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___________________________________________________________________________ 

BESZÁMOLÓK 

Elnöki beszámoló (Varga J.) 

Az új társasági törvénynek megfelelő Alapszabály bejegyzésének elhúzódása miatt az új 

vezetőség csak 2016 ápr. óta tud teljes jogkörrel működni. Az elmúlt másfél évet az új működési 

körülmények formális és gyakorlati kialakítása mellett - a korábbiakhoz hasonlóan - inkább 

egyéni kezdeményezések, mint igazi munkacsoport-tevékenység jellemezte. Az alábbiakban 

címszavakban felsorolom a 2015 vége óta végzett tevékenységet, majd a főtitkári beszámoló és 

a területfelelősök rövid összefoglalói következnek az egyes területeken kifejtett aktivitásról. (A 

felsoroltakhoz hozzájönnek az egyetemi képzésben leadott órák.) 

Kezdeményezések: 

 Alapítvány bejegyzése (15.11.15.) 

 Bírósági bejegyzés (16.04.16.) 

 Leképező berendezések felmérése (SZK Tagozat, Szilvási I.) 

Rendezvények: 

 DAB, "Kutató műhelyek" (15.11.14.) 

 DE NMI 5 éves beszámoló (16.04.05.) 

 Hevesy emlékülés (16.04.12) 

 Szeminárium: technikai fejlesztések (Db., 16.04.27.) 

 Onkológia: PET képalkotás a XXI. században, I. rész. (16.06.22.) 

 DAB: Galuska László 70 (16.09.20.) 

 Készülék és részleg avatása: Szeged, Pécs, (SOTE) 

Képzés: 

 50 pontos szakorvosi továbbképzés a radiológusokkal közösen (Db. 16.05.24-27.) 

 Gyakori kórképek és leképezésük - klinikai sugárfizikus képzés (Db. 16.08.31-09.02.) 

 Klinikai sugárfizikus nukleáris medicina alaptanfolyam (+50 pontos szakorvosi 

továbbképzés) (Db. 16.10.26-28.) 

 PET/CT és PET/MR napjainkban. 50 kredit pontos szabadon választható tanfolyam (Bp. 

OOI 16.11.28-12.02.) 

 Szakdolgozói továbbképzés: 

▪ távoktatás+Db. (16.04.22,29.) 

▪ MHEK (16.10.26-27.) 
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▪ "Gyakorló képi diagnosztika, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens" 

(16.09, 25 fő) 

▪ Radiográfus képzés folyamatban (15-18, 16 fő) 

Díjak: 

 Szolikova Melinda: legjobb előadás díja, EANM 2016 Technológusi Szekció 

(ScanoMed, Db.) 

 WARMTH 2017 "Best poster" díj (Garai I.) 

Társ-kongresszusok: 

 MOFT  

 Kardiológus Társaság 

 Radiológus Társaság 

 MTA Őszi Radiokémiai Napok (16.10.10-12) 

Tervek, 2017: 

 MONT’17 Kongresszus (17.05.25-27) 

 PET/CT és PET/MR napjainkban. 50 kreditpontos tanfolyam. (Bp. OOI 17.03.20–24.) 

 DAB ülés (17.ápr.) 

 NM kutatóhelyek felmérése (MTA - Borbély K.) 

 Radiográfus MSc NM szakirány szakindítása (Db.) 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Titkári összefoglaló 2016 (Garai I.) 

A tagság létszáma folyamatosan emelkedik. Jelenleg 332 fő, melynek valamivel több, mit 1/3-

a Rendes tag. Örömteli, hogy ebben az évben eddig közel 30 új belépő kérte a tagsági felvételét. 

A MONT Rendes tagok több, mint 2/3-a tagja az EANM-nek is. Növekszik a MONT EANM 

technologist szekcióban való képviselete is.  

A tagsági díj nem változott a korábbi évekhez képest. A személyi adatok nyilvántartása hiányos, 

nem követhetők a munkahelyváltozások, a statuszváltozások stb. A 2017-es év feladatának 

tekintjük a tagság személyi adatainak, elérhetőségeinek felülvizsgálatát. Ennek céljából új 

regisztrációs lapot és tagsági nyilvántartó számot fogunk bevezetni, mellyel először a 

kongresszusi résztvevők fognak találkozni.   

2016-ban két alkalommal tartottunk közgyűlést, melyre a Társaságunk Alapszabály módosítása 

miatt volt szükség.  

Újdonságként bevezettük az elektronikus vezetőségi ülést, elektronikus szavazást. Egy 

alkalommal pontszerző e-továbbképzést is tartottunk asszisztensek számára.  

Nagy szükség lenne a honlapunk arculatának átalakítására, modernizálására is. A vezetőség 

missziója, hogy a tagságot minél jobban vonja be Társaság munkájába, a tervek kialakításába. 



 

 Elektronikus Hírlevél 2017/I 

 

MONT   MONT 4 

Ennek lépeseként kértük a tagságot, hogy kapcsolódjanak ahhoz a munkacsoporthoz, ami közel 

áll az érdeklődési területükhöz. Sajnos ez a kezdeményezés nem volt sikeres, csak kevesen 

jelezték szándékukat, hogy egyik vagy másik munkacsoportban aktív szerepet szeretnének 

vállalni.  

A vezetőség elkötelezett a tagjai véleményének meghallgatásában, melynek alakítani kellene a 

Társaság életét. Bátorítok mindenkit, hogy ossza meg építő javaslatait, véleményét a 

Társasággal kapcsolatosan. Alakítsuk közösen a jövőnket!  

Különösen felhívnám a figyelmet két kongresszushoz kapcsolódó felhívásra: 

 A MONT Ifjúsági Csoportja találkozót szervez a kongresszust követően (Fiatalok 

Fóruma), valamint  

 a MONT Alapítvány támogatására Kézműves pavilont állítanánk fel, amihez nagyon-

nagyon várják a szervező kollégák a felajánlásokat. (Képzőművészeti felhívás) 

A jubileumi kongresszusunkon fel szeretnénk eleveníteni a korábbi kongresszusok 

eseményeit, élményeit, melyben a tagság segítségét szeretném kérni. Ha valakinek van a 

korábbi kongresszusokról fotója, melyet megosztana, kérem, küldje el nekem emailben.  

