, a kezdeményezés hagyománnyá válik a következő 

kongresszusokon is, s több kreatív munkatársunk alkotásait csodálhatjuk meg! 

Öröm volt látni, hogy sok fiatal diplomás, rezidens, szakorvosjelölt, vagy épp a közlemúltban 

szakvizsgázott kolléga kapcsolódott be a társaság aktív életébe, és ismerkedhettek meg 

egymással egy borkóstolással vidámmá tett összejövetelen.   

A visszajelzések alapján úgy gondoljuk, hogy a MONT legfontosabb rendezvénye az idén, a 

jubileum alkalmával is hasznos és kellemes lehetőséget nyújtott mind a szakmai tájékozódásra, 

mind a személyes kapcsolatok elmélyítésére. 

Garai Ildikó – Varga József 

 

Radiofarmako-
lógia 12

Preklinikai
10

Leképezéstech., 
képfeldolg. 10

Terápia, 
sugárvéd. 9

Onkológia-
PET 12

Onkológia-
SPECT 3

Szívvizsgálatok 2 Vegyes klinikai 6

https://www.doki.net/tarsasag/radiologia/bejelentkezes.aspx?c=url&u=folyoiratcikk.aspx?articleid=15281
https://journals.viamedica.pl/nuclear_medicine_review/article/view/NMR.2017.0020
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A kongresszus díjazott legjobbjai 

Ifjúsági előadás Dénes Noémi Debreceni Egyetem 

Ifjúsági poszter: Farkasinszky Gergely Debreceni Egyetem 

Esetbemutatás: Bús Katalin MH Egészségügyi Központ, Bp. 

Szakdolgozói előadás: Herczeg-Takács Mónika Hetényi Géza Kórház, Szolnok 

 

Gratulálunk a díjazottaknak, és köszönjük minden előadónk erőfeszítését, hogy magyarul is 

bemutatta munkájának eredményét! 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Alapítványi és felajánlott díjak, MONT 2017 

A MONT Kongresszus adott alkalmat számos rangos szakmai díj átadására is. 

MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány díja: Dr. Krizsán Áron Krisztián 

Közlemény:  

Krizsan AK, Lajtos I, Dahlbom M, Daver F, Emri M, Kis SA, et al. A Promising Future: 

Comparable Imaging Capability of MRI-Compatible Silicon Photomultiplier and 

Conventional Photosensor Preclinical PET Systems. J. Nucl. Med. 2015;56:1948–53.  

Available from: http://jnm.snmjournals.org/cgi/doi/10.2967/jnumed.115.157677 

MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány díja: Dr. Tőkés Timea 

Közlemények: 

Tőkés T, Szentmártoni G, Torgyík L, Somlai K, Kulka J, Lengyel Z, et al. Complexity of 

Response Evaluation During Primary Systemic Therapy of Breast Cancer: Scoring Systems 

and Beyond-Preliminary Results. Anticancer Res.  2015 [cited 2017 May 29];35:5063–72.  

Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26254408  

Tőkés T, Kajáry K, Szentmártoni G, Lengyel Z, Györke T, Torgyík L, et al. Predictive and 

prognostic value of FDG-PET/CT imaging and different response evaluation criteria after 

primary systemic therapy of breast cancer. Breast Cancer  2017;24:137–46. 

Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Predictive+and+prognostic+value+of+FDG-

PET%2FCT+imaging+and+different+response+evaluation+criteria+after+primary+systemic+therapy

+of+breast+cancer.+Breast+Cancer.+2017  

Mediso-díj: Dr. Krizsán Áron Krisztián 

Közlemény: 

Krizsan AK, Lajtos I, Dahlbom M, Daver F, Emri M, Kis SA, et al. A Promising Future: 

Comparable Imaging Capability of MRI-Compatible Silicon Photomultiplier and 

Conventional Photosensor Preclinical PET Systems. J. Nucl. Med.  2015;56:1948–53.  

Available from: http://jnm.snmjournals.org/cgi/doi/10.2967/jnumed.115.157677 

http://jnm.snmjournals.org/cgi/doi/10.2967/jnumed.115.157677
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26254408
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Predictive+and+prognostic+value+of+FDG-PET%2FCT+imaging+and+different+response+evaluation+criteria+after+primary+systemic+therapy+of+breast+cancer.+Breast+Cancer.+2017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Predictive+and+prognostic+value+of+FDG-PET%2FCT+imaging+and+different+response+evaluation+criteria+after+primary+systemic+therapy+of+breast+cancer.+Breast+Cancer.+2017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Predictive+and+prognostic+value+of+FDG-PET%2FCT+imaging+and+different+response+evaluation+criteria+after+primary+systemic+therapy+of+breast+cancer.+Breast+Cancer.+2017
http://jnm.snmjournals.org/cgi/doi/10.2967/jnumed.115.157677
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Izotóp Intézet díja: Dr. Kajáry Kornélia 

Közlemény: 

Kajary K, Molnár Z. The role of 18F-FDG PET/CT before and after the treatment of multiple 

myeloma: Our clinical experience. Adv. Mod. Oncol. Res.  2017;3:20–30.  

