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Beköszöntő 

Kedves MONT Tagok! Kedves Kollégák! 

Szeretettel üdvözöljük a Hírlevél minden olvasóját! 

Mint bizonyára észrevettétek - és remélem, hiányoltátok is - ebben az évben tavasszal nem 

kaptatok Hírlevelet. Ennek oka az volt, hogy a MONT Vezetőség, és személy szerint én magam 

is nagy energiákkal szerveztük a pécsi XVIII. MONT Kongresszust. Remélem, a kongresszus 

kárpótolt mindenkit a Hírlevél hiányáért, ott személyesen is meg tudtuk beszélni társaságunk 

fő problémát, új híreit, jövőbeli terveit. A kongresszusok, a tudományos tanácskozásokon túl, 

mindig jó alkalmat adnak a személyes találkozásokra, jó hangulatú beszélgetésekre is, hiszen a 

közbeeső két évben nem nagyon van erre alkalmunk, legfeljebb az azonos régiókban dolgozók 

között. 

Ebben a Hírlevélben természetesen beszámolunk a pécsi kongresszusról, de más egyéb, 

társaságunkat érintő híreket, eseményeket is találtok. Kellemes olvasást kívánunk! 

 

Dr. Varga József       Dr. Zámbó Katalin 

megválasztott leendő elnök     elnök 

 

vissza a tartalomjegyzékhez 
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Beszámoló a Hevesy György Magyar Orvostudományi Nukleáris 

Társaság XVIII. Kongresszusáról (Pécs, 2013.06.30-07.02) 

Megrendelni sem lehetett volna kellemesebb időjárást, mint ami június utolsó napján köszöntött 

Pécsre. Meleg napsütésben enyhe szellő lobogtatta a kongresszus résztvevőit üdvözlő 

molinókat a Pécsi Tudásközpont bejáratánál és parkolójában. Pontosan 10 évvel a korábbi pécsi 

kongresszus után került sor az idei rendezvényre. Már hagyományosnak mondható, hogy a 

tudományos program mellett kreditpontos asszisztensi továbbképzést és külön ifjúsági fórumot 

is rendeztünk, ahol a fiatalok tudományos kutató munkáját segítő előadások hangzottak el.  

Megtartottuk Társaságunk közgyűlését is, új leendő elnökünk, a Debreceni Tudományegyetem 

Nukleáris Medicina Intézetének vezetője, Varga József tanár úr megválasztásával, és átadtuk a 

MONT díjait arra érdemes kollégáinknak. Hevesy Emlékérmet kapott Dabasi Gabriella 

tanárnő, a Semmelweis Egyetem Nukleáris Medicina Tanszék vezetője, Arturo Chiti (Milano) 

és Mester János (Hamburg) professzorok, meghívott előadóink.  

  

A. Chiti Csernay L. és Mester J. 

Hevesy Díszoklevelet adományoztunk Kári Bélának, a Semmelweis Egyetem Radiológiai 

Klinika/Nukleáris Medicina Tanszék mérnök-fizikusának, Schmidt Erzsébet nukleáris 

medicina szakorvosnak és Könyvesné Sarkadi Margit diagnosztikai képalkotónak, a Pécsi 

Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet dolgozóinak, valamint Szűcs Éva diagnosztikai 

képalkotónak, a ScanoMed Kft. Debreceni Központja munkatársának. 

A kongresszus fővédnökei Páva Zsolt, Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere és Bódis József 

professzor, a Pécsi Tudományegyetem Rektora voltak. Jó volt látni, hogy az egészségügy rossz 

gazdasági körülményei ellenére megint lehetőségünk nyílt arra, hogy a nukleáris medicina 

megmutassa, mennyire komoly, a kutatásban-fejlesztésben is élenjáró szakma. A kongresszus 

kiállításán részt vettek a hazai radiofarmakon- és műszergyártó, illetve fejlesztő cégek és 

forgalmazók, akik mindig fokozott figyelemmel kísérik és támogatják a hazai, sokszor nagyon 

nehéz helyzetben lévő nukleáris medicina munkahelyek mindennapi működését is.  