(garai@belklinika.com)  

vissza a tartalomjegyzékhez 

Pénzügyi beszámoló (Lengyel Zs.) 

A tagdíj befizetések a Társaság működési költségeit továbbra is fedezik (anyag-, bérköltségek, 

és járulékok, internet, posta, könyvelési díj, bankköltségek, stb.) az EANM, UEMS, EBNM és 

MOTESZ tagdíjak, valamint a ritkábban, de rendszeresen felmerülő költségek (pl. 2 évente a 

Hevesy Emléknap) fedezetéül is szolgálnak. 2016. évben jelentősen csökkent az internet díj, a 

postaköltség, az EANM éves díja (EQNET felmondásra került, postafiókot megszüntettük, a 

levelezés nem postán, hanem e-mailen történik az EANM tagdíjakat az alapítványon futtattuk 

át).  

A társaság 2016. évben is takarékos gazdálkodást folytatott, ezzel továbbra is elkerülhető a 

tagdíjak emelése, és az erőforrásaink kimerülése. 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Alapítványi beszámoló a 2016-os évről (Buga K.) 

Új alapító okirat készült (2015.máj.17.) 

Kuratórium: Dr. Buga Klára elnök, Dr. Schmidt Erzsébet, Fekete Tibor. 

Székhely: 1144 Budapest Gvadányi u. 87. 

A módosítások elfogadásra kerültek. Jogerőre emelkedés: 2015.12.17. 

Az alapítványt bejegyezte a bíróság, közhasznúvá vált. 

mailto:garai@belklinika.com
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A pénzügyi beszámoló hamarosan olvasható lesz az Alapítvány honlapján. 

Jelenlegi bankszámla egyenleg (2017.03.06.): 4 904 812 Ft. 

Célunk, hogy a következő évben minél több támogatót vonjunk be céljaink eléréséhez. Széles 

körben terjesztjük, hogy az állampolgárok az adójuk 1%-t alapítványunkhoz juttassa el. Minél 

több szervezetet és magán embert győzzünk meg munkánk fontosságáról és a támogatásukat 

nyerjük meg.  

Továbbra is elsődleges feladatunk a nukleáris medicina társadalmi és szakmai körökben történő 

népszerűsítése, a szakemberek támogatása, a szakmai utánpótlás segítése továbbképzések és 

kongresszusok szervezésével és támogatásával. Célunk továbbá a nemzeti kapcsolatok és a 

nemzetközi kapcsolatok ápolása.  

vissza a tartalomjegyzékhez 

Beszámoló az EANM nemzeti küldötteinek üléseiről (Pávics László) 

Az EANM nemzeti delegáltjai egy évben kétszer üléseznek. 2016-ban Április 3-án Bécsben, és 

október 15-én Barcelonában volt összejövetelük. 

1. Az EANM, a korábbi évek válságait megoldotta a 2016-os év már nyereséges lesz. 

2. Mo99 ellátási hiány nem várható.  

3. Az online statisztikai felmérések megtörténtek, és folytatásuk hasonló formában várható. A 

2015 évi eredmények a nagyobb országok hiányos adatszolgáltatása miatt nem reprezentatívak. 

Az érdeklődés az adatok iránt Európán kivüli országokból is nagy. Mindenki szorgalmazza az 

adatgyűjtés folytatását. A radiofarmakon-árakra vonatkozóan nagy országonkénti különbségek 

vannak, de az adatok ellenőrzése indokolt.  

4. EANM’16 kongresszuson bevezették az ePostert, review központot (diák ellenőrzése), a 

„rapid fire session”-t kitejesztették, „late breaking abstract deadline” a legfrissebb adatok 

közzétételének biztosítására. Fiatalok utazási támogatásának megszervezése folyamatban van.  

5. A 2018. évi kongresszus helyszíne Düsseldorf. 

6. Kongresszus elnöke 2017-2019: Francesco Giammarile (Lyon, France) 

7. Megválasztott EANM elnök 2017-2018: Wim J.G. Oyen (London, UK) 

8. EANM Commitee Coordinator 2017-2018: Roberto Delgado-Bolton (Spain)  

9. Oktatási rendszer korszerűsítése (ESMIT European School of Multimodality Imaging and 

Therapy) 

 alap szint, eLearning 

 közép szint, utazó Iskola (Gröningen 2017 március, Kolozsvár 2017 szeptember). 

Utazási támogatás szervezése folyamatban. 

http://www.nmc.dote.hu/mont/Alapitvany/beszamolok.htm
http://www.nmc.dote.hu/mont/Alapitvany/alapitvany.htm
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 legfelső szint, bécsi kurzusok. 

10. EANM alapokmány módosítása 

 új szerkezetnek megfelelő módosítások 

 minden elnökségi tagot választanak 

 kis országok képviselői korlátlan ideig megválaszthatók mert kevesen vannak 

 egy év átmeneti (Chair elect) idő bevezetése a kongresszus elnökének és a képzésért 

felelős elnöknek, addig nem tagja a Board-nak 

11. 41. tagállam az EANM-ben Grúzia 

12. Megalakult a sugárvédelmi bizottság (új EANM Bizottság). 

13. EARL (RESEARCH4LIFE) Ltd/ EANM Forschungs GmbH 

 100% EANM tulajdon 

 Új struktúra önfenntartó  

 FDG PET/CT akkreditáció (2010 óta 

 89Zr PET/CT akkreditáció 2017-től 

 DAT adatbázis 2011-től 

 PET/MR akkreditáció 

 Munkabizottság EU Grant-ek. 

14. EANM Association and Conference Management Ltd. 

 uj szervezet 2015-óta 

 kiszervezett tevékenység helyett alakult 

 nyereséges. 

