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Elnöki köszöntő 

Kedves MONT Tagok, kedves Barátaim! 

A legutóbbi MONT kongresszus zárásakor 

átvettem Dr. Balogh Ildikó Főorvosnőtől a MONT 

zászlaját és ezzel a jelképes cselekedettel a MONT 

elnöki tisztségét is. Mindenekelőtt köszönettel 

tartozom valamennyi MONT tagnak, hogy az ezt 

megelőző közgyűlésen megválasztottak leendő 

elnöknek. A két év gyorsan eltelt, most pedig 

megkezdődött 4 éves elnöki periódusom. Az utóbb két 

évben már együtt dolgoztunk Elnök Asszonnyal és sok 

mindent közösen is megbeszéltünk. Más dolog azonban 

tanácsot adni és egészen más feladat dönteni. Én 

nagyon remélem, hogy a leköszönő Elnök Asszony 

tanácsaira, segítségére munkám során továbbra is 

számíthatok. A folytonosságot az is biztosítja, hogy a 

MONT Főtitkára ismét Dr. Buga Klára lett, aki az 

elmúlt négy évben sok mindent rendbe tett a MONT 

háza táján, és remélem, továbbra is ilyen aktívan fog 

tevékenykedni. Van egy találó mondás: „Akinek az 

Isten hivatalt adott, észt is adott hozzá.” Ezt persze nem 

nekem kell megállapítani, remélem, hogy elnöki 

periódusom letelte után a tagság is így gondolja majd.  

Bár a MONT ügyei korábban is rendben 

voltak, sok a tennivaló. Először is fenn kell tartani a 

korábbi fegyelmezett tagdíj-fizetési rendet, amelyért 

szintén köszönettel tartozom mind a tagságnak, mind 

Főtitkár Asszonynak. Nagyon fontos, hogy mindenki 

érezze annak felelősségét, mit jelent egy társasági 

tagság. És nagyon fontos, hogy mindenki aktívan részt 

vegyen a munkában. A vezetőség rendszeresen 

találkozik, közgyűlés azonban csak kétévente van. Én 

személy szerint kérek mindenkit, hogy bármilyen 

ötlete, javaslata van, ami jobbá tehetné működésünket, 

keresse meg azt a vezetőségi tagot, akiben bizalma van, 

vagy akár személyesen engem is. Ígérem, hogy 

valamennyi javaslatot átgondoljuk és megvitatjuk.  
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Nagyon fontosnak érzem a MONT 

munkacsoportjainak munkáját. Ezt ismételten át kell 

gondolnunk, át kell szerveznünk, hogy valóban aktív 

munka történjen ezekben az egységekben, amelynek 

konkrét eredményei az oktatás, kutatás, betegellátás 

terén is hasznosíthatók. Jó lenne, ha a munkacsoportok 

évente írásban beszámolnának elvégzett munkájukról, 

amit a MONT Hírlevélből a tagság is megismerhetne, 

esetleg csatlakozhatna ahhoz a tevékenységhez, amely 

érdekli, és amelyben szívesen vállal többletmunkát is.  

Lényegesen aktívabbá kell tennünk a MONT 

Hírlevelet és használnunk kell a MONT Honlap kínálta 

lehetőségeket. Elsősorban nem a szerkesztők munkáját 

kellene kifogásolni, hiszen nem tudunk érdemben 

változtatni a tagság aktivitása nélkül. Ha a hírek, 

események nem jutnak el a szerkesztőséghez, akkor 

nem tudnak mit megjelentetni. Kérek mindenkit, hogy 

ha olyan rendezvényen, tudományos ülésen, 

kongresszuson vesz részt, amelynek szakmánkhoz 

kapcsolata van, jelezze, hogy másokat is 

értesíthessünk, akik esetleg nem hallottak róla. 

Hasznos lenne, ha az ilyen rendezvényekről 

összefoglaló értékelések is születnének, amelyek 

szintén megjelenhetnének a Hírlevélben azok számára, 

akik nem tudtak részt venni. Mivel a tagság ritkán 

találkozik, levelezésre azonban csaknem mindenkinek 

van lehetősége, jó lenne aktívabbá tenni a MONT 

Honlapon a „Fórum”-ot, ahol bármilyen problémát 

meg lehetne vitatni, legyen az akár szakmai, 

szakmapolitikai vagy más érdeklődésre számot tartó 

témakör.  

Mivel kis szakma vagyunk és diagnosztikát 

végzünk, sokrétű kapcsolatunk van más szakmákkal is. 

Egyik legfontosabb feladatomnak tekintem, hogy ne 

elszigetelten dolgozzunk, hanem részben más 

diagnosztákkal (radiológia, laboratóriumi diagnosztika, 

patológia), részben a klinikusokkal kapcsolatot 

tartsunk, esetleg közös rendezvényeket szervezzünk, 

megismerjük egymás tevékenységét, annak közös 

pontjait, lehetőségeit. Fontosnak tartom, hogy aktívan 

részt vegyünk más társaságok tudományos 

rendezvényein, kongresszusain. Köszönöm a tagság 

eddigi aktivitását az EANM kongresszusain és 

ugyanezt kérem a jövőben is.  