A kongresszus szakmai színvonalát négy meghívott külföldi előadónk is emelte, akik 

mindannyian szakmánk Európa-hírű kiváló képviselői. Cornelis Hoefnagel professzor 
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Amsterdamból a SPECT/CT szerepéről beszélt a szentinel nyirokcsomók kimutatásában és 

pontos lokalizálásában, kiemelve a módszer egyre nagyobb szerepét, jelentőségét a preoperatív 

onkológiai diagnosztikában és a műtéti terápiában. 

 

C. Hoefnagel 

 

A milánói Arturo Chiti professzor a PET/CT szerepéről tartott előadást a neuroendokrin 

daganatok diagnosztikájában, hangsúlyozva az új radiofarmakonok és az egyre szélesebb 

körben hozzáférhető hibrid készülékek jelentőségét a sikeres terápia kiválasztásában is. Frank 

Bengel professzor Hannoverből a nukleáris kardiológia még mindig nagyon fontos szerepéről 

beszélt és arról, hogy adaptálni kell a módszereinket a klinikai kardiológia igényeihez, 

elvárásaihoz. Mester János hamburgi professzor arról tartott remek előadást, hogy milyen 

fontos szerepe van a nukleáris medicina biomarkereinek az onkológiai klinikai kutatásban is. 

Magyar részről a kongresszuson 45 előadás hangzott el, és 33 poszter került bemutatásra. 

Érdemes és érdekes megnézni a témák eloszlását is. Az alaptudományokat érintő kutatásokból 

6 radiofarmakológiával és preklinikai vizsgálatokkal, 8 képalkotást illetve szoftvereket érintő 

kérdésekkel, a klinikai témájú előadások közül 12 a SPECT és SPECT/CT, 7 a PET/CT 

diagnosztikával, 4 pedig radioterápiával foglakozott. Örvendetes tény, hogy a nukleáris 

kardiológiának külön szekciót tudtunk szervezni 8 előadással. A számok azt igazolják, hogy a 

megelőző kongresszushoz képest hangsúlyosabbá váltak a klinikai kutatások, a prospektív és 

retrospektív klinikai felmérések, amihez szükség van a klinikus partnerek együttműködésére, 

akik szép számmal szerepeltek is a társszerzők között. A SPECT/CT hibrid készülékek 

számának örvendetes növekedését jelzi, hogy a 12-ből 9 előadásban szerepelt a módszer, ebből 

6 azonban a pécsi munkacsoporté volt, ahol 2007-ben az ország első készülékét helyezte 

üzembe a Mediso Kft. A SPECT/CT segítségével végezhető elnyelési korrekciós módszer a 

kardiológiai blokkban is megjelent a budapesti IMC munkacsoportjának előadásában. Emellett 

több poszter is foglalkozott a SPECT/CT jelentőségével különböző betegségek esetén. 

A PET/CT módszerrel foglalkozó előadások között elsősorban onkológiai kutatások 

szerepeltek, de 2 előadás is foglalkozott a Crohn betegség diagnosztikájával a Debreceni 
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Tudományegyetem munkacsoportjának interpretációjában. A poszterek között ugyancsak 

többször szerepelt a PET/CT módszer, amely vitathatatlanul nélkülözhetetlen a tumoros 

betegségek diagnosztikájában. Ez egyértelműen alátámasztja, hogy Magyarországon több 

PET/CT centrum létesítésére lenne szükség. 

Az előadások és poszterek megtekintése alapján egyértelműen látszanak a tendenciák, hogy 

szakmánk fő hangsúlya jelenleg is az onkológia, azon belül is az FDG-PET, elsősorban a 

lymphomás és egyéb daganatos betegeknél a prognosztikai faktorok meghatározása, a terápia 

követése, restaging és interim vizsgálatok. De az aspecifikus tumor-kimutatás és a specifikus 

receptorszcintigráfiák eredményesen végezhetők „hagyományos” gamma-sugárzó 

radiofarmakonokkal is, tehát a SPECT jelentősége is erősödött. Napjainkban már szinte 

kötelező lenne a multimodalitású (PET/CT, SPECT/CT) készülékek alkalmazása ezekben az 

esetekben, azonban sajnálatos módon továbbra sincsenek ilyen berendezések valamennyi 

régióban. Szakmánk felelőssége, hogy növeljük a hibrid készülékek számát hazánkban, 

amellyel jelentősen növelhető vizsgálataink diagnosztikus pontossága. 

