


KEDVES KOLLÉGÁK!

Tisztelettel invitállak Benneteket a Mecsek fővá-
rosába, intézetünk minden munkatársa nevében.  
Az igazságügyi orvostan kötelező szintentartó 
képzését 2016. áprilisában megszervezi a Pécsi  
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 
Igazságügyi Orvostani Intézete. A továbbképzés 
programját úgy állítottuk össze, hogy megjelenít-
se, felszínre hozza szakmánk mai gyakorlásában 
az egyik legfontosabbnak tartható alappillért, az 
interdiszciplinaritást. A mindennapi orvosszakértői 
munkákban nem csak szakmai szabályainkból fa-
kadó kötelem, hanem azt hiszem mindegyikőnk igé-
nye is, hogy véleményeink a tudomány mindenkori 
legmagasabb szintű ismeretanyagán nyugodjanak, 
ilyen irányú alapossággal készüljenek. A manapság 
szlogenként elterjedt és sokszor citált LLL (long life 
learning), az élethosszig tanulás képessége és fon-
tossága nem nélkülözheti, hogy ilyen képzéseken 
az orvosszakértéshez szorosan kötődő, de alapve-
tően a mindennapokban társszakmák kiművelt fői 
által gyakorolt tudományok határterületi, modern 
ismeretanyagaival felfrissítsük régtanult igazságügyi 
orvostani alapismereteinket és „hozzáedzzük” azon új tudományrészleteket, melyet másként csak 
nagy nehézségek árán tudnánk megtenni. A képzés négy alapmodulból áll össze, melyekben modern 
ismereteket nyújtunk át: igazságügyi genetika, igazságügyi toxikológia, klinikai igazságügyi szakértés 
és kriminalisztika területén. A program egyes moduljait: az igazságügyi toxikológiai és klinikai szakér-
tői modulokat, az OFTEX és a GYOFTEX portálokon toxikológusoknak és társszakmák szakorvosainak 
külön, szabadon választható képzésként is meghirdettük, így reményeink szerint e szokásosnál na-
gyobbra tárt kapuval szélesebb szakmai információcserére, együttműködések kialakítására is lehető-
ség nyílik városunkban azok számára, akik részvételükkel megtisztelnek bennünket.
A szervező céggel (Convention Budapest Kft.) közösen mind a regisztráció, mind a szállás (a Palati-
nus szálloda a továbbképzés hivatalos szállodája és a képzés helyszíne is egyben), mind az étkezés 
és a szabadidős programok tekintetében igen kedvező konstrukciót sikerült kidolgoznunk. Kérlek 
Benneteket, hogy figyelmesen olvassátok el a jelen programfüzetet, melyben rögzítettük a jelent-
kezés részleteit. Mindenki figyelmét ezúton is felhívom arra, hogy a rendkívül kedvező regisztrációs 
feltételeket csak a 2015.12.15-ig történő korai jelentkezés esetén tudjuk biztosítani.
Várunk Benneteket, és kívánok Mindenki számára hasznos tudományos ismeretszerzést, kellemes 
időtöltést és pihenést 2016 koratavaszán Pécsett!

DR. KOZMA ZSOLT Ph.D.
a PTE Általános Orvostudományi Kar 
Igazságügyi Orvostani Intézet 
mb. igazgatója, a továbbképzés szervezője

DR. KOZMA ZSOLT Ph.D.



FONTOS TUDNIVALÓK A REGISZTRÁCIÓRÓL 
(KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSÁTOK EL!!)