Végezetül remélem, hogy az újonnan 

megválasztott vezetőség tevékenysége aktív és sikeres 

lesz, és a tagság megelégedésre fogjuk folytatni 

munkánkat. 

       Dr. Zámbó Katalin 

        A MONT elnöke 

vissza a tartalomjegyzékhez 

MONT Vezetőség 

Elnök:  Zámbó Katalin 

Előző elnök:  Balogh Ildikó 

Főtitkár: Buga Klára 

 

Vezetőségi tagok 

Bártfay Katalin 

Dabasi Gabriella 

Földes Iván 

Galuska László 

Garai Ildikó 

Györke Tamás 

Jánoki Győző 

Környei József 

Lengyel Zsolt 

Nagy Zoltán 
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Pártos Oszkár 

Pávics László 

Schmidt Erzsébet 

Szilvási István 

Varga József 

Varga Zsolt 

Szakmai etikai bizottság 

Vezető:  Dabasi Gabriella 

Tagok: Lengyel Zsolt 

 Schmidt Erzsébet 

 Takács Edit 

Ellenőrző bizottság 

Vezető:  Tombácz Adrienn 

Tagok: Földes Iván 

 Pártos Oszkár 

 Varga Zsolt 

MONT Alapítvány Kuratóriuma 

Elnök:  Garai Ildikó 

Tagok: Galuska László 

 Lengyel Zsolt 

 Schmidt Erzsébet 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Munkacsoportok vezetői 

Munkacsoport Magyarország EANM 

Neuropszichiátriai Pávics László, Takács Edit Borbély Katalin 

Onkológiai Galuska László Galuska László 

Vese-endokrinológiai Dabasi Gabriella  

Gyermekgyógyászati Bártfai Katalin Bártfai Katalin 

Kardiológiai Balogh Ildikó Kósa István 

Izotópterápiai Garai Ildikó Garai Ildikó 

Radiofarmakológiai Környei József Mikecz Pál 

Mérés- és számítástechnikai Varga József Varga József 

Sugár- és környezetvédelmi Séra Teréz Séra Teréz 

Ifjúsági munkacsoport Garai Ildikó  

Oktatás-képzés (orvos) Szilvási István Papós Miklós 

Oktatás-képzés (NOD) Varga József  

Asszisztensi  Sarkadi Margit 

Asszisztensi oktatás Nagy Zoltán  

Hírlevél felelős szerkesztője Varga József  

Nemzeti delegált: Varga József, helyettes: Zámbó Katalin 

Munkacsoportok feladatai: 

1. Tagok választása, szervezése 

2. Más társaságokba történő belépés, beléptetés szervezése 

3. Folyóirat figyelés, beszámolás az adott témában 

4. Aktuális guide-line-ok figyelése, fordítása az adott témában 

5. Tudományos rendezvények figyelése, tájékoztatás, részvétel szervezése 

6. Évenként beszámolás (tanév figyelembe vételével) 

 

vissza a tartalomjegyzékhez 
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Beszámolók 

Beszámoló a Hevesy György Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság XVII. 

Kongresszusáról  

2011. 08. 25-27. 

Az idei nyár talán utolsó kánikulai napjain 

Budapesten (külön érdekesség, hogy főváros 

központú országunkban csak több mint 30 év után 

került sor újra budapesti konferenciára), a Danubius 

Hotel Helia-ban zajlott a MONT XVII. 

Kongresszusa, amely tudományos programot, 

asszisztensi továbbképzést, külön ifjúsági fórumot, 

a szervezet közgyűlését (új tisztségviselők 

választásával), szombat délután post-congress 

meetinget és nem utolsósorban kiváló szociális 

eseményeket is magában foglalt. A kongresszus 

fővédnöke Dr. Szócska Miklós a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkára 

és Dr. Tóth Miklós a XIII. kerület polgármestere 

volt. 

Nagy öröm, hogy a gazdaság, illetve azon belül az 

egészségügy válsága idején, újra lehetőség nyílt 

arra, hogy a nukleáris medicina megmutassa, 

mennyire komoly, a kutatásban-fejlesztésben is 

élenjáró klinikai szakma. Utóbbinak megfelelően a 

kongresszuson fontos szerepet kaptak hazai és 

külföldi radiofarmakon- és kameragyártó, illetve 

fejlesztő cégek és forgalmazók, akik egyébként 

fokozott figyelemmel kísérik és támogatják a hazai, 

jelenleg sokszor nagyon nehéz helyzetben lévő 

izotóplaboratóriumok mindennapi működését is.  