15. Vesevizsgálatok felnőttekben új protokoll véleményezésre. 

16. Együttműködések más szervezetekkel. 

17. Minden ötletet gondolatot szeretettel várunk, és képviselünk az EANM-ben! 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Technológus szekció, 2016 (Nagy Z.) 

I. Kötelező szakmacsoportos továbbképzés 30 kredit pont értékkel országosan 2 helyen 

történt, akkreditálva lett: 

1. 2016. 04.22. és 04.29. Debrecen 

Varga József tanár úr kezdeményezésére az első nap videókonferenciával lett megoldva (ezzel 

1 napi utazás ki lett váltva). Amennyiben igény lesz rá, az egyetem nyitott a további ilyen típusú 

tanfolyamok szervezésére. 
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2. 2016.10.26-27. Budapest, Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 

Előadók a Nukleáris Medicina kiemelkedő tagjai. 

II. Szervezés alatt 

A Debreceni Egyetemen az Orvosi Képalkotó Intézetben a Nukleáris Medicina MSc szakirány 

elindítása. 

III. EGYÉB fontos információk a Technológus Szekció életében – Dr. Nagy Zoltán beszámolói 

alapján: 

1. 2016 szeptember 1 után újra megváltozott a szakdolgozói képzésre vonatkozó 

Kormányhatározat. Ennek megfelelően a Szakmai Kollégium és az Államtitkárság 

megpróbálja egyeztetni az időközben OKJ képzést szerzett szakdolgozók 

továbbtanulási lehetőségeit egy rövidebb formában, felnőttképzési program keretében. 

2. 2016 szeptemberében egy 25 fős szakdolgozói csoport szerzett OKJ képesítést az 

ENKK által elismert diplomával a korábbi OKJ-ban szereplő "Gyakorló képi 

diagnosztika, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens" szakon. Az ő helyzetüket 

kell megoldani, mivel nagyon különbözik a jelenlegi OKJ-tól.  

3. Folyamatban van egy 16 fős csoport képzése az ENKK szervezésében, mely 2015 

decemberében indult, és várhatóan 2018-ban szereznek OKJ- s képesítést radiográfus 

végzettséggel. (Ennek oka, hogy az első évben az alap egészségügyi szakokat kellett 

elvégezzék, idén sorra kerül a képi diagnosztikai modul.) Az ott tanuló nukleáris 

medicinában és sugárterápiás dolgozóknak szintén el kellene érni, hogy az ENKK vagy 

más felnőttképzésre vállalkozott iskolák ráépülésként szakasszisztensi képzést 

kapjanak, mely újra bekerült az OKJ-ba. 

IV. BÜSZKESÉGFAL 

Szolikova Melinda a legjobb előadás díjat nyerte a 2016-i EANM Technológusi Szekcióban. 

V. ÉSZREVÉTELEK, ELKÉPZELÉSEK  

 Szeretnénk hagyományt teremteni a MONT Technológus Szekciójában (MONT-TSZ) 

2017-től kezdődően: a megrendezésre kerülő szakdolgozói előadásokból, legyen az 

szakdolgozói vagy BSc-s, egy külön technológus tudományos előadás szekciót 

szeretnénk létrehozni a Továbbképzési Program mellett.  

 Elnök asszonytársammal úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi szakdolgozó képzésekről 

gyakorlatokon megjelent hallgatók tudása elmarad a régi képzésekhez képest. 

Valószínűleg ez azért van, mert a képalkotó diagnosztika és terápia összes ágát 

próbálják megtanítani rövid idő alatt. A régi képzéseken (2 év alap, 10 hónap izotóp 

asszisztens, 10 hónap szakasszisztens), részt vevő munkatársaink magas szintű tudással 

végeztek, mert volt idő a szakmát megtanítani. Természetesen várjuk az új BSc-s 

képzéssel rendelkező kollégákat, de aki csak munka mellett tud a felnőttképzésben OKJ-

s képesítést szerezni, ugyanúgy váljon társaságunk tagjává.  
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Kérnénk a MONT Vezetőségét és a Szakmai Kollégium támogatását abban, hogy ez a régi jól 

bevált OKJ képzési forma (felnőttképzés) újra bevezetésre kerüljön.  

vissza a tartalomjegyzékhez 

Radiofarmakológiai munkacsoport (Környei J.) 

A tárgyévben külön rendezvényre nem került sor, azonban az MTA Őszi Radiokémiai Napokon 

a radiofarmakológiáról négy előadás szólt (Balatonszárszó, 2016. október 10-12.) 

Egy szakmai állásfoglalásra került sor a radiofarmakonok ’ex tempore’ előállításával 

kapcsolatban: egy európai irányelv alapján egyedi (kisszámú, speciális területen 

vizsgálandó/kezelendő beteg esetén):  

 radiofarmakon egyedi betegnek orvosi rendelvényre felírható 

 ezek nem feltételnül kell, hogy törzskönyvezett készítmények legyenek 

 a radionuklidtól függően a vizsgálat lehet PET vagy SPECT 

 ilyen formában radionuklid terápia is végezhető. 

Más kérdés, hogy az OGYÉI-nél nem alkalmazzák ezt a lehetőséget, így nem kerül sor az orvosi 

rendelvény kiállítására sem. 

Ami a Radiofaramkológiai Munkacsoport vezetését illeti, jó lenne a következő ciklusban 

fiatalítani. 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Fizikus munkacsoport (Balkay L.) 

Szervezett előadások, kongresszusi részvételek és tevékenységek: 

1. 2016. április 27-én a Debreceni Egyetemen szemináriumot szerveztünk, amelyen két neves 

külföldi kolléga tartott előadást. A szeminárium programja a következő volt: 

 Magnus Dahlbom (University of California, Los Angeles, USA): 25 Years of Whole 

Body PET Developments 

 Martin Tornai (Duke University, Durham, USA): Fully-3D Breast CT: Clinical Results 

and New Developments for Hybrid SPECT-CT Imaging 

2. Részt vettünk és két előadást tartottunk a Magyar Orvosfizikai Társaság XIX. 

Konferenciáján (nov 10-12, Veszprém). Résztvevők: Balkay László, Demeter Mátyás, 

Forgács Attila, Krizsán Áron, Szabó Sándor, Varga József.  

