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Egy éves elnöki beszámoló 

Kedves MONT Tagok, kedves Barátaim! 

Egy év telt el azóta, hogy átvettem a MONT elnöki tisztségét. Úgy gondolom, 

tartozom választóimnak azzal, hogy beszámolok az elmúlt év legfontosabb eseményeiről és 

arról, hogy mivel foglalkozott a Vezetőség az eltelt egy évben. Ismeretes, hogy a MONT 

Főtitkára ismét Dr. Buga Klára lett, aki a korábban tőle megszokott aktivitással és 

lelkesedéssel vetette bele magát a közös munkába.  

Tevékenységünket a XVII. MONT kongresszus értékelésével kezdtük. A lezajlott 

kongresszus mind szakmai, mind gazdasági szempontból nagyon sikeres volt. Még egyszer 

köszönjük a szervezőknek a rengeteg munkát, a tagságnak pedig az aktív részvételt! Nagy 

előny, hogy a kongresszus honlapja változatlanul rendelkezésre áll, ez nagyon meg fogja 

könnyíteni a következő kongresszus szervezőinek munkáját.  

Az EANM kongresszuson Birminghamben szokás szerint nagy létszámú magyar 

csoport vett részt. A város és a környék szépségének hiánya nagyban elősegítette a 

tudományos aktivitást, az előadásokon történő megjelenést. A korábbi évekhez hasonlóan a 

kongresszuson számos kollégánk vett részt előadással vagy poszterrel. A tudományos 

programon kívül sok szó esett a hibrid készülékekkel végzett vizsgálatok egy orvos által 

történő értékeléséről, azaz a licence-vizsgákról. Végül 2012. áprilisában jelent meg a 

EJNMMI-ben a EANM/ESR (European Society of Radiologist) közös megállapodás, amely 

licence vizsga megszerzését teszi lehetővé mindkét szakma számára a másik területről 2 éves 
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gyakorlati periódus és meghatározott tudásanyag elsajátítása után (ld. Multimodality Imaging 

Training Curriculum - Parts II and III, EJNMMI (2012) 39:557-562.). Társaságunk nem ért 

egyet ezzel az ajánlással, véleményünk szerint jobb megoldás lenne a radiológia és nukleáris 

medicina szakvizsga megkönnyítése, átjárhatósága egymás számára azonos törzsképzési 

elemekkel. A legutóbbi radiológus kongresszuson, 2012 júniusában, Debrecenben 

megállapodás született a két szakma vezetése között a kurrikulum közös kidolgozásáról. 

Társaságunk egyes tagjai az elmúlt évben több más szakma kongresszusán is részt 

vettek, pl. az onkológus, kardiológus és radiológus kongresszuson, ahol egy vagy több 

kollégánk tartott előadást, vagy szervezett önálló szimpóziumot. Ezek a részvételek már 

hagyományosnak tekinthetők és javítják kapcsolatunkat az említett szakmák tudományos 

társaságával.  

Kicsi, de lelkes csapat vett részt az amerikai nukleáris medicina kongresszuson (SNM) 

Miami Beachen, 2 előadással és több poszterrel. A párás melegben jól esett a gyönyörű és 

hatalmas kongresszusi központ hűtött előadójában ülni és arról álmodozni, hogy az amerikai 

nukleáris medicina lehetőségei egyszer majd hazánkban is rendelkezésre állnak. (A 

kongresszusi beszámolókat a Hírlevélben külön közöljük.) 

Társaságunk új kezdeményezése, a Hevesy Emlékülés bevezetése, amely ezentúl a 

kétévenkénti MONT kongresszus köztes évében, az április 19. körüli szombaton kerül majd 

megrendezésre. A dátumot az adja, hogy Hevesy György hamvait 2001. április 19-én 

helyezték örök nyugalomra Magyarországon. Az Emlékülés célja, hogy szakmánk egy-egy 

kiváló képviselője, aki egész munkásságát a nukleáris medicinának szentelte, életmű-előadást 

tartson és a MONT életműdíját átvegye. Az első Hevesy Emlékülés 2012. április 14-én a 

Magyar Tudományos Akadémia Felolvasótermében zajlott le, az életmű-előadást tartotta és az 

életműdíjat átvette Dr. Csernay László professzor úr. (Laudációját külön közöljük.) Ezúton 

még egyszer gratulálunk neki! 

A MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány új elnöke Dr. Garai Ildikó lett, aki azonnal 

megkezdte annak közhasznúvá tételét. A hivatalos eljárás lassan a végéhez közeledik. A 

közhasznúság sok előnnyel jár, remélhetőleg fellendíti majd az adományozók számát és 

lehetővé teszi pályázatok elnyerését is, így az alapítványi támogatások köre szélesíthető lesz. 
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Változatlanul nagyon fontosnak tartom a MONT munkacsoportjainak munkáját. Az 

újonnan átszervezett munkacsoportok ősszel fognak beszámolni egyéves tevékenységükről, 

ezt MONT Hírlevélből a tagság is megismerheti, és továbbra is fennáll a lehetőség a 

csatlakozásra ahhoz a feladatkörhöz, amelyben szívesen vállal többletmunkát is. Nagyon 

fontos a munkacsoportok tudományszervező tevékenysége, akár kongresszusi részvétellel, 

akár az adott témakörben közlemények írásával, elsősorban a fiatalok bevonásával. 

Tudományos aktivitásunk változatlanul alacsony, ennek serkentésére meg kellene szervezni 

több munkahely egy témában történő összefogását/együttműködését/kooperációját, a 

multicentrikus adatgyűjtést, ezzel pedig a megalapozottabb prospektív vagy retrospektív 

kutatómunkát. Ennek megszervezése ugyancsak a munkacsoportok feladata lehetne. 

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. 

Továbbra is aktívabbá kell tennünk a MONT Hírlevelet és használnunk kell a MONT 

Honlap kínálta lehetőségeket. Az eltelt évben mindössze három Hírlevelet tudtunk kiküldeni. 

Ahogy beköszöntőmben is írtam, ezen nem tudunk érdemben változtatni a tagság aktivitása 

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

megjelentetni. Továbbra is kérek mindenkit, hogy ha olyan rendezvényen, tudományos 

ülésen, kongresszuson vesz részt, amely szakmánkhoz kapcsolódik, 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.  

Köszönettel tartozom a tagságnak és Főtitkár Asszonynak a fegyelmezett tagdíj-

fizetési rend betartásáért, betartatásáért. Beköszöntőmben azt írtam, hogy nagyon fontosnak 

érzem, hogy mindenki aktívan részt vegyen a munkában. Sajnos az elmúlt évben nem érkezett 

olyan ötlet, javaslat, tennivaló a tagság részéről, amely javíthatta volna tevékenységünket, 

aktivitásunkat. Továbbra is várjuk azokat a problémákat, amelyek megoldásával jobbá, 

eredményesebbé tehetnénk Társaságunk munkáját. 
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Remélem, hogy ebben a szellemben folytatjuk tovább a munkánkat és a következő, 

Pécsett sorra kerülő XVIII. MONT kongresszuson tartandó kétéves beszámolómban már 

ezeken a területeken is sikerekről tudok beszámolni. 

 Dr. Zámbó Katalin 

 A MONT elnöke 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Dr. Csernay László laudációja 

Tisztelt Hallgatóság! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Először is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm tudományos ülésünk díszvendégét, 

Dr. Csernay László Professzor Urat és feleségét, Somogyi Katalint. Tisztelettel köszöntöm a 

Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának elnökét, Dr. Vécsei László 

Professzor Urat, akinek köszönjük a támogatást, hogy ezt a mai rendezvényt a MTA is 

magáénak tekinti, és így ilyen elegáns körülmények között kerülhet rá sor. 

A mai alkalom az első a Hevesy Emlékülések sorában és ezzel reményeink szerint egy 

hagyományteremtő üléssorozat kezdődik, amelyet minden második évben április közepén 

fogunk megrendezni. A dátum aktualitását az adja, hogy a nukleáris medicina 

megalapítójának, Hevesy Györgynek a hamvait 2001. április 19-én helyezték örök 

nyugalomra szülővárosában, Budapesten. Ezzel az emlékülés-sorozattal tisztelegni szeretnénk 

Hevesy György emléke előtt, mégpedig úgy, hogy a magyar nukleáris medicina olyan rangos 

képviselői tartanak életmű-előadást munkásságukról, életútjukról, akik egész életüket a 

szakma hazai megalapozásáért, elfogadtatásáért, felemelkedéséért áldozták. Ezek után 

természetes, hogy első előadónak csakis Csernay László Professzor Urat kérhettük fel. 