Available from: http://www.advmodoncolres.com/index.php/AMOR/article/view/167  

Izinta díj: „A legszélesebb körű interdiszciplináris kutatásért”: Dr. Trencsényi György 

Közlemény: 

Kocsis T, Trencsenyi G, Szabo K, Baan JA, Muller G, Mendler L, et al. Myostatin propeptide 

mutation of the hypermuscular Compact mice decreases the formation of myostatin and 

improves insulin sensitivity. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab.  2017 [cited 2017 May 

29];312:E150–60.  

Available from: http://ajpendo.physiology.org/lookup/doi/10.1152/ajpendo.00216.2016  

Izinta díj: „A legjobb diagnosztikai prezentációért”: Dr. Trencsényi György 

Közlemény: 

Trencsényi G, Dénes N, Nagy G, Kis A, Vida A, Farkas F, et al. Comparative preclinical 

evaluation of 68Ga-NODAGA and 68Ga-HBED-CC conjugated procainamide in melanoma 

imaging. J. Pharm. Biomed. Anal.  Elsevier B.V.; 2017;139:54–64.  

Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpba.2017.02.049  

Medi-Radiopharma – díj: Dr. Trencsényi György 

Közlemény: 

Trencsényi G, Barna SK, Garai I. Hibrid képalkotás: klinikai evidenciák, lehetőségek. Orv. 

Hetil.  2015;156:2110–5.  

Available from: http://www.akademiai.com/doi/abs/10.1556/650.2015.30324  

Gratulálunk a díjazottaknak, és köszönjük nagylekűségét a díjakat felajánló cégeknek!  

Reméljük, a jövőben még több kolléga pályázza meg a meghirdetett díjakat. 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Könyvbemutató 

A MONT jubileumi kongresszusára készült el dr. Környei József: 

Radioaktív izotóppal jelzett gyógyszerek az élő szervezetben című 

könyve. A könyvet kiadó KF & T Pharma Média Kiadó Kft. 

igazgatója a megnyitó ünnepségen adta át a szerzőnek a nyomdából 

kikerült első kötetet. Az igényes kiállítású könyv a lektorok szerint 

jól hasznosítható lesz majd a képzések és továbbképzések során. A 

támogatók jóvoltából a magyar nukleáris medicina munkahelyek 

ajándékba megkapták a könyv egy-egy példányát, és az egyetemi 

hallgatók is igen kedvező áron juthatnak a könyvhöz. 

http://www.advmodoncolres.com/index.php/AMOR/article/view/167
http://ajpendo.physiology.org/lookup/doi/10.1152/ajpendo.00216.2016
http://dx.doi.org/10.1016/j.jpba.2017.02.049
http://www.akademiai.com/doi/abs/10.1556/650.2015.30324
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Kongresszusi beszámoló: radiofarmakológia, preklinika 

Az idén, 2017-ben megrendezésre került MONT kongresszuson a radiokémikusok és 

radiofarmakológusok, valamint a preklinikai kutatók számos poszterrel és előadással 

képviseltették magukat. A „Radiofarmakológia” szekcióban színvonalas előadásokat 

hallgathattunk a különböző radiofarmakonok előállításáról és minőségellenőrzéséről. A 

radiokémiai jelzésekhez használt radionuklidok közül a F-18, a Ga-68, valamint az új, egyre 

szélesebb körben alkalmazott Sc-44 jelent meg a prezentációkban. Új ismereteket szerezhettünk 

a már ismert radiofarmakonok (pl.: FDOPA, DOTA-TOC, FDG) előállításáról és 

minőségellenőrzéséről, valamint a még kísérleti stádiumban lévő molekulák (pl.: F-18-FP-

PEPP, Sc-44-AAZTA-RGD) szintéziséről és azok optimalizálásáról. A preklinikai vizsgálatok 

szekciójában betekintést nyerhettünk mind az előadások, mind pedig a poszterek segítségével 

az ország kutatóműhelyeiben zajló radionuklidokkal jelzett kísérleti molekulákat in vitro sejtes 

rendszereken, illetve in vivo állatmodelleken vizsgáló kísérletes munkákba. A prezentációk 

döntő többsége a kísérletes onkológia témakörébe tartozott, úgymint a tumorok „ép széleinek” 

detektálása, daganatok hipoxiájának kimutatása, tumorokkal összefüggő receptor-expressziók 

és egyéb tumor-asszociált molekulák (pl.: MC1 receptor) vizsgálata. A preklinikai vizsgálatok 

fontosságát és a témák feldolgozásának színvonalát tükrözi, hogy a konferencián a legjobbnak 

ítélt 35 év alatti poszter és előadás is a preklinikai témakörből került ki.  

Trencsényi György 

vissza a tartalomjegyzékhez 

LEZAJLOTT RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK 

Taggyűlés, 2017. 05. 25. 

Napirend:  

1. A jövendőbeli elnök megválasztása (Schmidt E.)  

2. Elnöki beszámoló (Varga J.)  

3. Főtitkári beszámoló (Garai I.)  

4. Pénzügyi beszámoló (Lengyel Zs.)  

5. A MONT Alapítvány 2016. évi tevékenysége (Buga K.)  

6. A Felügyelő Bizottság beszámolója (Tombácz A.)  

7. Egyebek. 

A taggyűlés leendőbeli elnöknek (a 2019-23 időszakra) szótöbbséggel megválasztotta Pávics 

László professzort. 