 A kongresszus szakmai színvonalát 5 meghívott 

külföldi előadó is emelte, akik mindannyian az 

Európai Nukleáris Medicina Társaság meghatározó 

személyiségei. Hoefnagel professzor Amsterdamból 

a SPECT/CT szerepéről beszélt a klinikai 

onkológiában, kiemelvén a módszer egyre nagyobb 

szerepét, bizonyos esetekben ma már nem 

megkerülhető voltát, és adott esetekben akár a 

PET/CT-nél is nagyobb jelentőségét. A milánói 

Chiti professzor a PET jelenlegi és valószínűsíthető 

jövőbeli szerepéről tartott előadást, leszögezve a 

klinikusokkal történő szoros együttműködés 

fontosságát, az új radiofarmakonok és az egyre 

szélesebb körben hozzáférhető hibrid készülékek 

jelentőségét. Haberkorn professzor Heidelbergből a 

biotechnológia és a molekuláris képalkotás 

összefüggéseiről beszélt, rámutatva ennek a 

területnek rendkívül gyors fejlődésére. Münchenből 

Nolni tanár úr a tracer technikák új perspektíváiról, 

míg a koppenhágai Hesse professzor a nukleáris 

kardiológiáról, azon belül is a leletírás 

nehézségeiről, a leletek esetleges 

standardizálásáról, valamint a különböző szakmák 

közti kommunikáció fontosságáról tartott előadást. 

Magyar részről a kongresszuson 54 előadás 

hangzott el és 36 poszter került bemutatásra (az 

összefoglalók a www.mont2011.hu oldalon jelenleg 

is elérhetők), az összesen tehát 90 munkából 39 az 

alaptudományokat, 51 pedig a gyakorlati 

klinikumot érintette.  

Érdemes és érdekes megnézni a témák eloszlását is. 

Az alaptudományokat érintő kutatásokból 17 

radiofarmakológiával, 4 állatgyógyászattal, 15 

képalkotást, illetve szoftvereket érintő kérdésekkel, 

3 pedig sugárvédelemmel, míg a klinikai munkák 

közül onkológiával 29 (PET:17, SPECT:12), 

kardiológiával 10, neurológiával 3, terápiával 2, 

egyéb témákkal 7 prezentáció foglalkozott. Az 

onkológiát érintő területtel összesen 47 munka 

foglalkozott, ezen belül 35 klinikai gyakorlatot 

érintő (PET:18, SPECT:12, egyéb:5), 12 előadás 

pedig alaptudománnyal kapcsolatos (10 

radiofarmakológiával, 2 leképezéssel kapcsolatos) 

volt. A pozitron emissziós tomográfiával 39 munka 

foglalkozott, amelyen belül 16 onkológiai, 2 neuro-

onkológiai, 1 kardiológiai, 12 radiofarmakonokat 

érintő és 8 pedig képalkotással kapcsolatos témájú 

volt. Az előadások közül 17 foglalkozott 

multimodalitással, azaz PET/CT és SPECT/CT 

vizsgálatokkal, azon belül 12 onkológiával, 4 

kardiológiával és 1 neurológiával.  

Az előadások és poszterek megtekintése alapján 

egyértelműnek látszanak a tendenciák, hogy 

jelenleg szakmánk hangsúlya az onkológia, azon 

belül is az FDG-PET (elsősorban a lymphomás és 

emlőrákos betegek terápia követése, restaging és 

interim vizsgálatok), a multimodalitás (PET/CT, 

SPECT/CT), valamint a somatostatin-receptor 

szcintigráfiák és a sentinel nyirokcsomó vizsgálatok 

(utóbbiak már nemcsak a hagyományos emlőrákos 

http://www.mont2011.hu/
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és malignus melanomás esetekben, hanem vulva és 

prosztatarák esetén is) felé fordult.  

Az onkológiai munkákon túl 10 eset kardiológiai 

vonatkozású volt, amelyek közül 6 multiimaging-

ről szólt, ideértve a coronaria CT és az izotópos 

perfúziós szívizom szcintigráfia helyét a coronaria 

betegségek diagnosztikájában. Csupán 3 munka 

foglalkozott szorosan vett neurológiai esetekkel, 

melyek közül egy neuroonkológiai vonatkozású, 

egy a kvantitatív kiértékelésről szólt, egy pedig az 

agyi vérátfolyás változást vizsgálta SPECT/CT és 

MRI fúziós technikákkal. A hagyományos nukleáris 

medicina technikák (pl. vese, tüdő, 

gastroenterológia, stb.) kongresszusi megjelenése 

sajnálatos módon háttérbe szorult, ennek oka 

részben egyéb radiológiai képalkotó vizsgálatok 

gyorsabb és szélesebb körű hozzáférhetősége, ill. 

előtérbe kerülése (pl. mellkas CT angiográfia 

tüdőembólia gyanúja esetén), másrészt a 

hagyományos izotópos módszerek jól megalapozott 

volta mellett az újdonság hiánya (pl. 

csontszcintigráfia onkológiai vonatkozásai).  