3. A PET-CT kamerák ún. EARL akkreditációját és mérési folyamatát többen egymást segítve 

végezzük az országban (Pozitron Kft Budapest, Scanomed Kft Bp és Db), illetve segítséget 

nyújtunk más központok PET-CT kvaliti-kontroll kérdéseiben (Kaposvári PET-CT, PET-

MR, nagyváradi PET-CT). A mérést végzők: Balkay László, Csóka Ádám, Forgács Attila, 

Krizsán Áron. 
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4. A nukleáris medicina területén egy kollégánk kapott PhD fokozatot ebben az évben: Krizsán 

Áron (Debreceni Egyetem). A disszertáció címe: Képminőség vizsgálata és optimalizálása 

multimodális Pozitron Emissziós Tomográf alkalmazásokban. 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Sugárvédelmi Munkacsoport 2015-2017 (Séra T.) 

 Részt vettünk a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) és az Országos 

Atomenergia Hivatal (OAH) közös munkaértekezletén, valamint a munkaértekezletet 

előkészitésén. 

Az értekezlet célja: az IAEA Biztonsági Standardok, Általános Biztonsági 

Követelmények, 7. rész (GSR part 7); Nukleáris vagy Radiológiai Vészhelyzetre való 

fekészültsége Magyarországnak – felmérés és javító intézkedések. 

 A sugárvédelmi munkacsoport az alábbi témakörök megvitatásában vett részt: 

▪ GSR-11 számú követelmény: a vészhelyzet elhárításában résztevő dolgozók 

védelme 

▪ GSR 12 számú követelmény: Orvosi beavatkozás megszervezése  

▪ GSR 14 számú követelmény: Korai beavatkozások rendje 

▪ GSR 16 számú követelmény: Nukleáris vagy radiológiai vészhelyzet 

következményeinek csökkentése 

 IAEA-EANM szemináriumok követése és a sugárvédelemmel kapcsolatos anyagok 

közzétételének javaslata. 

 Hatósági személyi dozimetriai követéssel kapcsolatos segédanyag közzététele. 

 Az Országos Atomenergia Hivatal értekezletén, a kötelező sugárvédelmi oktatás 

átalakításának megvitatásában való részvétel. 

 Az ISO/DIS 19461-1 szabvánnyal kapcsolatos munkaértekezleten való részvétel: a 

magyar álláspont kialakítása az orvosi izotópos vizsgálatok során keletkezett radioaktív 

hulladék aktivitásának mérésére vonatkozóan.  

vissza a tartalomjegyzékhez 

Onkológiai Munkacsoport (Borbély K.) 

Szakmai együttműködés céljával nemzetközi konferenciákra meghívás:  

1. Borbély K.: PET/CT in Oncology: New Trends. International Conference in Memory of 

Academican A.F. Tsyb., Obnyinszk, Oroszország, 2016. január 20. 

2. Borbély K.: PET/CT and PET/MRI: Clinical Applications. International Conference, 

Moszkva, Oroszország, 2016. január 22.  

Előadások hazai továbbképzéseken és szakmai fórumokon (2016.-2017.):  

Összesen 32. 
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Nemzetközi konferencia szervezése:  

Pozitron Emissziós Tomográf (PET) Tudományos Napok: PET képalkotás a XXI. 

században (I. rész). 2016. június 22., MTA, Díszterem (243 résztvevő). 

Előadás: Borbély K.: Új lehetőségek az onko-képalkotásban: PET/MR klinikai 

alkalmazások.  

Könyvfejezetek: 

1. Borbély K.: PET/CT alkalmazása a nőgyógyászati onkológiában. In: Papp L. (szerk.): A 

nőgyógyászat kézikönyve. Egyetemi tankönyv. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 

2017, 73-88. 

2. Borbély K.: Funkcionális képalkotás az onkológiában. In: Kásler M. (szerk.): Az onkológia 

alapjai. Egyetemi tankönyv. 2. átdolgozott kiadás. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 

2017. 

 

Továbbképző tanfolyamok: 

PET/CT és PET/MR napjainkban. 50 kredit pontos, egy hetes, szabadon választható 

tanfolyam. OOI, 2016. november 28. – december 2; az alábbi szakmai kollégium(ok) 

akkreditációjával: 

 Belgyógyászati, endokrinológiai, diabétesz és anyagcserebetegségek 

 Csecsemő- és Gyermekgyógyászati 

 Transzfuziológiai és haematológiai 

 Radiológiai 

 Onkológia és sugárterápia 

 Általános sebészeti 

 Nukleáris medicina 

 Pathológiai 

PET/CT és PET/MR napjainkban. 50 kredit pontos, egy hetes, szabadon választható 

tanfolyam. OOI, 2017. március 20. – március 24; az alábbi szakmai kollégium(ok) 

akkreditációjával: 

 Nukleáris medicina 

 Onkológia és sugárterápia 

 Tüdőgyógyászati 

 Urológiai 

 Pathológiai 

 Sebészet 

 Radiológiai 

 Fül-orr-gégészeti  
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PTE Doktori Iskola  

2015-2016, Borbély K.: Multimodális képalkotás az onkológiában és az idegrendszeri 

megbetegedésekben. Onkológiai és neurológiai alkalmazások: IV. PTE, Doktori Iskola. féléves 

oktatás 

2016-2017, Borbély K.: Multimodális képalkotás az onkológiában és az idegrendszeri 

megbetegedésekben. Onkológiai és neurológiai alkalmazások: IV. PTE, Doktori Iskola. 

Számos doktori iskolában oktatás: ELTE, SE, PTE. 

A hazai munkahelyek adatainak bekérése és folyamatos feldolgozása: 

- PET/CT központok 

- NM munkahelyek (részben MTA felkérésére előadás és beszámoló anyagához). 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Gyulladás munkacsoport 2015-16 (Galuska L.) 