Dr. Csernay László 1931-ben Székesfehérváron született, elemi iskoláit is ott kezdte. 

1939-ben édesapját kinevezték Losoncra számvevőségi főnöknek, így a család Losoncra 

költözött. Gondtalan gyermekévek következtek, amelyekre a háború ellenére is szívesen 

emlékezik vissza. A losonci emlékeket megkeserítette, hogy mindenüket hátrahagyva, 

összesen 50 kg-os csomaggal, kiutasították a családot. 1945 májusától 3 hónapig Budapesten 

éltek, a háború után meglelt rokonok fogadták be őket. Még ebben az évben visszakerültek 

Székesfehérvárra. Itt folytatta középiskolai tanulmányait a Cisztercita Rend gimnáziumában. 
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Cisztercita tanárainak a mai napig hálás, akik nemcsak ismeretekre, hanem logikus, strukturált 

gondolkodásra és előadói technikákra is megtanították. Édesapját 1946-ban Szegedre 

helyezték, de a család csak 1950-ben tudta követni, csak ekkor sikerült ugyanis egy társbérleti 

lakást kapniuk.   

1950-ben a fehérvári kitűnő, tiszta hetes érettségi után egyértelmű volt az akkor még egységes 

szegedi Tudomány Egyetemre való jelentkezése. A felvételi bizottságnak csupán két kérdése 

volt: tényleg tiszta hetes volt-e az érettségi eredménye, és hogy tulajdonképpen orvos vagy 

vegyész szeretne-e lenni, mivel mindkét kart megjelölte felvételi kérelmében. A kiváló 

eredménnyel teljesített orvosegyetemi évekbe kis színt vitt, hogy 1952 júliusában „a nagy 

tisztogatás” keretében tárgyalás nélkül kizárták az egyetemről, mint a Népköztársaság 

törvényes rendje ellen vétőt.  Ekkor a DÁV-nál „faluvillamosító” segédmunkásként az 

Óföldeák-Maroslele vonalon dolgozott, és csak egyszer esett le az oszlopról a kukoricatábla 

közepébe. Szerencsére a kizárási folyamat formai hibája miatt fellebbezésére még ősszel 

visszavették ugyanarra az évfolyamra. Végzése után 1956-ban, ifj. Hetényi Géza segítségével 

az Élettani Intézetben kapott állást, de a forradalom utáni a külföldre menekülések miatt 

megürült állások egyikét megkapta a hőn áhított, Hetényi professzor által vezetett I. sz. 

Belklinikán. 21 évig  az önálló Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium megalakulásáig 

 ott folytatta munkáját. A gasztroenterológiai munkacsoportban dolgozott Varró Vince 

vezetésével. Folyamatosan haladt a klinikai ranglétrán. 1957-ben gyakornok, 1962-ben 

szakvizsgája után tanársegéd, majd 1968-ban adjunktus lett. 1964-ben Humboldt ösztöndíjjal 

került a Prof. Henning vezette erlangeni Belklinikára. Ott Henning az akkor létesített 

izotóplaborban biztosított számára kísérleti lehetőséget, így folytatni tudta a már Szegeden 

megkezdett patkány kísérleteit a Sapirstein-féle Rubidium-86 technikával. Hazatérése után 

németországi eredményeiből írta kandidátusi disszertációját, melyet 1969-ben védett meg. 

Erlangenben testközelből látta a klinikai nukleáris medicina németországi szárnybontogatását. 

Itthon felvette a kapcsolatot a Gamma Művekkel, az izotópos műszereket gyártó magyar 

céggel, ahol orvosi főtanácsadó lett.  A Belklinika izotóplaboratóriumát már 1962 óta vezette, 

de párhuzamosan a gasztroenterológiai osztályon is osztályvezetőként tevékenykedett. Julesz 

Miklós professzor halála után Petri Gábor rektor és Varró Vince támogatta az önálló Központi 

Izotóplabor kialakítását. 1969-ben a klinikai nukleáris medicina mellett a számítástechnika 

alkalmazását kezdte vizsgálni matematikus munkatársakkal együtt. Ennek a munkának a 

csúcspontja a SEGAMS izotópdiagnosztikai programrendszer kidolgozása volt. A vizsgálatok 
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eredményeiből írta nagydoktori értekezését1984-ben, melyet 1985-ben védett meg. 1980-tól 

1988-ig Társaságunk első elnöke volt, 1998-ban örökös tiszteletbeli elnökké választottuk. 