A modern nukleáris medicina fontos része a terápia 

ill. a terápiakövetés is, utóbbival 12 munka 

foglalkozott, amelyből 10 eset FDG-PET volt. Egy-

egy munka foglalkozott a szorosan vett terápiával 

(Basedow kór radiojód terápia, ill. 

csontmetasztázisok palliatív terápiája). Ide köthető 

természetesen a nagyon sikeres „Post-congress 

meeting” más szakmák előadóival, és a nemzetközi 

nukleáris medicina egyik legtapasztaltabb 

professzorával, Manfred Fischer-rel Kasselből, 

amely a terápiás radionuklidokról, a palliatív 

csontáttétek radioizotópos kezeléséről, illetve a 

radiosynoviorthesis tapasztalatairól szólt.  

A kongresszuson új radiofarmakonokról is szó 

esett, melyek közül 4 pozitron-sugárzó volt (ebből 

kettő fluor-18 jelzett: F18-albumin, F18-rodamin B, 

kettő szén-11 jelzett: C11-kolin, C11-verapamil), 3 

pedig gamma-sugárzó (somatostatin receptor 

analóg, sentinel nyirokcsomóhoz kötődő részecske, 

illetve tumordiagnosztikában használatos 

nanorészecske). Egy előadás külön foglalkozott a 

PET radiogyógyszerek előállításával és hazai 

felhasználásának lehetőségeivel, amely leszögezte, 

hogy amennyiben nem történik változás a jelenlegi 

szabályozásban, akkor a hazai PET diagnosztikum 

kínálat évekre lelassulhat vagy akár meg is 

hiúsulhat. 

A nukleáris medicina valódi határterületi szakma, 

így nem meglepő, hogy több prezentáció 

foglalkozott a gyakorlati munka alapjait jelentő 

leképezéssel, rekonstrukcióval, képfeldolgozással, 

instrumentációval és sugárvédelemmel is, mely 

előadásokat a legtöbb esetben vegyészek, fizikusok, 

gyógyszerészek és számítás-technikusok mutattak 

be.  

Prof. Dr. Szilvási István (Budapest, ÁEK-Honvéd 

Kórház) humoros fordulatokban sem szűkölködő 

„Highlights” előadása zárta rendkívül jó hangulatú, 

jól szervezett kongresszusunkat.         

Mindenképpen szólni kell a tudományos programot 

kísérő társasági eseményekről is. Az első estét igazi 

meglepetésként dunai hajózás zárta a csodálatosan 

kivilágított budai és pesti partszakasszal, és a 

„kongresszus tiszteletére átadott” teljesen 

kivilágított Parlamenttel. A második este a 

Danubius Hotel Heliában gálavacsorával zárult 

díszvendégekkel (Szekeres Adrienn, 

néptánccsoport), jó hangulattal, késő éjszakáig tartó 

tánccal.  

Összegzésképpen biztosan megállapítható, hogy a 

Kongresszus mindannyiunk számára hasznos volt, 

szellemileg felfrissülve, tudásunkat megújítva 

térhettünk haza. Erőfeszítéseket kell azonban 

tennünk, hogy egyrészt szakmánk kongresszusán az 

egyéb társszakmák (pl. radiológia, onkológia) 

képviselői nagyobb számban vegyenek részt és 

természetesen mi is nagyobb számban 

képviseltessük magunkat azok hasonló 

rendezvényein, hiszen a már említett 

interdiszciplinaritás és a szorosabb szakmai 

konzultációk segíthetnék a nukleáris medicina 

módszereinek jobb kihasználtságát, szélesebb körű 

elterjedését, igénybe vételét. Ez is az egyik fontos 

feladata az újonnan megválasztott MONT 

vezetőségnek, melynek új elnöke a Pécsi 

Tudományegyetem professzorasszonya, Dr. Zámbó 

Katalin. Ugyancsak erőfeszítéseket kell tennünk a 

ma már alapműszernek számító hibrid készülékek 

(PET/CT és SPECT/CT) minél szélesebb körben 

való elérhetősége érdekében, hiszen ezek hiányában 

a szakma lassú sorvadása várható.    

A szervező bizottságot (Dr. Garai Ildikó, Dr. 

Bagosi Gabriella, Dr. Buga Klára) és 

munkatársaikat köszönet illeti a kongresszus kiváló 

megszervezéséért és zökkenőmentes 
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lebonyolításáért. Külön köszönet illeti a támogató 

cégeket (gyémánt fokozatú támogató: MEDISO, 

arany fokozatú támogató: IZOTÓP INTÉZET 

KFT., ezüst fokozatú támogató: Medi-Radiopharma 

Kft., bronz fokozatú támogatók: Medinspect Kft., 

Medisystem, Cis-bio, Radizone Diagnost-X-GE 

Healthcare, Philips, Siemens, Helmsauer, Izinta, 

Covidien, DEOEC Nuklearis Medicina Intézet, 

Scanomed, Medrad, további támogatók: Canberra 

Packard, Pozitron Diagnosztika Központ, Kemax, 

BRED) anyagi hozzájárulásukért, mely a 

kongresszus létrejöttének alapfeltétele volt.  