A munkacsoport alakulását a MONT Elnökség kezdeményezte, a gyulladások nukleáris 

medicina módszerekkel történő vizsgálatainak hazai fejlesztése érdekében.  

Bár a bizottság üléseket nem tartott, társszervezője volt a DAB Nukleáris Medicina 

Munkabizottság (DAB NMMB) 2015 novemberi tudományos ülésének, amely a MONT 

„Kutatóműhelyek bemutatása” program része volt.  

2016-ban a már elkezdett hazai e témakörű kutatási témák monitorozása történt 

(bélgyulladások, e-cigi, EOP). Örvendetes, hogy a szegedi Nukleáris Medicina Tanszék 

nagyobb összegű pályázati támogatást nyert el a témakör kutatására, és az eszközbázisuk is 

jelentősen fejlődött.  

Az EANM kongresszusokon mindkét évben voltak a témában hazai poszterek, előadások, 

jómagam tagja vagyok az EANM gyulladásokkal foglalkozó munkacsoportjának. 

Tervek: 2017-ben a DAB NMMB áprilisra tervezett tudományos ülésén társszervezői 

részvétel, a témában új klinikai kutatás indítása, a hazai MONT és a bécsi EANM 

kongresszuson publikációk.  

vissza a tartalomjegyzékhez 

Endokrinológiai munkacsoport (Dabasi G.) 

A következő előadásokat tartotta, ill. rendezvényeken vett részt. 

 NET Ki-Mit-Tud, 2016. dec.2-3. Velence: Szomatosztatin receptor szcintigráfia és 

terápia (Előadás endokrinológusokan és onkológusoknak, Dr. Dabasi Gabriella) 

 Vincotte Akadémia,2016. június.11. Budapest: A belső elválasztású mirigyek izotóp 

diagnosztikája (Dr. Dabasi Gabriella) 
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 Gyermekonkológiai és endokrin munkacsoport, 2017. február 3: ATA guideline 

gyermekkori pajzsmirigyrákban, ismertetés (Dr. Dabasi Gabriella) 

Az onkológusok és endokrinológusok közös megbeszéléseket, rendezvényeket szerveznek, 

külön endokrin- onkoteam jött létre a Semmelweis Egyetem II.számú Belklinikáján, ezen 

rendszeresen részt vesznek a Nukleáris Medicina Központ munkatársai is. 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Terápiás munkacsoport (Schmidt E.) 

Saját kezdeményezésű rendezvény nem volt. Amit terápiás vonatkozású előrelépésként 

értékelek (és ami nem az én érdemem), az finanszírozással kapcsolatos: 2016 novemberétől a 

terápiás jellegű tevékenységekhez kötődő adminisztrációs teendőkért elszámolható egy új 

beavatkozáskód (35851). Eredménye ugyan még nincs, de folyamatosan próbálkozunk a 

neuroendokrin tumorok radionuklid terápiájának befogadtatásával. 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Állatorvosi munkacsoport 2016-2017 (Balogh L.) 

Elvégzett munka:  

 Hybrid vizsgálati protokolok (PET/CT és SPECT/CT) kidolgozása (kutya, macska, 

egzotikus állatok) körében. Spontán beteg állatok rendszeres hybrid képalkotó 

vizsgálata.  

 Radiogyógyszeres kezelési protokolok kidolgozása kutya/görény inzulinóma, 

kutya/macska pajzsmirigy karcinóma és intrakraniális tumorok, kutya B-sejtes 

lymphoma és multiplex csontáttétek kezelésére. Spontán beteg állatok rendszeres 

kezelése radiogyógyszerekkel.  

 Az állatorvosi nukleáris medicina diagnosztikai és terápiás protokoljai (vizsgáló 

személyzetre, tulajdonosra és családtagjaira, környezetre és a vizsgált állatra egyaránt) 

biztonságos körülményeinek (személyi-, intézményi-, tárgyi-, jogszabályi feltételek) 

áttekintése, megoldások kidolgozása.  

 Társállatokban előforduló spontán betegségek diagnosztizálása és kezelése során nyert 

tapasztalatok humán alkalmazhatóságának a megvizsgálása.  

 Szoros együttműködés elsősorban a MONT Radiofarmakológia Szekció tagjaival és 

nukleáris medicina szakorvos, klinikus kollégákkal. 

 Együttműködés és kapcsolattartás európai állatorvosi onkológiai és radiológiai 

szervezetek nukleáris medicina szakcsoportjaival – valamint hazai állatorvosi szakmai 

szervezetekkel és az Állatorvosi Kamarával.  
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Eredmények: 

 14 angol, 2 magyar nyelvű közlemény 

 18 angol, 28 magyar nyelvű tudományos előadás. 

vissza a tartalomjegyzékhez 

A nukleáris medicina az orvosképzésben (Galuska L.) 

A graduális képzésben nagyobb óraszámú részvétel és kötelező vizsga elérése volt a cél a három 

hazai tanszéken, ahol ez még nem így van. Levélváltás történt a Semmelweis Egyetemen 

Hunyadi dékán úrral, aki lépéseket ígért a témában. Találkoztam 2016. 11. 18-án a 

hajdúszoboszlói rezidenstalálkozón a négy hazai radiológiai tanszék vezetőjével, akik a 

nukleáris medicina graduális oktatás radiológiával összehangolt kötelező oktatására ígéretet 

tettek. Az eredményt 2017-ben ellenőrizni kell. 

Nem-orvos felsőoktatás (Varga J.) 

A felsőoktatásban a nukleáris medicina mind a négy szinten megjelenik: alapképzés, 

mesterképzés, szakképzés és doktori képzés. 