1991-től 1995-ig elnöke volt az Izotópdiagnosztikai Szakmai Kollégiumnak. Folyamatosan 

bővültek külföldi kapcsolatai, így 1987-ben az SNME elnökévé választották és az időközben 

párhuzamosan működő ENMS-sel közös „Joint” kongresszus rendezésével bízták meg. A 

nagy sikerű, 3600 fős kongresszust évek múlva is emlegették a külföldi résztvevők. A 

SZOTE-n fontos pozíciókat töltött be, ennek csúcsán 1987-ben tudományos rektor-helyettesi 

kinevezést kapott. 1992-ben a rektor a Radiológiai Klinika vezetését is rábízta, melyet 5 és fél 

évig vezetett. Közben 1993-ban Szegedre hozta a Nemzetközi Egészségügyi Központot, 

amelynek új, korszerű műszereivel (MRI, CT, SPECT, csontdenzitométer) fejlesztette az 

egyetem képalkotó diagnosztikai kapacitását. Az évek során összesen egy éven keresztül 

vendég professzorként dolgozott Németországban, Hannover, Erlangen, Ulm, Bonn, 

Heidelberg, München voltak útjának állomásai. A három szegedi Intézet egyidejű vezetése 

komoly megterhelést jelentett számára, de közben a JATE Fizika Doktori Iskolájának 

alprogramját is vezette, amely lehetőséget nyújtott a radiológusoknak és az izotópos 

szakembereknek tudományos fokozat elnyeréséhez. 2005-től a MTA Szegedi Akadémiai 

Bizottság Tudós Klubjának titkára, majd a Tudósklub Egyesület elnökségének tagja lett. 

2011-től a MTA Orvosi Diagnosztikai Tudományos Bizottságának tagja. Számos újság 

szerkesztőségének tagja, többek között a European Journal of Nuclear Medicine-nek, a 

Magyar Radiológiának és az Operaéletnek is. Munkáját az évek során számos kitüntetéssel 

honorálták. Megkapta a Munkaérdemrend Arany-fokozatát, és Csongrád megyében elsőként a 

Köztársasági Éremrend Középkeresztjét is.  Fő hobbija az opera volt és jelenleg is az.  

Életében 49 külföldi operaházban hallgatott előadásokat, összesen 105-öt. Jövő héten 

Marseille-be készül, hogy az 50-dik operaházat is begyűjtse. 

Az új felsőoktatási törvénynek megfelelően előbb a Nukleáris Medicina Intézetben, majd egy 

évvel később a Radiológiai Klinikán végzett intézetvezetői munkáját is befejezte, de az IMC-

ben még orvos-igazgatóként tovább munkálkodott, majd lemondása után vezérigazgatói 

tanácsadóként, és végül az összes Euromedic egység tudományos igazgatójaként dolgozott. 

2011 decemberében, 80. születésnapján ez utóbbit is befejezte. 

Csernay Professzor Úr nagy rajongója a hajózásnak is, a világ számos különböző pontján tett 

már körutazást. Tiszta szívvel kívánjuk, hogy sokáig hajózzon még az óceánokon és 
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tengereken, de azért időnként pihenjen meg egy-egy operaház nézőterén is. De most, 

mindenekelőtt szeretném felkérni életmű-előadásának megtartására. 

2012. április 14. 

 Dr. Zámbó Katalin 

 a MONT elnöke 

vissza a tartalomjegyzékhez 

A MONT története 

A Hiradó előző számának megjelenése óta többen kiegészítő információkat adtak a Társaság 

életének mérföldköveiről. A MONT történetének frissített változata itt olvasható: 

http://www.nmc.dote.hu/mont/docs/MONT_tort.pdf  

vissza a tartalomjegyzékhez 

Beszámoló a Magyar Radiológusok Társasága XXVI. kongresszusáról 

A MRT 2012. június 21-23. között Debrecenben rendezte XXVI. kongresszusát az 

Élettudományi Központ modern és jól felszerelt, klimatizált épületében. Társszakmáról lévén 

szó, a MONT elhatározta a kongresszuson történő részvételt, így több előadást is 

bejelentettünk, amelyeket a Tudományos Bizottság elfogadott. Összesen 10 nukleáris 

medicinai témájú előadás hangzott el, nem önálló blokkban, hanem témakörönként besorolva 

a radiológiai témájú előadások közé. Ez a megoldás jónak bizonyult, hiszen így a 

radiológusok is végighallgathatták a legújabb nukleáris medicinai lehetőségeket.  

