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___________________________________________________________________________ 

Kedves MONT Tagok, kedves Barátaim! 

Elnöki ciklusom utolsó évébe lépve szeretettel köszöntöm valamennyi MONT tagot. 

A 2014-es évet beárnyékolta dr. Balogh Ildikó érthetetlen és értelmetlen halála, 

rányomva bélyegét második féléves munkánkra, hiszen mind a MONT Vezetőségből, mind a 

Szakmai Kollégiumból nagyon hiányzik mindannyiunknak. Halálával pótolhatatlan veszteség 

érte szakmánkat, nekrológját szeptemberi különszámunkban olvashattátok. 

A négy éves elnöki ciklusom gyorsan telik, elnökségem a következő MONT 

kongresszuson véget ér, és átadom helyemet a pécsi kongresszuson megválasztott új elnöknek, 

dr. Varga Józsefnek. Visszatekintve az elmúlt évekre úgy gondolom, hogy a Főtitkár 

Asszonnyal, dr. Buga Klárával együtt sikerült sok mindent rendbe tenni a MONT háza táján, 

pénzügyeink átláthatóak, a tagdíjfizetés fegyelmezett, a legutóbbi kongresszus nyeresége 

biztonságos gazdasági hátteret nyújt a MONT-nak. Úgy gondolom, mind a pécsi kongresszus, 

mind a Hevesy Emlékülések jól sikerültek, hasznos és kellemes rendezvények voltak. 

Célkitűzéseimből többet sikerült megvalósítani, volt azonban olyan terület is, ahol nem jött létre 

a tervezett változás. 

Első köszöntőmben azt írtam, nagyon fontos, hogy mindenki érezze annak a 

felelősségét, mit jelent egy társasági tagság. És nagyon fontos, hogy mindenki aktívan részt 

vegyen a munkában. Én személy szerint kértem mindenkit, hogy bármilyen ötlete, javaslata 

van, ami jobbá tehetné működésünket, keresse meg azt a vezetőségi tagot, akiben bizalma van, 

vagy akár személyesen engem is. Sajnálatos módon erre nem nagyon került sor, a Vezetőség 

elszigetelten, visszajelzés nélkül dolgozott, ami szerintem nem jó, hiszen a vezetőség a 
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tagságért van. Nagyon jó lenne, ha a jövőben az új elnök és az új Vezetőség szorosabb 

kapcsolatot tudna tartani a tagsággal, több visszajelzést kapnának, de ehhez a tagság aktivitása 

is elengedhetetlen. 

Terveim közé tartozott az is, hogy aktívabbá tegyük a MONT Hírlevelet és használjuk 

ki jobban a MONT Honlap kínálta lehetőségeket. Véleményem szerint nem a szerkesztők 

munkáját kell elsősorban kifogásolni, hiszen nem tudunk érdemben változtatni a tagság 

aktivitása nélkül. Ha a hírek, események nem jutnak el a szerkesztőséghez, akkor nem tudunk 

mit megjelentetni. Mivel a tagság ritkán találkozik, levelezésre azonban csaknem mindenkinek 

van lehetősége, jó lett volna 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. Úgy látom, sajnos ezen a téren sem történt számottevő változás, a 

jövőben mindenképpen nagyobb aktivitásra lenne szükség. 

Megkezdtük a készülődést, szervezést a 2015-ben Balatonalmádiban tartandó XIX. 

MONT kongresszusra, amelynek elnöke prof. dr. Pávics László, köszöntőjét itt a Hírlevélben 

olvashatjátok. 

Végezetül remélem, hogy a nehézségek ellenére az elmúlt időszakban a tagság azt 

érezte, hogy a Vezetőség vele van és érte dolgozik. 

  Dr. Zámbó Katalin 

  A MONT elnöke 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Köszöntő 

Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaim és Minden Kedves Érdeklődő! 

Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ezúton is tájékoztathatom Önöket arról, 

hogy a Hevesy György Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság XIX. Kongresszusát 2015. 

május 17-19-ig a balatonalmádi Ramada Hotelben tartja.  

Az orvostudomány, és ezen belül a nukleáris medicina fejlődését az elmúlt évek 

gazdasági válsága ugyan nem segítette, de az új eljárások megjelenése, korszerű 

radiofarmakonok kidolgozása, a terápiás megoldások tökéletesítése és a képalkotás technikai 

megújulása folyamatos. 