 A képalkotó diagnosztikai analitikus (KDA) BSc-szintű képzés több intézményben 

eredményesen folyik, az itt végzettek fontos szerepet töltenek be szakmánk gyakorlatában, 

különösen az asszisztens- és szakasszisztens-képzés számunkra kedvezőtlen alakulása (más 

orvosi leképező szakmákkal összevonása) miatt. Megjegyzendő azonban, hogy a különböző 

egyetemek tantervében eltérő a nukleáris medicina megjelenése és súlya, amit figyelembe 

kell venni a tervezett mesterképzés bemeneti feltételeinek megfogalmazásánál. 

 A radiográfus mesterképzés szakalapítása megtörtént 2010-ben. Jelenleg többé-kevésbé 

összehangoltan folyik a szakalapítás előkészítése a KDA tantervben lefedett mindhárom 

területen: Db.-ben nukleáris medicina és radiológiai diagnosztika, Kaposváron a 

sugárterápia, Miskolcon a radiológiai diagnosztika szakirányon dolgoznak. 

 Jelenleg két felsőfokú szakirányú egészségügyi szakképzés érinti a nukleáris medicinát: 

radiogyógyszerész szakvizsgát elszórtan tesz egy-egy kolléga, és néhányuk képzése 

folyamatban van. Klinikai sugárfizikus képzés Debrecenben és Budapesten folyik, sajnos, 

a nukleáris medicina területéről kevesen végezték el – ennek valószínű oka, hogy a szakmai 

minimumfeltételek szerencsétlen módon régóta nem írnak elő teljes állású fizikust a NM 

részlegekben. 

 A vezetői utánpótlás szempontjából is probléma, hogy sajnálatosan kevés kolléga szerez 

tudományos minősítést, különösen a rutin diagnosztikában dolgozók közül. 

vissza a tartalomjegyzékhez 
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FELHÍVÁSOK 

Jelölés a MONT jövőbeli elnökére 

A Hevesy György Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság XX. kongresszusán, a 

közgyűlésen kerül sor a MONT jövőbeli elnökének, a president elect-nek a megválasztására. 

President elect-nek választható minden rendes tag, aki legalább 4 éve folyamatosan tagja a 

MONT-nak. A funkcióban lévő elnök a MONT jövendőbeli elnökének („president elect”-nek) 

nem választható meg. Azonos személy az elnöki tisztséget legfeljebb két alkalommal töltheti 

be. (Rendes tagnak minősül az, aki egyetemi vagy más felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és 

a nukleáris medicina területén dolgozik vagy dolgozott.) A „president elect” jelöltséghez 10 

szavazásra jogosult rendes tag (papír alapú vagy elektronikus) írásos ajánlása szükséges a 

jelöltlista összeállításának határidején belül.  

A MONT Jelölő Bizottsága nevében tisztelettel kérem javaslataikat a „president elect” 

személyére. Egy tag több jelöltre is javaslatot tehet. A javaslatokat 2017. ápr. 30-ig kérem e-

mail címemre (schmidt.erzsebet@pte.hu) vagy postai címemre (PTE KK Nukleáris Medicina 

Intézet 7624 Pécs Ifjúság u. 13.) megküldeni.  

A MONT Jelölő Bizottsága nevében: dr. Schmidt Erzsébet 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Kérjük, adója 1%-ával támogassa Alapítványunk munkáját! 

Ismét közhasznú a MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány! 

A Hevesy György Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság Alapítványának az alapító 

okiratban megfogalmazott célja:  

„A medicinális izotópalkalmazás területén dolgozó valamennyi (diplomás és szakdolgozó) 

szakember segítése hivatásának gyakorlásában, új ismeretek szerzésében.” 

Ennek megfelelően az Alapítvány célja a posztgraduális képzés és fiatal kutatók támogatása, a 

nukleáris medicinához kapcsolódó képzések, kongresszusi részvételek támogatása. 

Alapítványunk adószáma: 18037188-1-42 

Támogatását előre is köszönjük! 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Pályázati felhívások – MONT Alapítvány 

A Hevesy György Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság XX. kongresszusa 2017. 

május 25-27. között kerül megrendezésre Budapesten.  

mailto:schmidt.erzsebet@pte.hu
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A korábbi évekhez hasonlóan a MONT Alapítvány pályázatot hirdet az alábbi témakörökben. 

 MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány díja: az adott év tudományos tevékenységéért 

adható, rangos, magas impakt faktorral rendelkező folyóiratban megjelenő 

közleményért. 

A díj összege 100 000 Ft.  

 Mediso-díj: újszerű metodikát, vagy régi metodikát újszerű megközelítésben 

alkalmazó közlemény, előadás vagy poszter (bármely kongresszuson) szerzője 

számára. 

Díj:100 000 Ft értékű elektronikai eszköz. 

 Izotóp Intézet díja: a klinikum számára a legnagyobb haszonnal bíró 

diagnosztikummal, ill. terápiával foglalkozó közlemény, előadás vagy poszter szerzője 

(bármely kongresszuson) kapja.  

A díj összege 100 000 Ft. 

 Izinta díj „A legszélesebb körű interdiszciplináris kutatásért”: olyan kutatócsoport 

számára, ahol számottevő kutatási eredményről számolnak be legalább 4 különböző 

diszciplína együttműködésében. A ténylegesen együttműködő, a közölt 

eredményekben jelentős súllyal szereplő résztvevők között legalább kettő alapvetően 

nem orvosi kutatásokkal foglalkozzon, és ezzel az aktivitásával vegyen részt a díjazott 

pályaműben.  

A díj összege 50 000 Ft.  

 Izinta díj „A legjobb diagnosztikai prezentációért”: annak az új diagnosztikai eljárást, 

megközelítést - akár számítástechnikai fejlesztést is – bemutató kísérletes munkának a 

díjazása, amely a gyakorlat számára rövid időn belül bevezethető és alkalmazásának 

közvetlen terápiás konzekvenciája van. 

A díj összege 50 000 Ft. 

 Medi-Radiopharma-díj: az a diplomás szakember kapja, aki a radiofarmakonok 

kutatása, előállítása, minőségellenőrzése vagy klinikai alkalmazása területén végzett 

munkájáról írt közleményt, vagy tartott magas színvonalú előadást, ill. posztert 

(bármely kongresszuson). 