A 3 napos kötelező szintentartó képzést a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, 
Szak- és  Továbbképző Központja akkreditálta. A rendezvény kötelező szinten tartó továbbképzésként 
akkreditált a következő szakképesítéshez: igazságügyi orvostan. Kreditpont-értéke 50 kreditpont.
Az igényelhető állami támogatás miatt az arra jogosultak részére (képzési ciklusonként egyszeri 
kötelező szintentartó képzés ingyenes!) díjmentes részvételi lehetőséget kínálunk, és az így re-
gisztrálók részére az ebédek és a „Kávé és üdítő package” is ingyenes! Kérjük a regisztrációkor 
egyértelműen jelöljék, hogy ezen a képzésen kívánnak élni az államilag garantált ingyenességgel! 
A rendezvényre szóló regisztráció, az ebédek és a „Kávé és üdítő package” is ingyenes minden 
igazságügyi orvostan szakképzésben résztvevő rezidens részére.
A rendezvény díjköteles azon igazságügyi orvostan szakvizsgával rendelkező szakértők számára és 
szabadon választható rendezvényként kerül pontértéke jóváírásra az OFTEX portálon (50 pont), akik 
már teljesítették képzési ciklusukban a kötelező szintentartó tanfolyamot és igénybe vették akkor a 
díjmentességet, viszont szeretnének továbbképzésünkön részt venni. 
Minden más, nem igazságügyi orvostan szakvizsgával rendelkező orvos számára (az akkreditált 
szakmacsoportoknak megfelelően) a továbbképzési pontok szabadon választható kategóriában ke-
rülnek jóváírásra, és a tanfolyami részvétel térítésköteles. 
A rendezvény 2016.04.21-e délutáni és a 2016.04.22-e egész napi programját külön is akkreditál-
tuk, és ezen napokra szabadon választott képzésként regisztrálhatnak a címben feltüntetett szakma-
csoportok szakemberei. E szabadon választható képzési modulok kreditpont-értékei megtekinthetők 
a www.oftex.hu és a www.gyoftex.hu portálokon
Részvételi díjat kell fizetni más (nem orvos) szakterületek érdeklődő résztvevőinek is.  

REGISZTRÁCIÓ:
LIBÁRDI LEVENTE
Convention Budapest Kft.
H-1461 Budapest, Pf: 11.
Fax: 06-1-2990187,
Tel.: 06-1-2990184, -85, -86
E-mail: convention@convention.hu

A kreditpont és a térítésmentességre vonatkozó igényét a regisztrációs lapon szíveskedjen megjelölni.
(Térítésmentesség egy szakképzési ciklusban egy alkalommal vehető igénybe. Kreditpont csak írás-
beli tesztvizsga megírása után adható.)

WEB-OLDAL, ON-LINE REGISZTRÁCIÓ: 
www.convention.hu
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PROGRAM 

(szervezési és ésszerűségi szempontok miatt az előadások kezdőidőpontjai  
eltérnek az OFTEX és GYOFTEX oldalon meghirdetettől!)

2016. 04. 21. CSÜTÖRTÖK 

09:00  Quo vadis medicina legalis? Esélyek, trendek dr. Kozma Zsolt Ph.D.
09:45  Fejezetek az igazságügyi antropológiából dr. Susa Éva Ph.D.
10:45  Az igazságügyi genetika jelene és jövője dr. Pamzsav Horolma Ph.D.
11:30  Kávészünet
11:45  Állati eredetű DNS vizsgálatok és kriminalisztikai jelentőségük dr. Pádár Zsolt Ph.D.,  

dr. Zenke Petra Ph.D., dr. Egyed Balázs Ph.D.
12.30  Új generációs szekvenálás az igazságügyben dr. Sipos Katalin habil. Ph.D., Poór Viktor Soma 
13:15  Ebédszünet
14:15  Az orvosszakértés interdiszciplináris jellege: boncteremtől a műhibaperekig  

dr. Könczöl Franciska habil, Ph.D.
15:00  A súlyos szepszis, szeptikus shock diagnosztikájának és terápiájának igazságügyi  

vonatkozásai prof. dr. Bogár Lajos egyetemi tanár, az MTA doktora
15:45  Reszuszcitáció Prof. dr. Bogár Lajos egyetemi tanár, az MTA doktora - dr. Kiss Tamás 
16:30  Kávészünet
16:45  Az igazságügyi sebész szakértő: komplementer vagy kompetitív partner?  