Végezetül pedig Társaságunk minden tagja már 

most nagyon várja a 2013-ban Pécsett 

megrendezésre kerülő következő MONT 

kongresszust, amelyről majdan remélhetőleg 

hasonlóan jó érzésekkel és tapasztalatokkal 

számolhatunk be.           

Dr. Varga Zsolt 

Semmelweis Egyetem Nukleáris Medicina Tanszék  

vissza a tartalomjegyzékhez 

Kongresszusi pénzügyi beszámoló 

Teljes bevétel:  21 594 500 Ft  

ezen belül céges:   13 937 500 Ft 

regisztrációs:     7 657 000 Ft 

Teljes kiadás:  19 241 066 Ft  (kongresszusi költségek, ÁFA, társasági adó) 

Adózott eredmény:  2 353 434 Ft  

 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Jegyzőkönyv a MONT Vezetőségi üléséről (2011.09.19). 

Megnyitó: a vezetőségi ülés dr. Zámbó Katalin 

megnyitójával, a programpontok ismertetésével 

kezdődött, amelyet az előzetes terveknek 

megfelelően a vezetőség változtatás nélkül 

elfogadott.(program mellékelve). 

Első napirendi pont: dr. Buga Klára főtitkár 

elővezetésével az új tisztségviselők választására 

került sor. A vezetőség teljes egyetértéssel szavazta 

meg dr. Schmidt Erzsébetet (az eddigieknek 

megfelelően) továbbra is pénztárosnak, ill. dr. 

Varga Zsoltot jegyzőnek.  

Második napirendi pont: dr. Garai Ildikó 

beszámolt a XVII. MONT kongresszusról. A 

beszámolóból kiemelendő, hogy 317 fő regisztrált 

résztvevő, ill. 19 kiállító volt, összesen 56 előadás, 

ill. 5 felkért előadás hangzott el, 35 poszter volt 

megtekinthető (mintegy 10,5 óra „tömény 

tudomány”). Kiemelte, hogy az idén először kaptak 

a résztvevők teljes ellátást, ill. lehetett új 

formátumban, online is az absztraktokat beküldeni, 

valamint elmondta, hogy a számlázás teljes 

egészében a társaságon keresztül történt. 

Újdonságként említette még a sikeres teaházat, ill. 

az előadások és poszterek értékelésében fokozott 

objektivitást jelentő értékelő lapok használatát. 

Kiemelte a társult rendezvények sikeres 

lebonyolítását is. Kitért az esetleges hiányosságok 

ismertetésére is, amelyre a következőkben nagyobb 

figyelem fordítandó (internetes regisztráció 

lehetősége, az előadások gyűjtése, esetleg pdf 

formátumban történő kiadása, a környező országok 

társaságainak lehetőség szerinti bevonása a 

kongresszusra stb.). 

Harmadik napirendi pont: dr. Buga Klára 

következett, aki a kongresszus részletes pénzügyi 

beszámolóját ismertette. A kongresszus kiadási 

oldalán 17 603 741 Ft szerepel, a bevételi oldalon a 

céges befizetések 13 312 500 Ft-al (jelenlegi 

függőben lévő elmaradás még  az AFA és társasági 

adó, melynek pontos adatait a könyvelő fogja 

biztosítani), a  regisztrációs bevétel 7 557 000 Ft 
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volt. Összességében kb. 3,5 millió forint nyereségre 

számítunk.  Buga doktornő kérése az volt, hogy a 

szervezésben nagy szerepet kapó és sok plusz 

munkát végző Kovács Réka, ill. a könyvelést végző 

Rácz Mihályné kapjon egyszeri jutalmat. A 

javaslatot a vezetőség egyhangúlag támogatta. 

Ugyancsak csaknem egyhangú támogatást kapott a 

javaslat, hogy a kongresszusra nyitott számla 

megmaradjon továbbra is (összesen kb. évi 10 ezer 

forint költséget jelent, de a legközelebbi 

konferencia esetén az újranyitás, ill. a számlához 

való hozzáférési jogkörök új megadása miatt az 

összeg elhanyagolhatónak tekinthető).  

dr. Jánoki Győző szerint érdemes a banktól 

kérelmezni ezen csekély összeg csökkentését is, az 

alapján miszerint a számla az elkövetkezendő 1,5-2 

évben alvó számla lesz. Buga doktornő megígérte, 

hogy ennek utánanéz.  

A résztvevő cégeknek a MONT korábbi és jelenlegi 

elnöke által aláírt köszönőlevélről is teljes körben 

támogatott megegyezés született.  