Két előadás a gasztroenterológiai, egy a neuroradiológiai, kettő a kardio-pulmonális, három az 

onkoradiológiai, kettő pedig a technikai témájú szekcióban hangzott el. A ScanoMed Kft. 

debreceni részlege és a Semmelweis Egyetem Nukleáris Medicina Tanszéke 3-3 előadást 

tartott, egy előadás volt a budapesti Pozitron Diagnosztika Kft.-től, egy a budapesti 

Euromedic Kft-től, egy pedig a Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézetéből. A 

10. előadást radiológus szakember tartotta a DEOEC Sugárterápia Tanszékéről PET/CT 

témakörben. A PET/CT és SPECT/CT témájú előadások fele-fele arányban szerepeltek, két 

előadás éppen a két módszert hasonlította össze bizonyos szempontok alapján. 

A kongresszuson az említetteken kívül még mozgásszervi, urogenitális, vaszkuláris és 

intervenciós radiológia, gyermekradiológia és emlődiagnosztika is szerepelt. Külön 

szervezték az ifjúsági szekciót, ahol a fiatal radiológusok egymás között tudták megvitatni 

tudományos munkáikat nagy tapasztalatú szakemberek elnökletével. Az előadások három 

http://www.nmc.dote.hu/mont/docs/MONT_tort.pdf
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párhuzamos szekcióban zajlottak, ami kicsit megnehezítette, hogy a résztvevő minden 

számára érdekes előadást meghallgathasson. 

Szombaton reggel került sor a MONT és az MRT közös megbeszélésére, miszerint jó 

megoldás lenne a fiatal szakemberek számára a radiológia és nukleáris medicina szakvizsga 

megkönnyítése, átjárhatósága azonos törzsképzési elemekkel. A két társaság vezetése között 

megállapodás született az ehhez szükséges kurrikulum közös kidolgozásáról. 

Élvezetesek voltak a társasági programok is. Az első estén a Csokonai Színházban a Hajdú 

Néptáncegyüttes Tűzugrás (Radiológia és mágia) című produkcióját láthattuk, amelyet ott 

helyben állófogadás követett. A második estén a Lovardában a SIEMENS volt a meghívónk 

egy bajor sörözővel és koktélbárral színesített ízletes vacsorára.  

Összességében érdekes és hasznos volt a kongresszusi részvétel, a tanácskozás a 

radiológusokkal, hiszen a multimodalitások egyre szélesebb körű alkalmazása szükségessé 

teszi a két szakma közeledését. 

Pécs, 2012. június 28. 

 Dr. Zámbó Katalin 

 a MONT elnöke 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Beszámoló a SNM (Society of Nuclear Medicine) 2012. évi 

kongresszusáról 

2012. június 9-13. között rendezték meg a SNM ez évi kongresszusát a fehér homokos 

tengerparti Miami Beach-en. A floridai üdülőhely kiváló helyszínt biztosított nemcsak a 

szellemi gyarapodásra, hanem a kikapcsolódásra is. A kongresszus helyszíne több ezer fő 

befogadására alkalmas modern épület volt, ahol a kiállítás, a poszterek, előadások valamit a 

kongresszushoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások is egy helyen megtalálhatók voltak. 

Az amerikai társaság életében változást jelentett ez a kongresszus, mert a képviselők a 

névváltoztatás mellett döntöttek. A társaság neve Society of Nuclear Medicine and Molecular 

Imaging (SNMMI)-re módosult. Ennek szükségszerűségét tükrözte a társaság érdeklődési 

területének, a kongresszus struktúrájának a változása, mivel egyre nagyobb szerepet kap 

benne a molekuláris képalkotás.  