A taggyűlés az elhangzott beszámolókat egyhangúlag elfogadta. 
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Megalakult a Szakmai Kollégium Nukleáris Medicina Tanácsa 

A Tanács a MONT Kongresszus idején megtartotta alakuló ülését, és megválasztotta elnökét 

és titkárát. 

Név Munkahely 

Schmidt Erzsébet 
elnök 

PTE KK Nukleáris Medicina Intézet 

Nagy Zoltán 
titkár 

Budai Irgalmasrendi Kórház Nukleáris Medicina Osztály 

Buga Klára Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 

Garai Ildikó ScanoMed Kft., Debrecen; DE OKI Nukleáris Medicina Tanszék 

Gombos János 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 
Nukleáris Diagnosztikai és Terápiás Osztály 

Györke Tamás SE Nukleáris Medicina Tanszék 

Lengyel Zsolt Pozitron-Diagnosztika Kft., Budapest 

Mikecz Pál DE KK OKK Nukleáris Medicina 

Varga József DE OKI Nukleáris Medicina Tanszék 

Varga Zsolt SE Nukleáris Medicina Tanszék 

 

Az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet 

szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról szóló 2013/59/Euratom irányelvet 

2018-ig kell a nemzeti jogrendbe átültetni. A Tanács elhatározta, hogy a várható hazai 

jogszabályhoz módszertani ajánlást dolgoz ki a nukleáris medicina diagnosztikai eljárásai során 

beadandó aktivitásokról, a betegek sugárdózisának számolásáról, valamint a hibrid eljárások 

CT-komponensének irányadó dózisairól. A három részfeladat elvégzésére egy-egy ad hoc 

munkacsoportot bízott meg. 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Vezetőségi ülés, 2017. 10. 11. 

Napirend:  

1. Beszámoló a MONT Kongresszusról: részvétel, pénzügyi mérleg (Garai I.) 

2. Beszámoló a MONT Kongresszusról: tudományos program (Varga J.) 

3. Az Alapítvány Kuratóriuma elnökének ismertetője (Buga K.) 

4. Pénztáros távozása (Varga J.) 

5. Az előző vezetőségi ülések határozatainak teljesülése (Garai I.) 

6. Hevesy Emlékülés, 2018 
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7. Újdonságok a NM munkahelyek életében, közelgő események 

8. Elektronikus gyűlés feltételei 

9. Egyebek. 

1-3. A Vezetőség meghallgatta és egyhangúlag elfogadta a beszámolókat. 

4.  Lengyel Zsolt pénztáros külföldi munkavállalása miatt a rendszeres banki átutalások 

végzésével a könyvelőt bízták meg. Ezen időszak alatt az Elnökség munkájában való 

közvetlen részvételre Lengyel Zsolt helyett a Vezetőség Pávics László leendő elnököt kérte 

fel. 

5.  A főtitkár tájékoztatása szerint a MONT 399 tagja közül többen még nem fizetettek az idén 

tagdíjat. Ők emailben értesítést kapnak az elmaradásukról. Vezetőség súlyponti feladatnak 

tekinti a tagnyilvántartást is tartalmazó új weblap kialakítását, amelynek előkészítésére és 

javaslat kidolgozására Barna Sándor honlapfelelőst kérte fel. 

6.  A Vezetőség fontosnak ítélte a Hevesy Emlékülés megrendezését a kongresszusközi évben, 

és megszervezésére ismét Zámbó Katalin professzornőt kérte fel. A díjazandó felkért 

előadó személyéről később születik döntés. 

8. Az elnök ismét szorgalmazta, hogy az Alapszabályban adott lehetőséggel élve a Vezetőség 

üléseinek egy részét elektronikus formában tartsa, amely a vidéki tagok számára jelentős 

időmegtakarítással járna. Egy kérdőív tervét mutatta be az akadályozó tényezők 

azonosítása érdekében; a felmérésre a közeljövőben sor kerül. 

9. A MONT vezetőség állásfoglalást fog kiadni annak érdekében, hogy a régi típusú 

izotópasszisztensi képesítéssel továbbra is részt lehessen venni szakasszisztensi képzésben. 

A PTE KK Nukleáris Medicina Intézetének 40. jubileumi rendezvénye. 

Rövid történeti áttekintés megalakulásától napjainkig 

A Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézete ebben az évben lett 40 éves.  

Születésnapját az Anyscan SPECT/CT/PET készülék közelmúltban történt üzembe 

helyezésével ünnepli. Ebből az alkalomból Intézetünk a MEDISO Kft-vel közösen rendezte 

meg 2017. április 22-én a Janus Pannonius Klinikai Tömbben lévő Tanteremben, majd 

Intézetünkben a jubileumi ünnepséget közel 50 fő meghívott vendég részvételével. 

Ünnepségünket jelenlétével megtisztelte Prof. Dr. Bódis József Rektor Úr, Prof. Dr. Miseta 

Attila a PTE ÁOK Dékánja, valamint Dr. Sebestyén Andor a PTE Klinikai Központ Elnöki 

Hivatalának Elnöke is.  

Nagy örömünkre szolgált, hogy olyan régi kollégákat is vendégül láthattunk, akik már a 

kezdetekkor itt dolgoztak. 