A kétévente megrendezésre kerülő kongresszusunkon az elmúlt időszak tudományos 

eredményeinek bemutatására kínálunk lehetőséget. Az utóbbi évek fejlődése következtében az 

országban több helyen új hibrid képalkotó berendezéseket szereztek be, fejlődött az 

állatkísérletes műszerezettség, és a terápiás lehetőségek is bővültek. Összességében a hazai 

tendenciák, ha szerényebb mértékben is, de tükrözik a nemzetközi tendenciákat. A tudományos 

program színesítésére, régi hagyományunkhoz híven, külföldi előadókat is meghívunk a 

kongresszusra. A referátumok témáit a hibrid képalkotás és a radioizotópos terápia köré 

csoportosítjuk. A tudományos előadások mellett egy párhuzamos szekcióban a munkánk 
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mindennapos terheit cipelő asszisztenseinkről sem feledkezünk meg, akiknek a szervezők 

továbbképzési lehetőséget biztosítanak.  

A MONT Kongresszus ez alkalommal a Balaton északi partját látogatja meg. A part 

menti kis város, úgy gondolom, meghitt környezetet biztosít rendezvényünknek. A közös 

együttlét feltételeit a Ramada Hotel kedvező infrastrukturális feltételei és a tó közelsége tovább 

javítják. Bízom benne, hogy a tavaszi időjárás is kedvező lesz, és minden kedves résztvevőnk 

szakmai ismeretekkel gazdagodva, de a társas együttlétekben felüdülve élvezheti a Balaton part 

keleti csücskének szépségét.  

A kongresszussal összefüggő további információkat a MONT kongresszus honlapján 

(www.montkongresszus.hu) tesszük közzé, de ezen túlmenően a MONT Titkársága és 

jómagam is készséggel állunk az érdeklődők rendelkezésére.  

A rendezvény szervezését segítő kollégáimnak ezúton is köszönöm eddigi munkáját, és 

a további gyümölcsöző együttműködés reményében várok Mindenkit egy újabb sikeres MONT 

Kongresszusra! 

 Prof. Dr. Pávics László 

  A Kongresszus Elnöke 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Dr. Szilvási István professzor rangos kitüntetése 

Az EANM (European Association of Nuclear Medicine) 2014. október 18-22. között 

Göteborgban tartott Kongresszusán Prof. Dr. Szilvási István „Honorary Membership” 

kitüntetést kapott. A rangos kitüntetést az EANM vezetőségének (Board) javaslatára az EANM 

közgyűlése szavazta meg. A kitüntetést egy szép emléktárggyal együtt Fred Verzijbergen 

professzor, az EANM elnöke a záróünnepségen adta át.  

Az EANM legmagasabb rangú kitüntetését elsőként 2006-ban az EANM négy alapító 

"atyja", azóta további hat kiemelkedő személyisége kapta meg. Az EANM statútuma szerint: 

"This Membership type is reserved for persons of outstanding distinction practicing in 

the field of Nuclear Medicine and who provided great service or reputation to the EANM or the 

field of Nuclear Medicine." – Ezt a kitüntetést azok a személyek kaphatják, akik kiemelkedő 

tevékenységet végeztek a nukleáris medicina területén, és akik nagy szolgálatot tettek az 

EANM-nek. 

A kitüntetést Dr. Szilvási István az ESNM-ben (European School of Nuclear Medicine 

1994 óta (1998-tól dékánhelyettesként), 20 éven át folyamatosan végzett munkájáért kapta. 

Szilvási professzorral együtt Prof. C.A. Hoefnagelt (2007 óta az ESNM dékánja) ugyancsak 

kitüntették. 

