
JEGYZŐKÖNYV 
 

a Nukleáris Medicina Szakmai Kollégiumi Tanács 2017. május 26-án tartott alakuló,  
a Nukleáris Medicina Tagozattal együttes üléséről 

 
Helyszín: 1113 Budapest, Tas vezér utca 3-7.  Danubius Hotel Flamenco  
Időpont: 17:00 óra.  
 
Jelen vannak: a korábban megválasztott Tanács részéről:  
 
A Kollégiumi Tanács tagjai: 
     Buga Klára 
     Garai Ildikó 
     Gombos János 
     Györke Tamás 
     Mikecz Pál 
     Nagy Zoltán 
     Schmidt Erzsébet 
     Varga József 
     Varga Zsolt 
 
Kimentette magát: 
    Lengyel Zsolt 
 
A Kollégiumi Tagozat részéről: 
   Szilvási István vezető (egyben az Egészségügyi Szakmai Kollégium alelnöke) 
   Zámbó Katalin tag 
 
Kimentette magát: 
   Pávics László tag 
 
 
Meghívott szakértő: 
 
Porcs-Makay László – sugárvédelmi szakértő 
 
A jegyzőkönyv vezetője: Nagy Zoltán 
Ellenjegyzi: a megválasztott Tanács Elnöke 
 
Szilvási István a Tagozat Vezetője köszönti a megjelenteket, megnyitja az ülést. Megállapítja, 
hogy a Tanács 10 tagjából 9 jelen van, ezért határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat: 
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Napirendi pontok 
 

1. A Tanács Elnökének megválasztása és egy titkár választása. (Szilvási István)  
2. 2018. január 1-ig meg kell alkotni az EU sugáregészségügyi direktívájának megfelelő 

hazai jogszabályt. Ennek előkészítésében a nukleáris medicinának is sürgős 
tennivalói vannak. (Varga József)     

3. Egyebek. (Szilvási István)   
  
1. napirendi pont: Szilvási István felkéri a megjelenteket a napirendi pontok megszavazására 
esetleges kibővítésére. A jelenlévő Tanács tagok egyhangúlag jóváhagyják a napirendet.  
Ismerteti, a korábban kör-e-mailben az elnök és a titkár személyére beérkezett javaslatokat. 
Györke Tamás és Schmidt Erzsébet került fel az Elnök jelöltek listájára. Györke Tamás jelezte, 
hogy megtisztelő a felkérés, de jelenleg, az egyéb számos munkahelyi teendői miatt nem 
vállalja az elnökséget, Schmidt Erzsébet elvállalta. Titkos szavazást követően a Tanács 
Schmidt Erzsébetet egyhangúlag megválasztotta a Nukleáris Medicina Szakmai Kollégiumi 
Tanács Elnökének.  
A Tanács titkárának a megválasztása nem szerepel a z jelenlegi jogszabályban, új de a sok 
feladat miatt tanácsos az Elnök mellett egy segítőt is választani egy Titkár személyében. Ezért 
Szilvási István javasolta egy titkár megválasztását is. Egyetlen jelölt neve érkezett, miszerint a 
korábbi titkár Nagy Zoltán folytassa a korábban is végzett munkát. Titkos szavazás után a 
Tanács tagjai őt is – egy tartózkodással - megválasztották.  
 
2.napirendi pont: Varga József ismertette a résztvevőket arról, hogy 2017 január 1.-én 
életbe lépett az EU Tanács Euratom által kibocsátott direktíva, mely szerint az összes 
ionizációs sugárzást kibocsátott eljárások kapcsán 2018. jan. 1-től kötelező lesz a beteg 
leletén feltüntetni azt, hogy mekkora sugárterhelést kapott az adott eljárás során. Segítve 
egy központi intézkedést, három munkacsoport létrehozását javasolja:  
1. munkacsoport feladata: a létező európai guideline-ok átnézése diagnosztikai és terápiás 
eljárások, illetve beavatkozási (OENO) kódok szerint, egy táblázatba foglalva a minimum és 
maximum beadandó aktivitásmennyiségeket, és az átlagos méretű felnőttnek javasolt 
mennyiséget, 
2. munkacsoport: átnézi a nemzetközi ajánlásokat, és MBq-ből dózis egyenértékre 
konvertálja át az előző munkacsoport által megadott javaslatokat. 
3. munkacsoport: a hibrid vizsgálatok PET-CT és SPECT-CT) CT komponensének irányadó 
dózisszintjeivel foglalkozzon.   
A 2. munkacsoport munkáját Varga József segítőkkel elvállalja. Az 1-es munkacsoporthoz 
Szilvási István Schmidt Erzsébetet kéri fel a munkacsoport vezetőjének, aki kiosztja a tanács 
tagjai között a feladatokat. A 3. munkacsoport munkáját Balkay László, mint a MONT 
Méréstechnikai Munkacsoport vezetője koordinálja, tagjai Séra Teréz és Porcs-Makkay 
László.  
A munkát augusztus végére kellene elvégezni. 
 
3.napirendi pont: A Tagozat eddigi munkájáról röviden beszámolva Szilvási István ismertette 
a jelenlévőkkel, hogy az új OKJ jogszabály megszűntette azt az eredményt, hogy a képi 
diagnosztika (radiológia), a nukleáris medicina és a sugárterápiás asszisztensi képzés első 
szakaszának tananyagában mindhárom szakterület tananyaga szerepelt. Csak ezt követően 
vált szét a három képzés. Az új OKJ szerint az első évben radiográfust képeznek, ennek 
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tantervében azonban nem szerepelnek a nukleáris medicina, illetve a sugárterápia alapjai, 
bár a radiográfus elhelyezkedhet ebben a két szakmában is. Ugyanakkor a radiográfus képzés 
lett az egyetlen, kizárólagos bemeneti kompetencia a nukleáris medicina, a sugárterápiás, a 
CT, MR és az intervenciós radiológus szakasszisztens képzésre. A nukleáris medicina és a 
sugárterápia szakterületekre nehezen jön össze olyan jelentkezői létszám, amivel már képzés 
indítható. Ezért a Tagozat levélben fordult az EMMI Helyettes Államtitkárához, hogy a 
radiográfus képzés tantervét változtassák meg: a radiológia dominanciája mellett a 
képzésben szerepeljenek a nukleáris medicina és a sugárterápia alapjai is. Csak így 
biztosítható a szakdolgozói utánpótlás a két kisebb létszámú sugaras szakmában.  
 
Ezt követően a PET-CT várólista kapcsán alakult ki vita, mert az új tervezet olyan elvárásokat 
is tartalmaz, amik nehezen teljesíthetők. Szilvási István jelezte, hogy a jogszabály még nem 
készült el, javaslatokat kell eljuttatni a döntéshozókhoz.  
Szilvási István megjegyezte még, hogy a jövőben is törekszünk a Tagozat és Tanács üléseit 
közösen tartani.  
Szilvási István megköszöni a megjelenteknek a részvételt, és az ülést 18:00 órakor bezárja.  

 
Kelt: Budapest, 2017. május 30. 

 
 

Dr. Schmidt Erzsébet S.k.                          Dr. Nagy Zoltán S.k. 
Elnök                                                                                Titkár 
 
 