Prof. Dr. Zámbó Katalin Intézetünk igazgatója „Negyven év a nukleáris medicinában, a 

szkennertől a PET/CT-ig” című előadásával nyitotta meg a rendezvényt.  
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Bagaméry István Mediso Kft ügyvezető igazgatója „Új lehetőségek a modern nukleáris 

medicinai képalkotásban”, Nagy László (Mediso Kft)  „AnyScan TRIO SPECT/CT/PET 

bemutatása” ,  

Prof. Dr. Bódis József (PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika) „A nukleáris medicina 

jelentősége a szülészet-nőgyógyászatban”,  

Prof. Dr. Mezősi Emese (I. sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológia) „A SPECT/CT 

jelentősége az endokrinológiában”, Dr. Sárosi Veronika (I. sz. Belgyógyászati Klinika 

Pulmonológia) „A PET/CT jelentősége a tüdő rosszindulatú betegségeiben”, Dr Garai Ildikó 

(Scanomed Kft) „Klinikai applikációs lehetőségek a háromdetektoros SPECT/CT/PET-el 

(esetbemutatások)” című előadást tartotta. 

Ezt követően látogatás az Intézetben, a SPECT/CT/PET készülék megtekintése következett, 

majd állófogadással zárult a rendezvény.  
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Az intézet történetének áttekintése 
Pécsett az első izotóp vizsgálatokat 1965-ben, a 

Megyei Kórház területén elhelyezkedő régi I. sz. 

Belgyógyászati Klinikán, Dr. Barta Imre professzor 

vezetése alatt megalakuló in vitro izotóp 

laboratóriumban, Dr. Burger Tibor és Dr. Keszthelyi 

Béla vezetésével Bogyay Zoltánné 

izotópasszisztensnő végezte. Ezek a vizsgálatok 

kezdetben „csak” in vitro vizsgálatok voltak: 

vörösvértest élettartam meghatározást, és 

vasfelszívódási vizsgálatot végeztek. 

Rövid időn belül bevezették - a pajzsmirigy 

vizsgálatok között - a jódtárolásos vizsgálatok 

végzését is. Ezeket a vizsgálatokat körülbelül 1-1,5 

évig végezték ebben a laboratóriumban. Amikor 

Pécsett megépült a 400 ágyas Klinikai tömb, az I. sz. 

Belgyógyászati Klinika átköltözött, majd nem sokkal 

később az izotóp laboratórium is folytatta működését, 

ezután már az új klinikai tömbben. Az átköltözés 1966 

végén történt, 1967-től indult újra az izotóp 

laboratórium munkája. 

Ekkor már nem csak in vitro, hanem in vivo 

vizsgálatokat is végeztek. Továbbra is Bogyay 

Zoltánné izotópasszisztensnő végezte a vizsgálatokat 

Prof. Dr. Burger Tibor, Dr. Sándor Jenő, Dr. Petz 

Ádám és Dr. Keszthelyi Béla közreműködésével, 

illetve irányításával. Megépült a jódterápiás szoba, 

bevezették a pajzsmirigy jódterápiát is. Így lehetővé 

vált a bentfekvő betegeknél a pajzsmirigyterápia 

elvégzése. 

In vitro vizsgálatokat továbbra is végeztek, de 

emellett az első gamma scanner üzembe helyezésével 

elkezdték végezni az in vivo pajzsmirigy 

szcintigráfiás vizsgálatokat is. A laboratórium 

munkája kb. 10 évig ebben a szervezésben zajlott, 

majd 1977. februárjától az I. sz. Belgyógyászati 

Klinikától teljesen független, önálló izotóp 

laboratóriummá vált Dr. Varró József, radiológus 

szakorvos vezetésével.  

Ebben az időben továbbra is az előbb felsorolt 

vizsgálatokat végezték, közben azonban a dolgozók 

létszáma bővült. 1977-ben már 3 asszisztensnő 

dolgozott a laboratóriumban, 1978-től pedig 2 orvos  

és 5 asszisztensnő volt a laboratórium dolgozója. A 

laboratórium vezetője Dr. Varró József volt, 

sugárvédelmi felelőse Dr. Palka István belgyógyász. 

1979-ben a létszám egy technikai munkatárssal 

bővült. 

A második scanner beszerzése is elindult, ez 1978. év 

végére meg is történt. Mindkét scanner a Gamma 

Művek MB 8100 típusú gyártmánya volt. A két 

scanner már lehetővé tette a „nagy” szervek hosszabb 

időt igénylő vizsgálatát is, így a metodikai paletta 

bővült, a máj-, tüdő-, vese- és csontszintigráfiás 

vizsgálatokat is bevezették. Természetesen továbbra 

is igen nagy számban végezték a pajzsmirigy 

szcintigráfiát. A RIA vizsgálatok közül ekkor 

vezették be a pajzsmirigy hormonok, a T3, T4, és TSH 

meghatározását is. 
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1978-tól, már a Gamma gyártmányú NP354 

kétcsatornás energiaszelektív számláló berendezéssel 

végezték a vese renográfiás vizsgálatait. 1981-ben 

nagy változás történt, egy MB 9100 típusú 

szcintillációs kamera, 1 évvel később, pedig egy TPAi 

számítógép kezdte meg működését, ezzel már nem 

csak sokkal gyorsabban lehetett végezni a statikus 

szcintigráfiákat, hanem lehetőséget adtak dinamikus 

vizsgálatok végzésére is, a SuperSEGAMS software 

alkalmazásával. 