Szilvási professzor húsz éven át szervezte az ESNM (European School of Nuclear 

Medicine) szemináriumait a közép-kelet-európai (a volt szocialista) országok fiatal nukleáris 

medicina szakorvosainak. Javaslatára az első eseményre 1994-ben Budapesten került sor. Ezt 

http://www.montkongresszus.hu/
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követően 1998-ig tizenegy rendezvény szervezésében vett részt, majd 1998-tól (előbb 

dékánként, majd 2001-től 2013-ig dékánhelyettesként) további 44 – évente 3 – szemináriumot 

rendezett, Közép-Kelet-Európa 12 országának 17 városában, Tallinntól Várnáig. Alkalmanként 

50-60 – a környező országokból jövő – fiatal szakorvos kapott két teljes napos, intenzív, 

vizsgával záruló továbbképzést a nukleáris medicina különböző területeinek legjobb európai 

szakértőitől. Szilvási István elérte, hogy a fiatalok szinte jelképes (7-9000 Ft) összegért három 

éjszakát tölthettek szállodában, teljes ellátással, mert a költségeket – látva a szemináriumok 

sikerét és tudva, hogy a szakma fejlődését segítik – az EANM fizette. A szemináriumok 

erősítették a különböző országok fiatal szakembereinek személyes kapcsolatát. Ma már számos 

egykori résztvevő saját országának vezető szakembere lett. Szilvási István – természetesen 

díjazás nélkül – nagy kedvvel és időt nem kímélő energiával végezte munkáját. Szívesen, mert 

hasznosnak tartotta, hogy az Európa szegényebb részén élő fiatal nukleáris medicina 

szakorvosok – akik anyagi okokból nem könnyen juthattak el a fejlett nyugat-európai országok 

kongresszusaira – tudása gyarapodjon. 

 Dr. Dabasi Gabriella 

  egyetemi docens 

  

Savvas Frangos EANM titkár, Szilvási István, 

Cornelis A. Hoefnagel, J. Fred Verzijlbergen elnök 

 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Beszámoló: EANM Delegates' Assembly, 2014.10.18, Göteborg 

1. Az elnöki beszámoló döntően a Mo-Tc generátor ellátás feltételeinek áttekintéséről és a 

hiány elkerüléséhez szükséges intézkedésekről szólt. Eszerint 2016 végétől legalább 2018-

ig ismét Tc-hiány várható. 

Pár hónap múlva az EANM információt vár a nemzeti társaságoktól, milyen 

intézkedéseket tettünk a probléma megoldása ill. hatásának tompítása érdekében. 
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2. A küldöttgyűlés a következő elnökről szóló szavazáson Kristoff Muylle-t (Belgium), 

munkacsoport-koordinátornak Berndt J. Krause (Németország) meghosszabbítását 

támogatta. 

3. 2016-tól a kongresszusi helyszínek ismétlődéséről határozott korábban a Board, 2 db 3 

éves ciklusban. Csak minden 3. kongresszus helyszíne pályázható: 

2016 2019 Barcelona 

2017 2020 Bécs 

2018 2021 döntés alatt ill. pályázható (külön-külön). 

 A kisebb, nem rendező országok közül évente 3-3 kapna bemutatkozásra lehetőséget. 

 A tudományos program szervezésében az ideihez hasonlóan nagy szerepet kapnak a 

munkacsoportok („tracks”).  

 Előadásokat terveznek együttműködő klinikai területekről. 

4. Munkabizottság alakult a felmérések új formájának kialakítására. 

5. Az EANM részt vállal különböző nemzetközi tudományos szervezetek munkájában:  

EUAPM Eur. Alliance for Personalised Medicine http://euapm.eu/  

 Alliance for Biomedical Research in 

Europe 

http://www.biomedeurope.org/  

HERCA Heads of the European Radiological 

Protection Competent Authorities 

http://www.herca.org/  

6. Kijött az új nemzetközi sugárvédelmi ajánlás: 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1578_web-57265295.pdf  

7. A 2015-ös Young Investigators’ Meeting (YIM’15) témája: new tracers for clinical and 

pre-clinical use. Egy országból több (35 év alatti) jelentkező is lehet. Határidő: kb. év 

végéig lesz. 

8. Beszámoló hangzott el az EARL (http://earl.eanm.org/) tevékenységéről, aminek 

kutatásszervező és az ipari partnereket is bevonó szerepét a küldöttgyűlés a jövőben is 

támogatja.  

Következő projekt a kvantitatív SPECT-ről fog szólni. 