A kongresszuson új radiofarmakonokról is szó esett, melyek között pozitron-sugárzó és 

gamma-sugárzó izotóppal történő kutatás egyaránt előfordult, főként az onkológiában, az 

Alzheimer-kórban, illetve a radioterápiában alkalmazható új radiogyógyszerekkel. A 

preklinikai kutatásokban állatokon történt alkalmazásokat mutattak be, ami előfeltétele a 

klinikai alkalmazásnak. 

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, az előadásokat a legtöbb esetben 

vegyészek, fizikusok, gyógyszerészek és számítástechnikusok tartották. Az értékelő módszerek 

kialakítása során megjelent az a törekvés, hogy olyan kvantitatív paramétereket is 

meghatározzunk, amelyek segítenek a helyes döntésben, ehhez mindenképpen szükség van a 

fent említett szakemberek és a nukleáris medicina szakorvosok szoros együttműködésére. 

Fontos téma volt a hibrid készülékek sugárterhelésének pontos meghatározása, validálása egy 

országos felmérés eredményeként a Szegedi Tudományegyetem munkacsoportjának 

köszönhetően. 

A „Highlights” előadást idén is Szilvási István professzor tartotta, aki jól összefoglalta a 

kongresszus tudományos tendenciáit és következtetéseit, és szokásához híven humoros 

fordulatokban és fotókban sem szűkölködött. A kongresszus zárásakor adtuk át a kongresszus 

tudományos díjait. A legjobb 35 éven aluli előadás díját Tőkés Tímea (E20), a legjobb 35 éven 

aluli poszter díját Polyák András (P7), a legjobb asszisztensi poszter díját pedig Kukuts Kornél 

(P18) kapta.  

A MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány, immár hagyományosnak nevezhető díjkiosztása 

ugyancsak ekkor történt. Az Alapítvány díjait a 2011/12-es, valamint a 2012/13-as évben 

elfogadott legjobb közleményért Galuska László professzor és munkacsoportja, illetve Emri 

Miklós és munkacsoportja kapta. A Mediso Kft. által felajánlott díjat Krizsán Áron, az Izotóp 
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Intézet Kft. díját Jorgov Linda, az Izinta Kft. díjait Galuska László és Trencsényi György, a 

Medi-Radiopharma Kft. díját pedig Németh Enikő vehette át. Ezúton is gratulálunk valamennyi 

díjazottnak és további sikeres tudományos munkát kívánunk! 

  
Nyitó ünnepség Vermes Tímea operaénekes 

Mindenképpen szólni kell a tudományos programot kísérő társasági eseményekről is. A 

Megnyitón a fővédnökök, Páva Zsolt és Bódis József professzor mellett részt vett Miseta Attila 

professzor, a PTE Általános Orvostudományi Kar Dékánja is. Mindhárman szeretettel 

üdvözölték a kongresszus résztvevőit és kifejezték örömüket, hogy Pécs városa és a Pécsi 

Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézete nyerte el a szervezés lehetőségét.  

A komoly szavak után Vermes Tímea operaénekes kápráztatta el a résztvevőket csodálatos 

hangjával és műsorával. Az első esti Nyitófogadáson kellemes körülmények, finom ételek és 

villányi borok mellett alkalom nyílt a szakemberek találkozására, magán és szakmai 

beszélgetésekre, hiszen a két évvel ezelőtti budapesti kongresszuson voltunk így együtt utoljára.  

 
Kongresszusi gálavacsora a Zsolnay-negyedben 

A második estén a Pécs, Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében létrehozott Zsolnay 

Kulturális Negyed Pirogránit Udvarán került sor az elegáns, 320 személyes Gálavacsora 
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megrendezésére, ahol a kiváló ételeket és italokat a Pezsgőház Étterem, a jó hangulatot a Vivat 

Bacchus fellépése, valamint a mohácsi Norci & Coctail Band zenekar szolgáltatta. A kitartóak 

hajnali fél háromig ropták a táncot a már hűvösödő éjszakában, a gyönyörű fényekkel díszített 

udvaron, a kivilágított kémény tövében. 