1980. szeptemberében Dr. Palka István helyett Dr. 

Zámbó Katalin került főállásban a továbbra is Dr. 

Varró József által vezetett laboratóriumba. 

Ebben az időben renográfiás vizsgálatokat, később a 

szcintillációs kamerával kamera-renográfiás 

vizsgálatokat, illetve a főbb szervek szcintigráfiás 

vizsgálatait, pajzsmirigy jódtárolást és jódterápiát, 

emellett néhány in vitro vizsgálatot végezték. Később 

ezeket kibővítették Dr. Arnold László nőgyógyásszal 

kooperációban végzett kürt-szcintigráfiás vizsgálattal 

is. 

1981. végén Varró dr. elhagyta a laboratóriumot, 

Kuwaitba ment dolgozni, így Dr. Mátrai Árpádot - aki 

addig a Biofizika Intézetben dolgozott – bízták meg a 

laboratórium ideiglenes vezetésével. Azonban Ő is 

csak 1982 márciusáig dolgozott itt, mert Londonban 

vállalt munkát.  

1982. márciustól átmenetileg Dr. Kun Endre 

radiológus professzor vette át a laboratórium 

irányítását. 

Az izotópdiagnosztika fellegvára a 80-as években, a 

Prof. Dr. Csernay László professzor által vezetett 

szegedi Izotóp Laboratórium volt, az Ő 

közbenjárására került az izotóplaborba Dr. 

Nemessányi Zoltán adjunktus a pécsi 

izotópdiagnosztika fellendítése céljából, 1982. 

májusában. Nemessányi doktor egy évre érkezett 

laboratóriumvezetőnek. Ebből az egy évből több mint 

húsz év lett! 

Nemessányi adjunktus irányítása alatt folyamatosan 

bevezetésre kerültek a Szegeden már rutinszerűen 

végzett, magas szintű izotópdiagnosztikai vizsgálati 

módszerek, a statikus szintigráfiás vizsgálatok 

bővítése mellett a különböző szervek dinamikus 

vizsgálatai is, amelyekhez egyre inkább igényeltük a 

számítógép segítségét. 

1984-ben újabb két orvosi státusszal bővült a 

laboratórium létszáma, ekkor került a laboratóriumba 

Dr. Szabó Mária és Dr. Schmidt Erzsébet. 

1986-ban egy második szcintillációs kamera került a 

laboratóriumba, egy nagy látószögű, 37 

fotomultiplieres, MB 9200 típusú gammakamera, 

amely – a Mediso Kft által digitalizálva - a legutóbbi 

időkig működött. Az új gammakamera mellett a 

számítógépes park is fejlesztésre került, a 

SuperSEGAMS programrendszert felváltotta a 

MicroSEGAMS és a DIAG software. A fejlődés 

számos kooperációt hozott létre, többek között az 

érsebészekkel a véna perfúzió, az emlő sebészekkel a 

nyirokkeringés, a szülészekkel a placenta perfúzió 

módszerének kidolgozása, klinikai rutinba történő 

bevezetése történt. 

1983-84-ben az Idegsebészeti Klinika átköltözött a 

Rét utcai Klinikai tömbbe, így a laboratórium területe 

bővült. A földszinti „alsó” szinten visszakapta eredeti 

területét, ezzel az izotóp laboratórium kétszintessé 

vált. 

Bár az intézet 1965-ben in vitro laboratóriumként 

indult, ez egyre inkább háttérbe szorult, az in vivo 

vizsgálatok vették át a RIA módszerek helyét, a pécsi 

„labor” tehát egyre inkább vált képalkotó 

diagnosztikai munkahellyé. A 90-es évek elején az in 

vitro vizsgálatok végleg megszüntek, átkerültek a 

Központi Klinikai Kémiai Laboratóriumba. 

Az első privát munkahelyek egyike, a Pécsi 

Diagnosztika Központ működése is a laboratórium 

területén indult, 1993. december 22.-én egy DXA 

készülék, 1994. február végén egy Siemens 

gyártmányú, kétdetektoros MultiSPECT készülék 

üzembe helyezésével. Ezek a műszerek az akkori idők 

legkorszerűbb csúcstechnikát jelentő készülékei 

voltak, amelyek még a mai napig is kifogástalanul 

működnek. 

1996. szeptemberében a SPECT készülék a POTE 

tulajdonába került, a DXA készüléket pedig 

elszállították a közben felépült és átadott Rét utcai 

Diagnosztikai Központba. A SPECT készülék 

egyetemi tulajdonba kerülésével az asszisztensi 

létszám további kettővel bővült.  

A Siemens SPECT üzembe helyezésével a 

vizsgálatok száma és palettája is kibővült. Ekkor vált 

lehetővé, hogy a csontszcintigráfiát, mint egésztest 
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vizsgálatot végezhessék, emellett agyi SPECT 

vizsgálatokat, terheléses és nyugalmi szívizom 

perfúziós vizsgálatokat és kiegészítő SPECT 

felvételeket készíthessenek.  

1998. július 1-től Dr. Zámbó Katalin egyetemi 

docensi kinevezést kapott és ezzel együtt átvette a 

laboratórium vezetését is. Ezzel egy időben 

Nemessányi adjunktus nyugdíjba vonult, de 

nyugdíjasként további négy évig még tovább 

dolgozott. 