Negyedik napirendi pont: dr. Zámbó Katalin 

vezetésével a munkacsoportok áttekintése. Új 

csoportvezetők választására nem került sor, de az 

onkológiai munkacsoport vezetéséről dr. Garai 

Ildikó lemondott, helyette az izotópterápiai 

munkacsoport vezetését vállalta. Az onkológiai 

munkacsoport vezetője dr. Galuska László lett. A 

folyóirat figyelés, a radiológusokkal való 

kapcsolattartás, ill. az akkreditációs és minőségügyi 

munkacsoport átmenetileg megszűntetésre került. 

Törekednünk kell a munkacsoportok nagyobb 

aktivitására, ill. ennek megfelelően a feladatok 

pontosabbá tételére, amelyet az alábbiak szerint 

foglalhatunk össze: 

1. Tagok választása, szervezése. 

2. Más társaságokba történő belépés, beléptetés 

szervezése. 

3. Folyóirat figyelés, beszámolás az adott 

témában. 

4. Aktuális guide-line-ok figyelése, fordítása az 

adott témában. 

5. Tudományos rendezvények figyelése, 

tájékoztatás, részvétel szervezése. 

6. Évenként beszámolás (tanév figyelembe 

vételével). 

 

Ötödik napirendi pont:  dr. Zámbó Katalin 

javaslatatot terjesztett elő egy, a társaság által 

adományozandó életműdíjra, amelyet szakmánk 

egy-egy közmegbecsülésnek örvendő, már karrierje 

végén járó szakmai kiválósága kapna meg. Az 

életműdíjat jellemzően két kongresszus közti évben 

adná át a társaság. Csaknem egyöntetű döntés 

született arról, hogy legyen ilyen díj, viszont a díj 

elnevezését illetően megoszlottak a vélemények, 

főleg Hevesy György nevének használatáról (lévén 

hasonló díj már van: Hevesy Emlékérem).  

Pávics doktor javaslata szerint a díjátadót nem csak 

szakmánk berkein belül kellene tartani, hanem 

egyéb szakmák felé is kellene nyitni, azaz közös 

rendezvényről érdemes lenne gondolkodni, főleg a 

radiológusokkal.  

Végül a konkrét kivitelezésről egyértelmű döntés 

nem született, javaslatok hangzottak el az első 

lehetséges díjazottakról (Prof. dr. Csernay László, 

Prof. dr. Földes János). 

Hatodik napirendi pont:  egyéb bejelentések. 

A MOTESZ megkereste társaságunkat, hogy 

tegyünk javaslatot a MOTESZ Díj lehetséges 

díjazottjára. A vezetőség egyöntetűen Prof. dr. 

Szilvási Istvánt javasolta (ő személy szerint a 

szavazás idejére a teremből távozott).  

Zámbó tanárnő elmondta, hogy az alapítványi 

anyagok átadása megtörtént Garai doktornő részére. 

Rögtön felmerült a kérdés, hogy az Alapítvány a 

szombathelyi és bajai  laboratórium által 

kérvényezet szakasszisztensi képzés költségeit 

jelenleg állhatja-e. Gyakorlatilag egyetértés volt 

arról, hogy ebben az átmeneti állapotban erre nincs 

lehetőség.  

Dr. Nagy Zoltán röviden beszélt a képzésről, 

felvetette, hogy a képzés költségeit részben a 

Magyar Szakdolgozók Kamarája támogatja. 

Részben ehhez kapcsolódva Nagy dr. elmondta, 

hogy a kongresszuson elhangzott asszisztensi 

továbbképzés pontszámainak megállapításához az 

ETI várja az előadásokat vagy azok összefoglalóit.  

Garai doktornő megemlítette, hogy a Postcongress 

Meeting is akkreditálva volt, egy kis bökkenővel, 

jelenleg nem lehet biztosan tudni pontosan a 

résztvevőket. 
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Felmerült továbbá a MONT Hírlevél megújításának 

szükségessége, ill. hogy a vezetőségi ülések 

gyakoriságában jelenjen meg a Hírlevél. Ezzel 

kapcsolatban felmerült a tagság e-mail címeinek 

aktualizálása, amelyhez segítséget jelenthet a 

kongresszus kapcsán részben aktualizált címlista. 

Pávics professzor a szakmai kollégium részéről is 

segítséget ígért ehhez.  

Balogh főorvos-asszony elmondta, hogy a 

vezetőségi ülések helyszíneként az Uzsoki kórház 

Tanácsterme továbbra is rendelkezésre áll, jelenleg 

a kórház nem kér érte semmit. Ha a következőkben 

ez változna, akkor a vezetőség új helyszínt fog 

keresni.  

Szilvási Tanár Úr érdeklődött, hogy a UEMS tagdíj 

be van-e fizetve.  

Pávics Professzor szerint az évi tagdíjak rendezve 

vannak, valószínűleg adminisztratív okok miatt 

tűnik úgy, hogy 2008-tól nincs rendezve az összeg. 

Igéretet tett arra vonatkozólag, hogy utánanéz 

ennek. Földes Iván doktor (mint a szakmai 

kollégium volt elnöke) ugyancsak segítséget igért 

ebben az ügyben.  