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a kongresszus mindannyiunk számára nagyon hasznos volt, 

szellemileg felfrissülve, tudásunkat megújítva térhettünk haza. Köszönet illeti a szervező 

bizottságot (Buga Klára, Kovács Réka, Csengery Anna, valamit a PTE NMI összes dolgozója) 

a kongresszus kiváló megszervezéséért és zökkenőmentes lebonyolításáért. Külön szeretnénk 

köszönetet mondani támogató cégeinknek (gyémánt fokozatú támogató: Mediso Kft., arany 

fokozatú támogató: Izotóp Intézet Kft., Medi-Radiopharma Kft., bronz fokozatú támogatók: 

Medinspect Kft., Izinta Kft., Covidien, Radizone Diagnost-X, Scanomed, IBA, további 

támogatók: GE Healthcare, Pozitron Diagnosztika Központ, Genzyme-Sanofi, DIMAG, 

Markweb, Zsolnay Porcelánmanufaktúra RT., Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft., Radigyn 

Kft.) támogatásukért, amellyel nagy mértékben hozzájárultak a kongresszus sikeréhez. 

2013. szeptember 25.     

 Zámbó Katalin 

 a MONT és a kongresszus elnöke 

    vissza a tartalomjegyzékhez 

Az Astellas-díjas Könyvesné Sarkadi Margit életrajza 

Könyvesné Sarkadi Margittal 1980. óta, azaz 33 éve dolgozom együtt. Ekkor még fiatal izotóp-

laboratóriumi asszisztensként fő feladata a betegellátás volt, amit már akkor magas 

színvonalon, nagy empátiával és odafigyeléssel végzett. 1994-ben – az akkor induló – első pécsi 

privát diagnosztikai munkahely, a Pécsi Diagnosztikai Központ nukleáris medicina részlegének 

vezető szakasszisztense lett. Munkáját egy akkor új képalkotó modalitás, a SPECT (single 

photon emission computer tomograph) készülék mellett végezte, a módszer elsajátításában 

országos tapasztalat is kevés volt, így folyamatosan önállóan képezte magát a magas színvonalú 

munkavégzéshez. 1996-tól – a nukleáris medicina részleg megszűnésével és a SPECT készülék 

egyetemi tulajdonba kerülésével - ismét a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Nukleáris Medicina 

Intézetének (NMI) dolgozója lett, ahol a mai napig dolgozik.  

Eközben folyamatosan tanult, a következő képzésekben vett részt:  

1979 – 1981. Egészségügyi Szakiskola, Pécs - laboratóriumi asszisztens 

1981 – 1982. Egészségügyi Szakiskola, Pécs - izotóp-laboratóriumi asszisztens 

1992 – 1993. Egészségügyi Szakdolgozók Központi Továbbképző Intézete, Budapest –  

                        másodfokú radiofarmakológiai szakasszisztens 

2003 – 2007. Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Diagnosztikai Képalkotó  
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                       Szak - diagnosztikai képalkotó –Egészségügyi Főiskolai Oklevél (BSc) 

2006 – 2008. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Egészségügyi  

                       Menedzser Szak - egészségügyi menedzser 

2008. május Wesley János Lelkészképző Főiskola és a Betegjogi, Ellátottjogi és  

                       Gyermekjogi Közalapítvány, Budapest – Jogvédelmi ismeretek tanfolyam,  

                        betegjogi képviselői képzettség 

2007-ben került a PTE NMI-be az ország első hibrid SPECT/CT készüléke, amely mellett 

operátorként kezdett dolgozni, erre diagnosztikai képalkotó végzettsége egyértelműen 

alkalmassá tette. Jelentős szerepe volt és van az új készülék működtetésében, a multimodalitású 

vizsgálatok feldolgozásában, értékelésre történő előkészítésében. Ezt a munkát mind a mai 

napig kiemelkedően magas színvonalon végzi. 

A NMI-ben számos funkciója van. A szakdolgozók vezetője, valamennyi adminisztratív 

problémájukkal, munkahelyi irányításukkal, szervezésükkel, továbbképzésükkel rendszeresen 

foglalkozik. Sugárvédelmi felelős, amely az egyik legfontosabb funkció egy izotópokkal 

foglalkozó munkahelyen. Környezetvédelmi és adatvédelmi felelős, jelentős része volt a 

minőségirányítási rendszer kialakításában, az NMI auditálásában. 

Emellett még számtalan egyéb tevékenységet is végez. 1993-tól a Hevesy György Magyar 

Orvostudományi Nukleáris Társaság tagja, kongresszusain rendszeresen részt vesz 

előadásokkal, poszterekkel. Rendszeresen szervezi a MONT szakdolgozói továbbképzéseit. 