1998. decemberében egy pajzsmirigy és 

szívvizsgálatokra alkalmas kislátószögű 

gammakamerát vásároltak a Mediso Kft-től, így a 

második scanner is leselejtezésre került. 

Megtörtént az MB 9200-as kamera digitalizálása is. 

Addig a vizsgálatokról analog polaroid kép készült, 

ezután már digitális nyomtatott képek készítése vált 

lehetővé. 

2003. őszétől a régióban egyedüliként bevezették a 

korszerű onkológiai vizsgálatokat, a specifikus 

receptor szcintigráfiákat és a hormonszintézis 

változásán alapuló vizsgálatokat. Ezzel lehetővé vált 

a molekuláris képalkotó diagnosztika bevezetése az 

intézetben, amely óriási mérföldkő volt a korszerű 

nukleáris medicina kialakulásának útján. 

2004-ben további fejlesztés történt, egy speciálisan 

szívvizsgálatokra kialakított, fix 90 fokban 

elhelyezkedő kétfejes gammakamera került üzembe 

helyezésre ugyancsak, a Mediso Kft készüléke. 

2005. májusától a laboratórium nevet változtatott, 

azóta Nukleáris Medicina Intézeteként működik. 

2006. szeptember 1-én Dr. Zámbó Katalint 

intézetvezető professzorrá nevezték ki. 

2004. nyarán, az I. Belgyógyászati Klinika 

Endokrinológiai Osztályával közösen került 

bevezetésre a nagydózisú radiojód-terápia, ezzel a 

régióban elsőként végeznek posztoperatív izotóp 

kezelését pajzsmirigy rákok esetén. Emellett 

jelentősen megnövekedett a jóindulatú 

pajzsmirigybetegségekben alkalmazott jódterápiás 

beavatkozások száma is. 

2005-ben a Pécsi Tudományegyetem Európai Uniós 

pályázatot nyert, ennek segítségével a 400 ágyas 

klinikán kialakította a Térségi Szűrő és Diagnosztikai 

Központot, amelynek részeként Magyarország első 

SPECT/CT készülékét telepítették a Nukleáris 

Medicina Intézetbe 2007 nyarán. Ez a készülék 

jelenleg is a nukleáris medicina egyik csúcskészüléke, 

mellyel lehetővé vált a funkcionális elváltozások 

pontos anatómiai lokalizálációjának meghatározása, 

valamint az elnyelési korrekció alkalmazása, ezzel a 

vizsgálómódszerek specificitásának növelése. 

2007-ben tehát az Intézetben működő SPECT/CT, 

MultiSPECT, a szívvizsgálatokra kifejlesztett kétfejes 

SPECT készülék, egy kislátószögű gammakamera, 

valamint egy nagylátószögű gammakamera 

biztosította a napjainkban végezhető legmagasabb 

szintű izotópdiagnosztikai vizsgálatok kivitelezését.  

2013. december 18.-án adták át a 400 ágyas klinika 

Déli-bővítményét, mely a Pécsi Tudományegyetem 

Nukleáris Medicina Intézetének és a Radiológiai 

Klinikának ad új otthont. Az új épületrészt Dr. 

Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, Prof. Dr. 

Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem Rektora, a 

pécsi városvezetés részéről pedig Dr. Hoppál Péter 

országgyűlési képviselő adta át. Mindannyian 

hangsúlyozták, ez a teljes intézmény felújítás első és 

fontos lépése, hiszen a modern körülmények közé 

költöző diagnosztikai centrum évente több mint 

egymillió beteget lát majd el. 

A TIOP-2.2.7/07/2F/2-2009-0007 számú „Janus 

Pannonius Program - Korszerű egészségügy a 

történelmi régióban" elnevezésű Pólus projekt Déli-

bővítményének átadását követően Intézetünk a teljes 

ellátási profilt működteti, 2013. december 18.-a óta.  

A magas színvonalú molekuláris és multimodalitású 

diagnosztikai képalkotást a kiváló technikai 

berendezések mellett a Nukleáris Medicina Intézet 5 

szakorvosa, 2 rezidens orvosa, 1 diplomás 

képalkotója, 8 nukleáris medicina szakasszisztense, 1 

izotópasszisztense, 2 segédasszisztense és 2 

adminisztratív munkatársa igyekszik megvalósítani. 

Prof. Dr. Zámbó Katalin, a Nukleáris Medicina 

Intézet vezetője arról tájékoztatta a megnyitón 

résztvevő vendégeket, hogy az új épületrészben 

működő intézetben elsősorban daganatos betegeket 

vizsgálnak és gyógyítanak. Nagy számban végeznek 

szív-, tüdő-, pajzsmirigy-, csont-, máj-, vese- és 

központi idegrendszeri vizsgálatokat is. Az intézetben 

működik egy hibrid készülék, a SPECT/CT is, amivel 

egyszerre tudnak izotópos és radiológiai 

metszetképeket készíteni, ezzel pontosan 
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behatárolható a daganatok helye és mérete, akárcsak 

az áttéteké. A rákos, daganatos betegek vizsgálata és 

gyógyítása szempontjából van kiemelten fontos 

szerepe a módszernek. Az új épületben helyet kapott, 

több, a betegek számára látványosabb, kényelmesebb, 

modern vizsgáló- és váróhelyiség. A létesítmény 

egyébként országos szinten is műszaki ritkaságnak 

számít, hiszen például ólomüveg ablakokat, 

ólomborítású ajtókat és tömör vasbeton falakat 

építettek bele, hogy útját állják a radioaktív 

sugárzásnak. A Nukleáris Medicina Intézet nemcsak 

a megyéből, de – egyetemi központként – az egész 

országból lát el betegeket. 