A díj összege 50 000 Ft. 

Pályázni lehet a 2015.04.15. és 2017.04.15. között megjelent vagy közlésre elfogadott 

közleményekkel, illetve bármely magyar vagy külföldi kongresszuson elfogadott előadás 

összefoglalókkal. A pályázathoz mellékelni kell a rendelkezésre álló tudományos anyagot, a 

megjelenés vagy elfogadás bizonyítékát, és a pályázónak egyértelműen jelezni kell, hogy 

melyik díjra pályázik. Amennyiben egy pályázó több díjra is pályázik ugyanazzal a munkával, 

kérjük, állítson fel sorrendet, hogy melyik díjat szeretné elsősorban elnyerni. 
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A pályázatokat a MONT Alapítvány Kuratóriumához kell benyújtani elektronikus úton:  

dr. Schmidt Erzsébet kuratóriumi tag részére, email: schmidt.erzsebet@pte.hu 

A pályázatok benyújtásának határideje 2017. április 15. 

A meghirdetett díjakat a MONT Alapítvány kuratóriuma szakmai bírálók véleménye alapján 

ítéli oda a nyertes pályázónak. 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre a 2017-ben Budapesten rendezendő MONT Kongresszuson 

kerül sor. A kifizetés a jogszabályok által előírt dokumentumok kitöltését kövesét követően 

történik.  

Nagyon reméljük, hogy a fent említett díjazási lehetőségek új motivációt adnak a tudományos 

kutatáshoz, amelyhez kívánunk jó munkát, kitartást és sok sikert! 

MONT Alapítvány Kuratóriuma 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Pályázati felhívás az EANM’17 kongresszuson való részvétel támogatására 

A MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány pályázatot hirdet az EANM’17 kongresszuson való 

részvétel támogatására 35 év alatti orvosok, kutatók és technológusok részére, akik első szerzős 

előadást vagy posztert nyújtottak be a kongresszusra.  

A MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány a legjobb 3 pályázatot egyenként 100 000 Ft összegű 

támogatásban részesíti.  

A pályázatban való részvétel feltétele: érvényes MONT tagság. A kifizetés feltétele a benyújtott 

előadás vagy poszter elfogadását bizonyító hivatalos visszaigazolás bemutatása. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:  

 a pályázó nevét, elérhetőségét, születési idejét, munkahelyének nevét és címét 

 a benyújtott összefoglalót teljes terjedelemben 

 utólag, a kézhezvételt követően a benyújtott előadás vagy poszter elfogadásának 

hivatalos visszaigazolását. 

A pályázatokat a MONT Alapítványhoz elektronikus úton kell eljuttatni dr. Schmidt Erzsébet 

részére a schmidt.erzsebet@pte.hu e-mail címre. 

Az EANM kedvezményes regisztrációjának határideje (jún. 27) miatt a pályázatok 

benyújtásának határideje: 2017. május 26.  

A határidő után benyújtott pályázatokat az alapítványnak nem áll módjában elfogadni. 

Értesítés az eredményről: legkésőbb jún. 26. 12.00 h. 

mailto:schmidt.erzsebet@pte.hu
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Az alapítvány kuratóriuma a pályázatokat a szakmai bírálók által felállított szempontok alapján 

értékeli, melynek eredményéről a pályázókat a megadott elérhetőségeiken fogja értesíteni.  

A pályázatok kifizetése a szükséges dokumentumok kitöltése, és visszajuttatása után 

lehetséges.  

MONT Alapítvány Kuratóriuma 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Fiatalok Fóruma 

„Egyetemistából munkakezdő, avagy a szakma és magánélet kérdései”  

A 2017. május 25-27-ig megrendezésre kerülő jubileumi MONT kongresszus alkalmából 

szeretnénk a fiatal MONT tagokat meghívni egy csapatépítő, közösségkovácsoló, borkóstolóval 

összekötött közös beszélgetésre, mellyel életre szóló élményt szeretnénk nyújtani a fiatal 

kollégáknak. Programunkra meghívott előadó is érkezik, Károlyi E. Zsuzsa, aki a Debreceni 

Egyetemen a Természettudományi, Műszaki és Informatika Karokon tanuló külföldi 

hallgatóknak oktat üzleti kommunikációt. Zsuzsa a Brunel University-n (London) végezett, 

ahol viselkedés-közgazdaságtant és szervezeti viselkedést tanult. Tanári pályafutása mellett a 

New Yorki Tudományos Akadémia Kommunikáció és Viselkedés tanácsadója. Egy 

nemzetközi projekt keretében a különböző tudományos és technológiai területeken tanulni 

vágyó, tanuló és dolgozó kiváló fiatal szakemberek vezetői, kommunikációs, szervezési, 

csapatmunka, flexibilitási és más képességeit fejleszti, amelyek a szakmai tudáson kívül 

alapvető fontosságúak a munkahelyi vagy tudományos sikerek eléréséhez. Az Akadémia 

kiemelt fontosságot tulajdonít a lányok, hölgy tudósok és mérnökök mentorálásának.  

Tekintettel arra, hogy a kongresszusra az ország minden pontjáról várunk kollégákat, a hozzánk 

földrajzilag és a szívünkhöz is közel álló Egri Borvidék boraival szeretnénk kedveskedni. A 

program során lehetőség nyílik megismerni a festői Egri Borvidék borászatának történetét, 

ismeretet szerezni az ott honos szőlőfajtákról, a borvidék különleges borainak elkészítési 

módjáról, és természetesen egy rövid ismertetővel megkóstolni egy 4-5 borból álló borsort. 

A kóstoló keretén belül szeretnénk jó hangulatú, közvetlen környezetet teremteni, ahol 

lehetőség van egy kötetlen beszélgetésre a fiatal kollégákkal, megvitathatjuk a szakmai 

nehézségeket, tanácsokat adhatunk egymásnak mind szakmai, mind pedig magánéleti 

kérdésekben, és életre szóló kapcsolatokat alakíthatunk ki. A borkóstolót kvízjátékkal 

szeretnénk zárni. 

