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Beszámoló a Laparoszkópos tanulmányi versenyről 

2019/2020. tanév I. félév 

 

A 2019/2020. tanév I. félévében a „Kísérletes és sebészeti műtéttan” graduális tárgy 
keretében került megrendezésre a Laparoszkópos tanulmányi verseny. A versenybe 
csoportonként 1-1 hallgató került be, akik a laparoszkópos gyakorlatok során a legjobb 
teljesítmény nyújtották. A verseny 2019. december 5-én került megrendezésre a NET 1. számú 
Szemináriumi termében.  
 

1. Feladat- PEG Transzfer 

 
 
A versenyzőket idő szerint rangsoroltuk, 30 hallgató közül a 15 leggyorsabb jutott a 

második fordulóba. A feladatra 3 perc állt rendelkezésre. 
 

2. Feladat – Szívószál felfűzése 

 
A második feladat során a versenyzőknek 5 darab szívószál darabot kellett felfűzniük 

egy fonalra. A feladat maximalizálva volt, 8 percet kaptak a hallgatók a feladat elvégzésére. A 
feladat során hibapontokat is lehetett szerezni, amik tovább növelték a hallgató idejét (1 
hibapont= + 5 másodperc). Hibapont járt, ha a feladat végén a felfűzött komplexum szétesett.  

A verseny utolsó fordulójában, az első három helyen végzett hallgatóknak felajánljuk a 
megajánlott jeles (5), illetve a 4-10-ik helyen végzett hallgatónak a megajánlott jó (4) 
érdemjegyet. 
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1. Táblázat. A verseny végeredménye 

Silvas János 0:01:22 

Mocsári Szabolcs  0:01:54 

Ács Regina 0:02:47 

Bako Eszter 0:02:49 

Gyöngyösi Helga  0:02:52 

Szabó István Viktor 0:03:11 

Székely Flóra 0:03:50 

Szablics Fanni Éva 0:04:03 

Zsáry Eszter  0:04:39 

Kontor Márton Sándor  0:05:06 
 

Azok hallgatók, aki mind a „Sutura” - mind a Laparoszkópos tanulmányi versenyre 
bejutottak, függetlenül a helyezésüktől, felajánljuk a jeles (5) érdemjegyet a tárgyból. Az 
évfolyamról ez 8 hallgatónak sikerült: Erdélyi-Nagy Blanka, Farkas-Sütő Kristóf Attila, Tenke 
Martin Péter, Pölhösová Annamária, Kovács Bernadett Judit, Sütöri Balázs, Prenner Marcell, 
és Willing Tímea. 

Valamennyi megajánlott jegyet kapott hallgatót kérjük, hogy 2019.12.15-ig írásban 
jelezzék a mutettan@gmail.com email címre, hogy a jegyet elfogadják -e. Ha a hallgató nem 
jelzi, vagy nem kíván a megajánlással élni, vagy elfogadása után javítani szeretne, akkor a 
laparoszkópos vizsgaállomás kivételével a vizsga többi részét teljesítenie kell. Ez érvényes 
valamennyi, a versenyre bejutott hallgatóra is.  
 

A verseny résztvevői 

  
 

 
      Fehér Daniella 
     egyetemi tanársegéd, tanulmányi felelős 
 
Budapest, 2019. december 6. 