2016. évben a SPECT/CT berendezést egy PET 

gyűrűvel bővítették, és 2016. július hónapban 

elindultak a PET/CT vizsgálatok, melyeknek 

kiemelten fontos szerepe van a daganatos betegségek 

diagnosztizálásában, illetve a terápia 

hatékonyságának nyomon követésében. Intézetünk 

tehát 2016. júliusa óta regionális PET Központként is 

működik, Baranya és Tolna megye ellátási 

központjaként, évente 1500 PET/CT vizsgálati 

számmal. 

Sarkadi Margit 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Egyéb lezajlott rendezvények 

2017.03.20-24 

OOI 

PET/CT és PET/MR napjainkban (szabadon választható továbbképzés) 

2017.06.22. 

MTA 

PET képalkotás a XXI. században (I. rész) 

Részletes program  

Borbély K. előadása cikk formájában itt olvasható 

2017.09.08. 

DAB 

Mini-symposium on chemistry and biochemistry of medical imaging 

2017.11.08. 

MTA 

Az orvosi diszciplínák helyzete és perspektívái Magyarországon 

MEGJELENT 

 Az Egészségügyi Szakmai Kollégium Nukleáris Medicina Tagozata és Tanácsa 

Módszertani Útmutatója 

Az izotópdiagnosztikai vizsgálatokhoz alkalmazandó aktivitásokról és betegdózis-

számolásról 

http://www.nmc.dote.hu/nmszk/ajanlasok/Aktivitas_dozisfaktorok_171002.pdf  

 Borbély Katalin: A nukleáris medicina helyzete és tevékenysége Magyarországon 

Magyar Tudomány 2017/9: 1118-1124 

Új szabványok 

Ld. Szabványügyi Közlöny 2017/11. 

 MSZ 62-2:2017 Az ionizáló sugárzás elleni védelem. 2. rész: A foton- és 

elektronsugárzás elleni védelem (Az MSZ 62-2:1989 helyett) 

 MSZ 62-3:2017 Az ionizáló sugárzás elleni védelem. 3. rész: A neutronsugárzás elleni 

védelem (Az MSZ 62-3:1990 helyett) 

http://www.nmc.dote.hu/mont/hirek/Program_PET_2016-06-22_PDF-elk.pdf
http://www.nmc.dote.hu/mont/docs/NM_helyzete_BorbelyK_MagyarTudomany_2017.pdf
http://www.nmc.dote.hu/nmszk/ajanlasok/Aktivitas_dozisfaktorok_171002.pdf
http://www.nmc.dote.hu/mont/docs/NM_helyzete_BorbelyK_MagyarTudomany_2017.pdf
http://www.mszt.hu/documents/10157/aead5d30-4b2e-4500-af9d-806901d6e784
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 MSZ 62-4:2017 Az ionizáló sugárzás elleni védelem. 4. rész: Sugárvédelem nagy 

aktivitású gamma-távbesugárzó berendezések és orvosi lineáris elektrongyorsítók 

alkalmazásakor (Az MSZ 62-4:1999 helyett) 

 MSZ 62-7:2017 Az ionizáló sugárzás elleni védelem. 7. rész: Sugárvédelem nyitott 

radioaktív anyagok alkalmazásakor (Az MSZ 62-7:2011 helyett) 

 MSZ 824:2017 Sugárzás elleni védelem orvosi és állatorvosi röntgenmunkahelyeken 

(Az MSZ 824:1999 helyett) 

 MSZ 836:2017 Sugárzás elleni védelem röntgenberendezést és/vagy gamma-

sugárforrást alkalmazó ipari radiográfiai munkahelyeken (Az MSZ 836:1999 és az MSZ 

14349:1999 helyett) 

 MSZ 14341:2017 Külső röntgen- és gamma-sugárzások dozimetriája (Az MSZ 

14341:1990 helyett) 

vissza a tartalomjegyzékhez 

FELHÍVÁSOK 

A MONT XX. kongresszusának extra programjaként meghirdetésre került egy felhívás, amely 

szerint ki-ki bemutatkozhat a hivatása mellett végzett szabadidős tevékenységének alkotásaival. 

Ez adta az ötletet, hogy felvessem – amennyiben még nem létezik - egy, a szakmánkkal 

kapcsolatos archívum létrehozását, ill. az ehhez kapcsolódó dokumentumgyűjtést. 

Bizonyára többen rendelkezünk a kongresszusokon és egyéb rendezvényeken készült érdekes 

fotókkal, valamint az egyes eseményekhez kapcsolódó egyéb dokumentumokkal. (Szomorú 

körülményként említem, hogy néhány alkalommal megkerestek kollégák, hogy bocsássam 

rendelkezésükre egyes elhunyt kollégáinkról készült fotókat a róluk történő 

megemlékezésekhez.) 