9. Az ESNM az eLearning területén tervez további fejlesztést. 

10. A 2015-18 közötti időszakra új nemzeti delegáltat kell választanunk. Köszönöm az elmúlt 

két ciklusra kapott bizalmat. 

 Dr. Varga József 

  a MONT nemzeti delegáltja az EANM-be 

vissza a tartalomjegyzékhez 

http://euapm.eu/
http://www.biomedeurope.org/
http://www.herca.org/
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1578_web-57265295.pdf
http://earl.eanm.org/
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 20 éves a debreceni PET program 

Jubileumi megemlékezés szakmánk fontos 

eseményéről 

Folyó év november 14-én délután 

mintegy 60 fő részvételével lezajlott a 

Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB 2. 

Orvosi Szakbizottságában működő) Nukleáris 

Medicina Munkabizottság ünnepi 

tudományos ülése.  

Az ünnepi ülést Gergely Pál 

professzor, a DAB elnöke nyitotta meg. 

Személyes hangú visszaemlékezésében 

először Trón Lajos professzorral és 

családjával kapcsolatos emlékeiről beszélt, 

majd méltatta a professzor kiemelkedő 

szerepét a 20 évvel ezelőtt indult PET 

program elindításában és működtetésében. Kiemelte, hogy a Közép-Kelet-Európában elsőként 

induló korábbi centrum, jogutód intézményei folyamatos fejlődésének eredményeként, ma 

hazánk kiemelkedő intézményévé vált, igazolva az alapítók optimista előrelátását. 

A tudományos programot Galuska professzor, a munkabizottság elnöke moderálta, aki 

örömmel üdvözölte a program akkori támogatói közül Csernay László professzor emeritust. 

Ünnepi nyitó előadásában Trón Lajos professzor az indulás nehézségei mellett a tárgyi 

feltételek javulását bemutatva, a munkatársak önzetlen közreműködését is kiemelkedően 

fontosnak tartotta. Előadása után dr. Balkay László, a „kezdő” csapat munkatársainak egyike 

meleg szavakkal köszöntötte a PET Centrum első, alapító igazgatóját.  

Ezután a Nukleáris Medicina Intézet munkatársai összesen 10 előadásban mutatták be 

az intézet szerteágazó tevékenységét, amely PET radiokémiától a preklinikai módszereken át a 

humán PET-CT vizsgálatokig terjed. Az előadások mellett két – újdonságnak számító – 

elektronikus poszterállványon még további 30 poszter megtekintésére is lehetősége volt a 

vendégeknek. A tartalmas és hasznos programot egyszerű állófogadás zárta. 

 Dr. Galuska László 

  egyetemi tanár 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Beszámoló a SNMMI 2014-es, Saint Louis-ban tartott kongresszusáról 

Az Amerikai Nukleáris Medicina Társaság (SNM) idei éves konferenciája 2014.06.7-

11. között a Missouri állambeli Saint Louis-ban került megrendezésre. A város lakossága kb. 

kétszerese Debrecen lakosságának, de az agglomerációval együtt már Budapest méretű városról 

 

Dr Balkay László köszönti Trón Lajos professzort 

a munkatársak nevében 
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beszélhetünk. A város a Mississippi partján fekszik, egyik szembetűnő érdekessége, hogy a 

negyede Illinois államba lóg át, de ebből mi látogatók semmit nem vettünk észre.  

A repülőút 20 óra hosszú volt átszállással együtt, London és Chicago érintésével. A 

kongresszuson Magyarországról a Mediso Kft. ügyvezető igazgatója, Bagaméry István és 

üzletkötője, Nádas András; az Uzsoki Kórház Nukleáris Medicina Osztályának néhai vezetője, 

dr. Balogh Ildikó főorvosnő; az OOI PET/CT Ambulancia vezetője, prof. dr. Borbély Katalin; 

valamint Forgács Attila, a Scanomed Kft. fizikusa és jómagam vettünk részt. 

Június 7-én, szombaton „categorical” szemináriumokat hallgathattunk, de itt az érdekes 

szemináriumok sajnálatos módon egymással párhuzamosan futottak, az érdeklődőknek nagyon 

meg kellett szervezniük, ha egynél több kategóriában is találtak számukra érdekes előadásokat, 

amelyeket meg is akartak hallgatni. 