A program időpontja: 2016.05.27 (szombat) 15-17 óra 

Programajánlat: 

 Gondolatindító  
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 Előadás és kötetlen beszélgetés Károlyi E. Zsuzsával, témája: ‘Egyetemistából 

munkakezdő, szakma és a magánélet kérdései.” 

 Szerepjátékok, különböző témához kapcsolódó élethelyzetek „megoldása”  

 A beszélgetést egy közös borkóstolóval szeretnénk színesebbé varázsolni, mely alatt 

lehetőség nyílik a fiatal kollégák számára arra, hogy szakképzésükkel kapcsolatos 

kérdéseiket megvitassák, beszámoljanak gyakorlati élményeikről és tapasztalataikról.  

 Quizjáték   

Várjuk minden kedves fiatal szakorvos (5 éven belüli szakvizsga), szakorvosjelölt, rezidens, 

operátor, fizikus, biofizikus, mérnök, vegyész kolléga és kolléganő és minden kedves érdeklődő 

jelentkezését, aki nukleáris medicina körében dolgozik, és még nem múlt el 35 éves. Akinek 

esetleg saját szőlője vagy bora van, szívesen vennénk arról is egy kis ismertetőt. 

Kérünk minden kedves érdeklődőt, aki kedvet kapott a programban való részvételhez, hogy 

jelezze részvételi szándékát a következő e-mail címre: zitakepes@gmail.com 

Dr. Garai Ildikó MONT főtitkár 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Képzőművészeti felhívás 

Mint biztosan mindannyian tudjátok, az idei MONT Kongresszus különleges, jubileumi 

alkalom lesz. A célból, hogy a programot még érdekesebbé és színesebbé tegyük, a MONT 

vezetőségének támogatásával elindítanánk egy új kezdeményezést, hogy közelebbről, más 

oldalról is megismerhessük egymást.  

Szeretnénk lehetőséget adni mindenkinek, hogy megmutassa, nem csak a hivatásában és a 

tudomány világában képes maradandót alkotni, hanem a hobby, szabadidős tevékenység során 

is. Bármilyen alkotásokat várunk, lehet az egy festmény, ceruzarajz, egy művészi fénykép vagy 

gyöngyből készített ékszer, horgolt munka. Természetesen szívesen olvasnánk/hallgatnánk 

irodalmi vagy zenei vénával rendelkező kollégák már megjelent, esetleg a fiók mélyén nyugvó 

műveit is.  

A felajánlott tárgyak a kongresszus keretében megtekinthetőek és megvásárolhatóak lennének, 

a befolyt összeggel pedig a MONT Alapítványát támogatnánk. 

Ha van egy kép a fiókban, vagy egy saját készítésű tárgy, amit szívesen felajánlanátok erre a 

célra, kérjük, jelezzétek azt felénk 2017. május 20-ig a következő e-mail címre: 

dr.fejes.zsuzsanna@gmail.com. Kérjük leveletekhez a felajánlott tárgyról fényképet is 

mellékeljetek. A felajánlott tárgyakat a kongresszusra hozzátok magatokkal, ahol egy 

„Alapítványi standon” kerülnek elhelyezésre. A kiállított alkotások mellett az alkotó nevét és 

városát tüntetnénk fel. A művek a kongresszus ideje alatt lennének megtekinthetők és 

megvásárolhatók.  

mailto:dr.fejes.zsuzsanna@gmail.com
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Fejes Zsuzsanna, Fedinecz Nikol 

vissza a tartalomjegyzékhez 

AKIKET ELVESZÍTETTÜNK 

Dr. Frühling János, a Belga Királyi Orvostudományi Akadémia örökös tiszteletbeli főtitkára 

(2015) 

Dr. Lőrinczy Endre főorvos, Gyula (1936-2016) 

Dr. Papós Miklós egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem (2016) 

Dr. Vittay Pál egyetemi tanár, ORSI (1929-2016) 

Dr.Rafael Józsefné szakasszisztens, Péterfy Kórház (1948-2017) 

vissza a tartalomjegyzékhez 

KÖVETKEZŐ RENDEZVÉNYEK 

Sejtbiológiától az izotópos tumordiagnosztikáig 

Debrecen, 2017. ápr. 11. 15 óra 

DE Klinikai Központ Sugárterápia épület 2. szemináriumi terem 

Részletes program 

40 éves a Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézete 

Pécs, 2017. április 22-én, délelőtt 10 óra 30 

Pécs, Ifjúság útja 13, a Janus Pannonius Klinikai Tömbben lévő Tanterem (-1 szint) 

Részletes program 

A MONT XX. Kongresszusa 

Budapest, 2017. máj. 25-27 

Flamenco Hotel 

Részletek itt 

ESMIT Autumn School 2017 

Kolozsvár, 2017. szept. 1-3. 

Részletek 

EANM Kongresszus, 2017 

Bécs, 2017. okt. 21-25 

Részletek 

http://www.nmc.dote.hu/mont/hirek/nekrolog/Fruhling_Janos_2016.pdf
http://www.nmc.dote.hu/mont/hirek/2016_dr_Lorinczy_nekrolog.pdf
http://www.nmc.dote.hu/mont/hirek/160204_Emlekezes_PaposMiklos.pdf
http://www.nmc.dote.hu/mont/hirek/VittayPal_nekrolog16.pdf
http://www.nmc.dote.hu/mont/hirek/nekrolog/Bucsu_Rafael_Jozsefne_2017.pdf
http://www.nmc.dote.hu/mont/hirek/DABmeghivo_170411_ny.pdf
http://www.nmc.dote.hu/mont/hirek/PTE_NMI_40_170422.pdf
http://montkongresszus.hu/
http://www.eanm.org/esmit/level-2/esmit-autumn-school-2017/
http://www.eanm.org/congresses-events/annual-congress/
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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/ 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Dr. Varga József 

MONT Elnök 

 Dr. Garai Ildikó 

MONT Főtitkár 
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