Magam részéről, ha igény mutatkozik rá, kongresszusokon készült fotókon kívül két érdeklődésre számot 

tartható dokumentunot tudok felajánlani az archívum részére - mindkettő az 1998-ban Berlinben megrendezett 

Nukleáris Medicina Világkongresszussal, annak ünnepi gálaestjével kapcsolatos:  

A kongresszus gálaestjének műsorát - rendhagyó módon - a szakma 10 országból való képviselőinek produkciói 

alkották, a konferanszié a kongresszus főszervezője Biersack professzor volt. Európát Franciaország és 

Magyarország egy-egy műsorszáma képviselte. 

Franciaország részéről a párizsi Jean-Noel Talbot professzor egy dalt adott elő: az Animals együttes „A felkelő 

nap háza” c. slágerének dallamára saját – humoros, szakmai töltetű – szöveget írt „The House of the Last Photon” 

címmel. Később ezt a verset elküldte nekem – ez az egyik „relikvia”, amelyet szívesen átadok az archívumnak. 

Magyarország műsorszáma egy népzene-néptánc produkció volt: először Pávics László professzor (SZTE 

Nukleáris Medicina Intézet) egy népdalcsokrot adott elő citerán, ezt követte egy szatmári néptánc Dr. Lázár Máté 

(SZTE NMI) és jómagam (Semmelweis Kórház Kiskunhalas, Izotópdiagnosztikai Osztály, hajdan SZOTE KIL) 

előadásában. Műsorunkat Csernay László professzor rögzítette videókamerával. Ezt a felvételt DVD-re átírva 

bocsátom szeretettel az archívum rendelkezésére. A felvételnek a „Tanítványok – kicsit másként” címet adtam, 

tekintve, hogy valamennyien Csernay-tanítványnak tekinthetjük magunkat. 



 

 Elektronikus Hírlevél 2017/II 

 

MONT   MONT 14 

Remélem, mind a vers, mind a folklór-előadás kellemes perceket szerez az őket megnézők számára, és mosolyt 

csal arcukra. 

Részemre megtisztelő, ha a szakma elfogadja és megőrzi ezeket a dokumentumokat. 

Pusztay Györgyi 

vissza a tartalomjegyzékhez 

KÖVETKEZŐ RENDEZVÉNYEK 

A humán molekuláris képalkotás – a nukleáris medicina helyzete és 

lehetőségei hazánkban 

2017. november 16. 14-16 óra 

MTA Székház, Kisterem (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. II. emelet) 

Részletes program 

PET/CT a sugárterápiás alkalmazásokban 

2017. november 24. 

AESCULAP Akadémia, 1115 Budapest, Halmi út 20-22. 

Részletes program 

 

vissza a tartalomjegyzékhez 

HASZNOS CÍMEK 

honlap: http://www.nmc.dote.hu/mont  

kongresszusi honlap http://montkongresszus.hu/  

mit hol talál? http://www.nmc.dote.hu/mont/kapcsolat.htm  

legfrissebb hírek:  http://www.nmc.dote.hu/mont/mont.htm  

RSS hírcsatornák:  http://www.nmc.dote.hu/mont/rss_csatornak.htm  

rendezvénynaptár:  http://www.nmc.dote.hu/mont/naptar.htm  

MONT fórum:  http://www.nmc.dote.hu/mont_phpbb3/  

MONT Alapítvány: http://www.nmc.dote.hu/mont/Alapitvany/alapitvany.htm  

a Szakmai Kollégium honlapja: http://www.nmc.dote.hu/nmszk/ 

Miért nem kapom a MONT Hírlevelet? 

Az utóbbi időben több tagtársunk jelezte, hogy nem kapja meg a MONT Hírlevelet, bár a 

tagsági adatlapon feltüntette az E-mail címét. Ennek az az oka, hogy a hírlevélre mindenki saját 

maga tud feljelentkezni az alábbi címen, amit pl. az Internet Explorer vagy az Edge címsorába 

http://www.nmc.dote.hu/mont/hirek/MTA_diagprogram_171116.pdf
http://www.nmc.dote.hu/mont/hirek/171124_Program_PET_CT.pdf
http://www.nmc.dote.hu/mont
http://montkongresszus.hu/
http://www.nmc.dote.hu/mont/kapcsolat.htm
http://www.nmc.dote.hu/mont/mont.htm
http://www.nmc.dote.hu/mont/rss_csatornak.htm
http://www.nmc.dote.hu/mont/naptar.htm
http://www.nmc.dote.hu/mont_phpbb3/
http://www.nmc.dote.hu/mont/Alapitvany/alapitvany.htm
http://www.nmc.dote.hu/nmszk/
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kell beírni (a Google Chrome biztonsági hibaüzenetet ad): https://petunia.atomki.hu/cgi-

bin/mailman/listinfo/mont-hirlevel  

A lista adatbázisában általában csak az E-mail cím szerepel, a név nem, így ebből a MONT 

Titkárság nem tudja eldönteni, hogy egy-egy személy szerepel-e már a címlistán, esetleg másik 

E-mail címével.  

Kérjük, terjessze munkatársai körében, hogy minél többen iratkozzanak fel a hírlevelünkre a 

fenti web-címen! 

Dr. Varga József 

MONT Elnök 

 Dr. Garai Ildikó 

MONT Főtitkár 

 

vissza a tartalomjegyzékhez 

https://petunia.atomki.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/mont-hirlevel
https://petunia.atomki.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/mont-hirlevel