A napjainkban legfontosabb témákat feszegették:  

 molekuláris képalkotás, célzott izotópterápiák  

 a PET-MRI jelene és jövője  

 a PET és a gyógyszerkutatás, személyre szabható terápia  

 dózisredukció a nukleáris medicinában és a hibrid képalkotásban  

 kérdések a klinikai és a nukleáris kardiológiában 

 radionuklid képalkotás a gyulladás és a fertőzés kimutatásában 

 teranosztikai (terápia+diagnosztika) nukleáris medicina az onkológiában 

 molekuláris képalkotás a terápiára adott válasz követése során. 

Este, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, a kiállítási területen nyílt meg 

hivatalosan a konferencia, ahol ugyancsak a korábbi évekhez híven kizárólag egészséges 

vegetáriánus ételeket szolgáltak fel. 

A kiállítók közül a legnagyobb gyártók idén is képviseltették magukat: a Siemens, 

Philips, GE, Mediso, Mallinckrodt, IBA, Bayer cégek nagy standokkal várták az érdeklődőket. 

Forgács Attila és jómagam a Mediso standján mutattuk be a Scanomed Kft. lehetőségeit, 

valamint a Mediso kamerák képeit, szoftvereit. 

A konferencia első tudományos napján plenáris üléssel kezdődött a program, amelyet a 

párhuzamosan futó szekciók követtek. A szekciók közül a számomra legfontosabbak voltak:  

 kolorektális daganatok kimutatása és terápiája 

 metasztatikus prosztata-karcinóma célzott terápiája 

 neuroendokrin tumorok képalkotásának és terápiájának lehetőségei 

 I-131 abláció lehetőségei a pajzsmirigy-karcinómában 

 újdonságok a szentinel nyirokcsomó detektálásban 

 Ra-223 terápia csontmetasztázisok kezelésében 

 lehetőségek a PET heterogenitás kutatásban. 

A tudományos napok délutánjait a poszterszekciók zárták.  

A záró napon, szerdán CT, MRI, PET-MRI esetbemutatásokat tartottak.  
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A kongresszus zárása után mi pedig a korábbihoz hasonlóan hosszú visszaúton értünk 

haza, melyen az a szerencse ért bennünket, hogy ekkor már senki nem hagyta el a laptopját a 

chicagói repülőtéren. 

  Dr. Barna Sándor Kristóf 

  Scanomed Kft. 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Egyszer volt, hol nem volt egy kongresszus az Óperenciás tengeren is 

túl… 

A World Federation of Nuclear Medicine and Biology 11. kongresszusa 2014. augusztus 

27-31. között került megrendezésre Mexikóban, a fehér homokos Karib-tenger partján fekvő 

Cancunban. Cancun kedvelt üdülőhely, ahová a világ minden tájáról érkeznek pihenni vágyó 

családok, izgalomra vágyó fiatalok. A városka inkább tükrözi egy felkapott üdülőhely 

jellemzőit, mint a mexikói kultúra vonásait. Az utcák éjszakánként zsúfoltan telve voltak 

szórakozni vágyó fiatalokkal, a szórakozóhelyek, diszkók zenéjükkel egymást túlharsogva 

csalogatták a vendégeket. A gazdagság és a szegénység együtt volt jelen. Míg a hotelek csillogó 

pompájukkal hirdették a fényűzést, ahol egy egyszerű túrista is néhány napig “császárnak” 

érezhette magát, addig az utcákon faluról jött emberek, családok árulták –gyakran földre terített 

terítőn – a szebbnél-szebb kézműves munkáikat, a gyönyörű gyöngyfűzéreket, szőtt táskákat, 

terítőket, faragott maszkokat. 

A világkongresszust már jó időben elkezdhették megszervezni, mert az előadás 

megtartására való felkérést két évvel ezelőtt kaptam, Gisela Estradatól, a kongresszus elnökétől.  

Természetesen örömmel elfogadtam a megtisztelő ajánlatot, és nagyon örültem, mikor az 

általam felajánlott témák közül az egyik kedvencemet, a kézperfúziót választotta.  