Buga doktornő felvetette, hogy lehetséges-e az 

EANM tagdíjat az eredeti határidőig (jellemzően: 

november 30) rendezni. A “cégek képviseletében” 

Környei doktor elmondta, hogy erre nincs 

lehetőségük, így felmerült, hogy esetleg a társaság 

megelőlegezi a tagdíjakat, és a cégek később 

odaadják azt.  

Ezek után az elnök a vezetőségi ülést bezárta. 

Dr. Varga Zsolt         

vissza a tartalomjegyzékhez 

Kutatók Éjszakája 

2011 szeptember 23-án a Scanomed Kft. debreceni 

központja első alkalommal csatlakozott a Kutatók 

Éjszakája programsorozathoz. Akadályversenyt 

hirdettünk. A rendezvényre 6-8 fős csoportokat 

vártunk, melyeknek hat állomáson kellett 

különböző feladatokat megoldaniuk: pl. CT-

felvételek alapján kitalálni, mit rejt a leképezett 

doboz, sugárforrásokat keresni dózisintenzitás-

mérővel, szerveket felismerni a napi rutinmunka 

során készült felvételeken, stb. A rendezvényt nagy 

érdeklődés kísérte. A késői kezdés ellenére több 

tucat fiatal és korosabb „kísérőjük” tolongott a 

betegváróban. A két turnusban induló csapatok az 

alapvető sugárvédelmi intelmek meghallgatása után 

szakembereink irányításával lelkesen küzdötték le 

az akadályokat. A jó hangulatú, este hét órától 

közel éjfélig tartó versengés győztesei jóízűen 

fogyasztották el megérdemelt jutalmukat, egy-egy 

finom tortát.  

A sikeres program bizonyíték arra, hogy a fiatalok 

és idősebbek érdeklődve tekintenek a nukleáris 

medicinára. Reméljük, hogy jövőre több nukleáris 

medicinai labor is csatlakozik a kutatók éjszakája 

programsorozathoz, hirdetve, hogy a radioaktivitás 

a mindennapi életünk része.  

Dr. Sántha Orsolya 

ScanoMed Kft. Debreceni Központ 

vissza a tartalomjegyzékhez 
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Dr. Kopcsányi Zsuzsanna  

Elhunyt 2011. május 26-án. 

 

vissza a tartalomjegyzékhez 

 „Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.  

Mindenki tudta és hirdette: Ő volt.” 

     Kosztolányi Dezső 

 

Dr. Boros Györgyné Dr. Farkas Mária 

1934-2011 

2011 Szeptember 18-án, 77 éves korában elhunyt 

Prof. Dr. Farkas Mária a Kaposi Mór Oktató 

Kórház  Izotópdiagnosztikai laboratóriumának 

nyugalmazott osztályvezető főorvosa. 

Személyében egy karizmatikus, nagy munkabírású 

orvost, kutatót, tanárt, bölcs, törődő, és szigorúan 

következetes kollégát veszítettünk el. Életét két 

szenvedélye határozta meg, a hivatása és a családja, 

elsősorban Pécshez és Kaposvárhoz kötődve. Közel 

fél évszázados szakmai karrierjét az emlékezés 

fonalára fűzve  élete fontosabb állomásai : 

1958-ban szerzett orvosi diplomát, majd egyetemi 

évei alatti tudományos munkája eredményeként a 

Pécsi Orvostudományi Egyetemen a Prof. Dr. 

Donhoffer Szilárd vezetése alatt álló Kórélettani 

Intézetben kapott állást. Húsz évig volt az intézet 

munkatársa ahol elsősorban hőszabályozással és az 

endokrin rendszerrel kapcsolatos kutatómunkát 

végzett. Emellett aktívan részt vett az egyetemi 

oktató munkában, tankönyv fejezetet és egyetemi 

jegyzetet írt kórélettan témakörben. Mintegy 

negyven tudományos közleményt is írt és több mint 

húsz előadást tartott rangos hazai és külföldi 

szakmai rendezvényeken. Hallatlan kitartással 

kutatott  és oktatott, Roche ösztöndíjjal Baselben és 

Lipcsében, majd az MTA küldöttjeként Krakkóban, 

Varsóban, és Torunban, ahol részben az öregedési 

folyamatokkal, részben a hőszabályozással és a 

légző rendszerrel kapcsolatos munkájával tűnt ki. 

1978-ban a Mosdósi Tüdőgyógyintézetben kezdte 

somogyi orvosi diagnosztikai és oktató 

tevékenységét. Az országban elsők között hozott 

létre megyei izotópdiagnosztikai laboratóriumot. 

Hallatlan hittel és meggyőző erővel szervezte a 

laboratórium munkáját, majd bekapcsolódott az 

oktatási rendszerbe is. 1983-ban az 

izotópdiagnosztikai laboratórium a megyei kórház 

belgyógyászati osztályának földszintjére költözött. 
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Ettől kezdve korszerű képalkotó és informatikai 

eszközökkel segítette az intézmény diagnosztikai 

munkáját. 