Prof. dr. Molnár F. Tamás egyetemi tanár, az MTA doktora
17:30  A különböző súlyosságú koponyasérülések igazságügyi vonatkozásai Prof. dr. Büki András 

egyetemi tanár, az MTA doktora
18:15  Tesztírás (csak a szabadon választható „Klinikai szakértői tapasztalatok” modul résztvevőinek)

2016. 04. 22. PÉNTEK 
09:00  Igazságügyi Orvostani Toxikológia Prof.dr. Róna Kálmán egyetemi magántanár
09:45  A gázkromatográfiás - tömegspektrometriás elemzés igazságügyi alkalmazásai dr. Hídvégi Előd Ph.D.
10:30  A gázkromatográfiás-tandem tömegspektrometriás elemzés igazságügyi toxikológiai  

alkalmazásai Prof. dr. Somogyi Gábor c. egyetemi tanár - dr. Hegyiné Kemenes Klaudia 
11.15  Kávészünet
11:30  15 év tapasztalata a klinikai toxikológiában dr. Lakatos Ágnes Ph.D.
12:15  Növényi mérgezések Magyarországon dr. Farkas Ágnes habil, Ph.D.
13.00  Ebédszünet
14:00  Gyógyszerhamisítás Prof. dr. Botz Lajos egyetemi tanár
14:45  Véralkohol meghatározások napjainkban dr. Porpáczy Zoltán habil., Ph.D.
15:30  Hajminták igazságügyi toxikológiai vizsgálata dr. Kerner Ágnes Ph.D.
16.15  Kávészünet
16:30  Designer drogfogyasztási szokások alakulása Csongrád-megyében dr. Institóris László habil, Ph.D.
17:15  Kábítószerek és új pszichoaktív anyagok szabályozásának változásai az elmúlt években  

dr. Nagy Tibor Zsigmond Ph.D. - Csesztregi Tamás 
18:00  Tesztírás (csak a szabadon választható „Toxikológia” képzés résztvevőinek)



2016. 04. 23. SZOMBAT

09:00  A kriminalisztika legújabbkori tendenciái, az azonosítás piramismodellje  
dr. jur. Fenyvesi Csaba habil.

10:00  Mintakontamináció és téves interpretáció az eseti gyakorlatban - tények és vélemények - 
Prof. dr. Kovács Gábor címzetes egyetemi tanár - dr. Pádár Zsolt Ph.D.

10:45  A post mortem CT és CT angiographia jelentőségének elemzése: esettanulmányok  
dr. Angyal Miklós Ph.D. - dr. Kricskovics Antal 

11:30  Kávészünet
11:45  Nukleinsav izolálás igazságügyi mintákból: nehézségek és lehetőségek  

dr. Sipos Katalin habil, Ph.D. - Poór Viktor Soma 
12:30  A kriminalisztikai megismerés és az orvosi diagnózisok kapcsolata  

dr. Angyal Miklós Ph.D.- dr. Kricskovics Antal 
13:15  Tesztvizsga dr. Kozma Zsolt Ph.D. (Kötelező szintentartó képzés résztvevőinek)

A TOVÁBBKÉPZÉS HELYSZÍNE:
Hotel Palatinus
7621 Pécs, Király u. 5.
www.danubiushotels.com

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK: 
Szállást a képzés helyszínén, a Palatinus Hotelben szállodában biztosítunk, mely egyben a  ren-
dezvény helyszíne és hivatalos szállodája. 2016. 01. 15-ig történő szállásfoglalás esetén az 
ár rendkívül kedvező. A szállásár tartalmazza a svédasztalos reggeli árát és az ÁFÁ-t, valamint  
a szaunahasználatot. Nem tartalmazza az Idegenforgalmi adót, mely 2015-ben 400 Ft/fő/éj. 
(2016-ban az ár módosulhat)
A szállásfoglalás egyénileg történik az alábbi e-mail címen: pecs.business@danubiushotels.com. 
A szállásfoglaláshoz szükséges űrlap letölthető a www.convention.hu oldalon. A szállodát a vissza-
jelzések sorrendjében töltjük.
Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a kedvező szállásár csak korai foglalás estén él. 2016 január 15-i 
foglalás után a szállásárak jelentősen emelkednek.