Ennek megfelelően a kongresszus kiemelt területe volt a molekuláris képalkotás, az új 

diagnosztikai és terápiás targetek kutatása, illetve a képalkotás új technológiai fejlesztési 

lehetőségei, a dedikált, szervspecifikus minél nagyobb érzékenységű és felbontású kamerák 

előállítási lehetőségei. A beküldött összefoglalók nagy hányada öt országból (USA, Kína, 

Németország, Korea, Japán) érkezett, de az USA-ból csak egy harmada, ami az összejövetel 
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világméretűvé válására utal. Az alapkutatás egyre nagyobb terhet hódít az előadások és 

poszterek között. Az onkológia témakörében elfogadott összefoglalók 50%-ban alapkutatási 

eredményekről számoltak be. A konferencia központi témaköre volt az onkológia mellett a 

kardiovaszkuláris diagnosztika, endokrinológia, ugyanakkor „elfeledettnek” gondolt területek 

is előkerültek, mint a gyomorürülés problematikája. Viszonylag kevés hangsúlyt kapott a 

tüdőszcintigráfia, veseszcintigráfia. A nukleáris medicina gyógyszerkutatásban való 

részvételére az előadások alapján egyre nagyobb érdeklődésre számíthatunk nemcsak a 

preklinikai kutatásokban, hanem a humán fázis vizsgálatok bevezetésében is. A modalitások 

között még vezető helyen van a PET/CT, a SPECT/CT kamerával végzett projektek száma 

ehhez képest elenyésző volt, annak ellenére, hogy SPECT/CT kamerák már évek óta több 

centrumban rutinszerűen működnek.  

A kutatócsoportok eredményeinek bemutatása mellett a szervező bizottság nagy figyelmet 

fordított az oktatásra is, mely nemcsak továbbelőadásokat jelentett, hanem az ún. „educational 

poster” kiállítás különösen érdekes színfoltja volt a rendezvénynek. Újdonság volt a 

szervezésben az „Integrated Scientific Session” bevezetése, melyre a tudományos bizottság 

által kiemelt előadások kerültek egy-egy témakörhöz kapcsolódva, s a szekció végén az 

üléselnök az új eredményeket elhelyezte az aktuális irodalomba, kiemelve azok fontosságát. 

Így a hallgatóság könnyebben tudta integrálni a különböző kutatócsoportok eredményeit.  

A magyar társaság a távolság és a magas költségek miatt csak szűkkörben tudta képviselni 

magát a kongresszuson, mégis egy előadással és több kiemelkedő poszterrel hozzá tudott 

járulni a kongresszus színvonalához. A részvételi lehetőségért köszönet illeti a MEDISO Kft.-

t, aki hagyományaihoz híven kiállítója és támogatója volt ennek a rendezvények is.  

 

 Dr. Garai Ildikó 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Rendezvénynaptár 

2012.09.20-22. cs-sz Third International Conference on Cardiovascular Imaging 
  Hol: Pécs 

   

2012.09.28-29. p-sz ESNM szeminárium, Lviv 

 Hol: Lviv, Ukraine 

 Felhívás: http://www.nmc.dote.hu/mont/docs/Lwow12/12-Lviv-52nd-

web.doc 

  Viza info: http://www.nmc.dote.hu/mont/docs/Lwow12/12-Lviv-

Rules%20of%20entrance%20to%20Ukraine-CEE.doc 

 

2012.10.15. h Good Clinical Practice 

  Hol: Szeged 

http://www.nmc.dote.hu/mont/docs/Lwow12/12-Lviv-52nd-web.doc
http://www.nmc.dote.hu/mont/docs/Lwow12/12-Lviv-52nd-web.doc
http://www.nmc.dote.hu/mont/docs/Lwow12/12-Lviv-Rules%20of%20entrance%20to%20Ukraine-CEE.doc
http://www.nmc.dote.hu/mont/docs/Lwow12/12-Lviv-Rules%20of%20entrance%20to%20Ukraine-CEE.doc
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 GYTK Gyógyszerfelügyeleti Intézet 

 

2012.10.27-31. EANM Kongresszus 

 Hol: Milano  

 http://eanm12.eanm.org/ 

 

2012.11.23-24. p-sz Neumann kollokvium 
 Hol: Szeged 

 a számítástechnika orvosi és biológiai alkalmazásai 

 

vissza a tartalomjegyzékhez 

További hírek a MONT-tól 

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 

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

MONT Elnök MONT Főtitkár Szerkesztő 
 

http://eanm12.eanm.org/
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/