Úgy a saját mint kollegái folyamatos szakképzését 

megszervezte az izotópdiagnosztika területén. 

Korábbi mesterei, Prof. Dr. Donhoffer Szilárd és 

Prof. Dr. Verzár Frigyes a Baseli Kísérletes 

Gerontológiai Intézet vezetője mellett Prof. Dr. 

Csernay Lászlót a Szegedi orvostudományi 

Egyetem munkatársát tartotta példaképei között. 

1991 és1995 között  elvállalta a Központi Klinikai 

Kémia Laboratórium vezetését. 1995-ben a Pécsi 

orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai 

Karának alapító tagjaként kapott tanári kinevezést, 

majd két évvel később a Kaposváron induló orvos 

diagnosztikai laboratóriumi analitikus szak vezetője 

lett. 

Mintegy félszáz előadásban és közleményben 

ismertette a vezetése alatt álló osztály munkáját , a 

MONT, EANM, MET, és PAB tagjaiként aktívan 

részt vett a hazai és nemzetközi tudományos 

életben. 

Szakmai elismerései közül kiemelkedik  a 

kandidátusi disszertáció( 1977 janár.11) a Pécsi 

Orvostudományi Egyetem Címzetes Egyetemi 

Docensi kinevezés ( 1982.szeptember 15) 

Habilitáció az  orvostudomány területén (1996. 

január 26) majd a  Pécsi Orvostudományi Egyetem 

Magántanára  kinevezés (1996. március 6 ). 

Az orvosi hivatás, a munkatársak, tanítványok, és a 

betegek iránt érzett mély tisztelete és alázata 

számos kitüntetést is hozott számára. Közöttük 

említést érdemel a MOTESZ pályadíj (1974), az 

MLDT Pándy emlékérme (1994), a Magyar 

Köztársasági Arany Érdemkereszt (1996), Somogy 

Megye Alkotói Díja (1998), és a Gróf Batthyáni 

Strattmann díj (2003).  

A Kaposi Mór Oktató Kórház valamennyi jelenlegi 

és volt munkatársa, pályatársai  gyászolják a kiváló 

orvost, kutatót, munkahelyi vezetőt, aki mindig 

elsőként nyújtott segítő kezet a bajban lévőknek. 

Dr. Zilahi Lívia  

Kaposi Mór Oktató Kórház Izotópdiagnosztikai Laboratórium 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Rendezvénynaptár 

Soproni UH napok 

2011.09.29. - 2011.10.02. 

Hol: Sopron, Hotel Lővér 

Leírás: http://www.uhnapoksopron.hu/  

Minőségbiztosítás a nukleáris medicinában 

2011.11.04. 

Hol: Debreceni Egyetem OEC 

Leírás: http://www.nmc.dote.hu/oktatas/tovabbkepz/MinBizt_111104.pdf  

MOFT rendezvény, Bp 

2011.11.12. 

NM a neuroendokrin betegségekben 

2011.11.17. 

Hol: ÁEK 

Leírás: http://www.nmc.dote.hu/mont/tanfolyamok/SE_TANF_111117.htm  

http://www.uhnapoksopron.hu/
http://www.nmc.dote.hu/oktatas/tovabbkepz/MinBizt_111104.pdf
http://www.nmc.dote.hu/mont/tanfolyamok/SE_TANF_111117.htm
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Bővített sugárvédelmi képzés (első), Debrecen 

2012.01.24. - 2012.01.27.  

Hol: DE OEC 

Leírás: http://www.nmc.dote.hu/sugarvedelem/sv_tanf_12.htm  

Bővített sugárvédelmi továbbképzés, Debrecen 

2012.02.01. - 2012.02.02.  

Hol: DE OEC 

Leírás: http://www.nmc.dote.hu/sugarvedelem/sv_tanf_12.htm  

 

vissza a tartalomjegyzékhez 

További hírek a MONT-tól: 

honlap:  www.nmc.dote.hu/mont  

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

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

tanfolyamok:  http://www.nmc.dote.hu/mont/tanfolyamok.htm  

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

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

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

 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Dr. Zámbó Katalin Dr. Buga Klára Dr. Varga József 

MONT Elnök MONT Főtitkár Szerkesztő 

 

http://www.nmc.dote.hu/sugarvedelem/sv_tanf_12.htm
http://www.nmc.dote.hu/sugarvedelem/sv_tanf_12.htm
http://www.nmc.dote.hu/mont
http://www.nmc.dote.hu/mont/mont.htm
http://www.nmc.dote.hu/mont/rss_csatornak.htm
http://www.nmc.dote.hu/mont/tanfolyamok.htm
http://www.nmc.dote.hu/mont/naptar.htm
http://www.nmc.dote.hu/mont_phpbb3/
http://www.nmc.dote.hu/nmszk/
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