2004-től a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Képalkotó Diagnosztikai Tagozatának 

Baranya megyei tagozatvezetője, 2012. márciustól a MESZK Baranya megyei területi szervezet 

általános alelnöke. 2005-től a MRAE tagja, kongresszusain több előadást tartott. Több szakmai 

folyóiratban jelent meg publikációja. 

Betegekkel való kapcsolata kiváló, vizsgálataikat körültekintően szervezi és végzi. A 

betegelégedettségi felméréseknél sok dicséretet kapunk a betegekkel szembeni humánus 

bánásmód miatt, ezt nagyrészt neki köszönhetjük. Mindig figyelembe veszi a betegek 

problémáit, igyekszik azokat megoldani és a betegek intézeti tartózkodását megkönnyíteni. 

Különös odafigyeléssel bánik a vizsgálatra érkező gyermekekkel, akik legtöbbször onkológiai 

problémákkal küzdenek, így fokozott empátiával kell velük és szüleikkel foglalkozni. A 

legnehezebb esetek szervezését magára vállalja, türelemmel és gondoskodással foglalkozik 

velük. 

Mindezek alapján megérdemelten kapta meg a 2013. évi Astellas-díjat Járóbeteg kategóriában. 

Pécs, 2013.09.25. 

 Dr. Zámbó Katalin 

 Intézetvezető egyetemi tanár 
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Könyvesné Sarkadi Margit átveszi az Astellas-díjat  

vissza a tartalomjegyzékhez 

Javaslat a MONT asszisztensi szekcióra 

Kedves Kollégák! 

A MONT XVIII. Kongresszusa asszisztensi továbbképzését követő közgyűlésen Dr. Nagy 

Zoltán (a MONT Vezetőség részéről) és Kunné Vigh Ottilia a következő kérdéseket vetették 

fel: 

 tisztújítás szükségessége (nincs szabályozva a vezetőség váltás rendje), eddig hagyomány 

útján történt, 

 jelölő bizottság megválasztása egy új vezetőség megválasztásához. 

Tovább gondolkodva azon, hogy hogyan is működjön az Asszisztensi szekció, elsősorban az 

lenne a fontos, hogy legyen egy alapszabály ezzel kapcsolatban, ugyanúgy, mint az európai 

Társaságban.  

A résztvevők elfogadták azt a javaslatot, hogy e-mailben kommunikálunk és mindenkinek a 

javaslatát figyelembe vesszük.   

Ennek megfelelően a következő lenne a javaslat: 

 az Asszisztensi Szekció működési szabályzatának kidolgozása a MONT vezetősége által 

(felkérés alapján),  

 hasonló kritériumok legyenek benne, mint az EANM Technologist Committe-ben, 

 nem egészségügyi diplomások befogadása és delegálhatósága az EANM-be,  

 hazai szakemberek delegálásának szükségessége az EANM-be, angol nyelvi beszéd- és 

íráskészség alapján. 
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Amennyiben ezzel egyetértetek, egy kicsit hosszabb folyamat kapcsán, de rendezni tudnánk 

sorainkat. Erre nagyon nagy szükség lenne! 

A felvetésekre e-mailben történő választ szeretnék kérni valamennyi aktívan érdeklődő 

kollégától a „válasz mindenkinek” lehetőséggel, hisz ez az, amiért a kör e-mailt választottuk 

kommunikálási lehetőségnek.  

Kunné Vigh Ottilia 

MONT Asszisztensi szekció elnöke 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Report of attendance – Pécs, Hungary 

Claudiu Pestean az EANM küldöttjeként vett részt a XVIII. MONT kongresszus asszisztensi 

továbbképzésén, találkozott a MONT asszisztensi szekciójának tagjaival. Tapasztalatairól az 

alábbi jelentésben számolt be az EANM-nek. 

“Hevesy György” Hungarian Society of Nuclear Medicine (MONT) organized the 

XVIIIth congress in Pécs, Hungary, 30th of June – 02nd of July, 2013. 

The congress, professionally organized, had a session for Hungarian nuclear medicine 

technologists held in 1st of July. At the invitation of the “Hevesy György” Hungarian Society 

of Nuclear Medicine’s board, as a representative of Technologists Committee of EANM I was 

honored and pleased to attend. 