KEDVEZMÉNYES SZOBAÁRAINK:

economy egyágyas szoba

economy kétágyas szoba

standard egyágyas szoba

standard kétágyas szoba

13 000 HUF/ éj

8 900 HUF/fő/éj

14 600 HUF/ éj

9 700 HUF/fő/éj

15 900 HUF/ éj

10 700 HUF/fő/éj

17 900 HUF/ éj

11 700 HUF/fő/éj

2016. JANUÁR 15-IG 2016. JANUÁR 15. UTÁN 



REGISZTRÁCIÓ DÍJAI 
(A regisztrációs díjak tartalmazzák az ÁFÁ-t).
(kérjük, figyelmesen olvassák el!!)

1.REGISZTRÁCIÓS DÍJ 
(kötelező szintentartó képzés igü. orvostan 
szakvizsgával rendelkezők számára)*

2.REGISZTRÁCIÓS DÍJ 
(szabadon választható képzés három napra: igü. 
orvostan szakvizsgával rendelkezők, akik nem díj-
mentesek, továbbá a szabadon választható képzési 
modulokra egyébként akkreditált szakmacsoportok 
szakvizsgáival rendelkezők részére)*

3.REGISZTRÁCIÓS DÍJ 
csak a 04.21-i modulra (délutáni modul 
az akkreditált szakmacsoportokban!)*

4.REGISZTRÁCIÓS DÍJ 
csak a 04.22-i toxikológiai modulokra 
(délelőtti és délutáni modul egyben: 
az akkreditált szakmacsoportokban!)*

5.REGISZTRÁCIÓS DÍJ 
mindenki más esetében 
(csak 3 napos előregisztráció lehetséges!)*

6. SVÉDASZTALOS MENÜEBÉD 
a szálloda éttermében csütörtökön, **

7. SVÉDASZTALOS MENÜEBÉD 
a szálloda éttermében pénteken, **

8. KÁVÉ-ÜDÍTŐ PACKAGE (4 kávé, 4 üdítő)

9. KONCERT csütörtökön este

10. BORKÓSTOLÓ VILLÁNYBAN 
vacsorával pénteken***

díjmentes*

25.000 Ft / 1 fő**

   
 

6000 Ft / 1 fő
 

12.000 Ft / 1 fő**

25.000 Ft / 1 fő**

3.300 Ft / 1 fő**

3.300 Ft / 1 fő**

 3.500 Ft / 1 fő**
 
 díjmentes
 
 8.000 Ft / 1 fő

díjmentes*, **

30.000 Ft / 1 fő

10.000 Ft / 1 fő

20.000 Ft / 1 fő

38.000  Ft/ 1 fő

2015. december 
15-ig történő (korai) 
jelentkezéssel

2015. december 15. 
és 2016. március 31. 
között



2016. 03. 31-E UTÁN VAGY A HELYSZÍNEN 
TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ DÍJAI 
A regisztrációk ezen esetekben nem tartalmazzák az ebéd és 
a „Kávé-üdítő package” árát, azok külön fizethetők!