A tudományos bizottságban Mexikó, Ausztrália, Ázsia képviseltette magát. A 

tudományos programot gondosan állították össze. A szervezők külön érdeme, hogy spanyol 

nyelvű párhuzamos szekciót is tartottak, tekintettel arra, hogy nagy létszámban voltak jelen 

kollégák Dél- és Közép-Amerikából, ahol a nukleáris medicina dinamikus feljődése szintén 

megfigyelhető az utóbbi években. A kongresszus fókuszában a hybrid képalkotás (SPECT-CT, 

PET-CT) illetve a radionukid terápia állt. Az előadásokat, melyeket leginkább meghívott 

előadók tartottak, négy napon kereszül práhuzamos szekciókban lehetett meghallgatni. 

Magyarországról még Szentesi Margit tartott előadást, melyben a radiosynoviorthesisben elért 

eredményeiről számolt be.  

A kongresszus tudományos programját a világ minden tájáról érkező, tudományos 

eredményeiket bemutató poszterek színesítették. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy hazánból 

több poszter is kiállításra került: Györke Tamás, Kári Béla, Veress Dániel és munkatársaik 

munkáiból. 

A kiállítás a megszokott nemzetközi kiállításokhoz képest “szegényesebb” volt, talán a 

hely adta lehetőségek miatt. Még a nagy gyártók sem állították ki a legújabb kamerájukat, 
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eszközeiket. Leginkább csak prospektusokon, számítógépen lehetett információhoz jutni. 

Ugyanakkor a konferencia kiváló lehetőséget adott üzleti és szakmai kapcsolatok 

kialakításához. A távolság és a viszonylag magas költség sem jelentett akadályt hazai gyártóink 

számára, hogy Magyarország is jelen legyen egy ilyen kiemelkedő rendezvényen. Nekem jó 

volt látni azt az összefogást, hogy ők (a Mediso és az Izotóp Intézet) egy standon képviselték 

az országunkat. Milyen jó lenne, ha itthon mi is össze tudnánk fogni a hazai érdekek 

képviseletében!  

Különös színfoltja volt a rendezvénynek a megnyitó, melyen az ősi maya kultúrába 

nyerhettünk betekintést. A díszvacsora szintén, melyre a meghívott előadóktól levélben kérték, 

hogy nemzeti viseletben jelenjenek meg, így tükrözve a kongresszus sokszínűségét. Bár 

rendkívül jó ötlet volt ez a rendezők részéről, de sajnos csak kevés ország vette komolyan ezt a 

kérést. 

Összességében úgy gondolom, hogy egy nagyszerű kongresszusnak lehettem 

részvevője, egy mesés helyen. A magam és résztvevő kollégáim nevében szeretném 

megköszönni a támogatóknak (ScanoMed, Mediso, Izotóp Intézet) ezt a lehetőséget. 

  Dr. Garai Ildikó 

  egyetemi docens 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Személyi változások 

 2014 aug. 12-én tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Balogh Ildikó, társaságunk volt 

főtitkára, elnöke, a NM Szakmai Kollégiumi Tanács elnöke. 

 A MONT Vezetőség szept. 8-ai ülésén a megüresedett helyre dr. Varga Zsoltot delegálta a 

SzKT-ba. 

 A NM Szakmai Kollégiumi Tanács 2014. szept. 8-án elnökévé választotta Galuska László 

professzort. 

 vissza a tartalomjegyzékhez 

Közelgő rendezvények 

2015.01.20-23. Bővített sugárvédelmi tanfolyam, Debrecen 

2015.01.23. Elektronikus bővített sugárvédelmi tanfolyam vizsgája, Debrecen 

2015.04.08-09 és 

2015.04.29-30 

Szinten tartó tanfolyam, Budapest 

2015.04.24-26. ESNM tanfolyam, Debrecen 

2015.05.17-19. MONT Kongresszus, Balatonalmádi 

2015.10.10-14. EANM Congress 

http://www.nmc.dote.hu/mont/naptar.htm
http://www.montkongresszus.hu/
http://www.eanm.org/congresses_events/future_congresses.php?navId=28&PHPSESSID=hq4gcj86acqgqts6m48j6bhgj2
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Hasznos címek 

honlap: http://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 

Prof. Dr. Zámbó Katalin 

MONT Elnök 

Dr. Varga József 

Főszerkesztő 

Dr. Buga Klára 

MONT Főtitkár 
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