With 111 nuclear medicine technologists attendants from all nuclear medicine departments in 

the country, the session was a success. The programme had been previously accreditated by the 

National Institute in charge, credit points could be acquired by the participants. The topics 

presented great interest among the audience: 

 The role of SPECT-CT in the detection of sentinel lymph nodes in gynecological tumours, 

speaker: Margit Sarkadi. 

 Quality control of the nuclear medicine imaging instruments, pitfalls, artifacts and role of 

technologists, speaker: József Varga. 

 Investigation of new pharmaceuticals: the role of technologists, speaker: Attila Oszlánszky. 

Nuclear medicine therapeutic possibilities in Hungary, role of technologists, speakers: 

Barbara Pongracz and Judit Szegedi.  

 Radiation burden of the PET-CT examinations and the role of technologists in the practical 

radiation protection, speaker: Monika Árvay.  

 Basic procedures to define the SUV, advantages and pitfalls: practical experience, speaker: 

Anna Tamásné Szerdahelyi. 
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It was remarkable that all the speakers were experienced lecturers, skilled to capture the 

attention of the audience. 

It was a great opportunity for me to present our ongoing projects for nuclear medicine 

technologists’ community in Europe and especially those projects targeting CEE countries. 

I noticed an increased interest in comparison the previous time (2011) regarding the EANM 

Annual Congress – technologists’ session and even for Technologists Committee’s projects. It 

was a great opportunity to create new contacts and to consolidate the already existing ones.  

I will end my report bringing my gratitude to all those who delegated me as representative of 

Technologists Committee and to those who invited me to be present at the XVIIIth congress of 

“Hevesy György” Hungarian Society of Nuclear Medicine. 

 

Technologists Committee representative of the EANM:  

 

Claudiu Pestean 

02st of July, 2013 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Pusztay Gyöngyi elköszönő levele 

Kedves Kollégák! 

Elérkezett számomra az az idő, amikor véget ért az aktív kapcsolatom a nukleáris medicinával. 

Reméltem, hogy az idei MONT Kongresszuson még találkozhatunk, és ott alkalmam lesz 

elköszönni mindazoktól, akikkel szorosabb szakmai, baráti kapcsolatban álltam. Sajnos, más 

irányú elfoglaltságom miatt úgy alakult, hogy nem tudtam eljutni Pécsre, ezért ezúton 

búcsúzom el Tőletek. 

Köszönet mindazért a szakmai és baráti támogatásért, amellyel laborvezetői, MONT-elnökségi 

és szakmai kollégiumi tevékenységemben segítettetek. Szeretettel gondolok Rátok és a 

szakmában eltöltött évekre. 

Mindannyiatoknak további sikeres munkát, a magánéletetekben sok boldogságot kívánok 

szeretettel, 

Pusztay Györgyi 

vissza a tartalomjegyzékhez 
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További hírek a MONT-tól 

 A pécsi XVIII. MONT kongresszus fotói a http://kepek.montkongresszus.hu linken 

tekinthetők meg. 

 A MONT és a Hungexpo vezetősége pályázatot nyújtott be a European Association of 

Nuclear Medicine (EANM) 2017-ben rendezendő kongresszusának helyszínére 

Budapestre, a Hungexpo területére. Ebben az évben a korábbi, 1987-ben Budapesten 

rendezett EANM kongresszus, valamint a két korábbi európai társaság egyesülésének 30 

éves évfordulója lesz, így jubileumi kongresszust tarthatnánk. 

 A MONT Bálint Botondot, a budapesti Honvéd Kórház dolgozóját nevezte ki a Young 

EANM magyar delegátusának. 

 A MONT Oszlánszky Attilát, a debreceni Scanomed Kft. dolgozóját nevezte ki az EANM 

technológus szekciója magyar delegátusának. 

Közelgő rendezvények 

2013.10.19-23 EANM Kongresszus 

2013. 11.04-08 Sugárorvostani tanfolyam, OSSKI 

2013.10.30-11.01 Magyar Orvostudományi Napok, Bp. 

2013.11.29 MOFT Symposium 

2014.01.15-16 Bővített sugárvédelmi továbbképzés, Debrecen 

2014.01.21-24 Bővített sugárvédelmi képzés, Debrecen 

2014.05.29-31 MOFT és Alpok-Adria Kongresszus, Bp. 

vissza a tartalomjegyzékhez 

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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