40.000 Ft / 1 fő /3 nap,
Napijegy: 04.21-ére 04.22-ére, 25.000 Ft /nap , csak 04.23-ára 12.000 Ft
Szakasszisztenseknek és asszisztenseknek 20.000 Ft /1 fő/3 nap

* Mindazon kollégák számára, akik még folyamatban lévő képzési ciklusukban nem vették igénybe a 
kötelező képzés díjmentességét, díjmentes a képzés a jelzett szakképesítéshez, ha ezt kérik.
Akik már igazságügyi orvostan szakképesítéssel képzési ciklusukban részt vettek díjmentes kötelező szin-
ten tartó képzési formán, de szeretnének részt venni a továbbképzésen, számukra a rendezvény korai 
regisztrációs díja 25.000 Ft. 
A résztvevők regisztrációs díja egységesen tartalmazza: tudományos programon való részvételt, program-
füzetet, az igazolást a részvételről, az AKKREDITÁLT TANFOLYAM VIZSGADÍJÁT illetve lsd. ** -t is!!

** A kötelező szintentartó képzés „díjmentes” résztvevőinek az ebédek és a „Kávé üdítő package” 
is ingyenesek (részei a regisztrációnak) akkor, ha hivatalosan regisztrálnak 2015. december 15-ig, 
és jelzik, hogy ezen a kötelező képzésen kérik az egyszeri díjmentességet.  
A 2.,4.,5. szerint regisztrálók közül minden korai, 2015. 12. 15-ig jelentkező számára az ebéd(ek) 
ingyenesek (részei a regisztrációnak)
A 3. szerint regisztrálók valamint minden késői, 2015.12.15-e után (vagy a helyszínen) regisztrálók 
esetében sem az ebéd(ek) sem a „Kávé üdítő package” árát nem tartalmazza a regisztrációs díj

*** Minimum létszám 20 fő
A tudományos programok és az összes kísérő rendezvény kizárólag a regisztrációban kapott névki-
tűzővel és meghívókártyával látogatható, melyhez szíves megértésüket kérjük. 
Regisztráció a továbbképzés helyszínén 2016. április 21-én csütörtökön, 2016. április  22-én pén-
teken 08.00 – 18.00 h között, 2016. április 23-án szombaton 08.00 - 10.00 h között lehetséges.
A kitöltött regisztrációs lap visszaküldését követően igénye és konkrét visszajelzése alapján postáz-
zuk a regisztrációs befizetéséhez szükséges csekket. Regisztrációját akkor tekintjük véglegesnek, 
ha a regisztrációs díja bankszámlánkra vagy postai úton hozzánk beérkezik. 
Számlát csak a regisztrációs lapon jelzett címre tudunk kiállítani, befizetésének beérkezése után.  
A számla kiállítása után másik számlát küldeni, számlát korrigálni nem áll módunkban.  Kérjük, hogy 
a csekken a közlemény rovatban szíveskedjen feltüntetni nevét. Amennyiben befizetési csekkét el-
veszíti, bármely postahivatalban kérhet postai utalványt. Ezen esetben a befizetési cím:  Convention 
Budapest Kft. 1036 Budapest Lajos u. 66. A épület IV. emelet
Lemondás, visszafizetés: Regisztrációs díjának visszafizetése – annak elküldése után –  
2016. március 30-ig 20 %-os kötbérrel lehetséges. Ezután a kötbér 100 %-os. 
Mindennemű jelentkezés és lemondás esetén kérjük a mellékelt regisztrációs lap használatát.

Köszönjük.



TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ:

DR. KOZMA ZSOLT Ph.D.
mb. intézetigazgató
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Igazságügyi Orvostani Intézet
7624 Pécs, Szigeti u. 12.

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 99
Tel.: 72/536-230
Fax: 72/536-242
E-mail: igazsagugy@aok.pte.hu

SZERVEZÉSI INFORMÁCIÓ:

BAGDI KÁROLY 
ügyvezető igazgató
Convention Budapest Kft.

Cím: H-1036 Budapest Lajos u. 66. A épület IV. emelet
Fax: 06-1-2990187, 
Tel.: 06-1-2990184, -85, -86
E-mail: kbagdi@convention.hu

www.convention.hu


