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Postafiók címünk megváltozott 2012. november 1-vel!!!!!! 
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MRAE Adószám: 18060968-1- 42 
Számlaszám:  11708001-20368108   - ide kérjük befizetni az éves tagdíjat. 
Az éves tagdíj: 2000 Ft 2012. évre 
Befizetési lehetőségek:   - csekken  (A csekket kérjük nyomtatott  NAGY betűvel, névvel/címmel   

                                                                      ellátva, olvashatóan kitölteni!)  
                                             - átutalással (interneten, telefonon, bankban) 
                                             - bankban készpénzes befizetéssel  
                                               (Banki utalás vagy befizetés esetén is legyen feltüntetve név és lakcím!) 
Az adatváltozásokat (név, cím, munkahely) az egyesület felé kérjük írásban jelezni, melyhez 
a formanyomtatványt a www.mrae.hu oldalról letölthető. 
 
 
 

MRAE rövid negyedéves beszámoló 

 
2012. október 11-13. között tartottuk meg XVII.-i kongresszusunkat a B.-A.-Z  Megyei 
Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Képalkotó Diagnosztikai és Intervenciós Intézet 
munkatársaival közösen szervezve, melynek a miskolci Nemzetközi Kereskedelmi Központ 
(ITC) adott helyszínt. Több mint 350 résztvevő, 42 radiográfusi tudományos előadás és 10 
kiállított poszter, valamint 9 radiográfus főiskolai előadás volt hallható Miskolcról és 
Debrecenből. Ezen kívül több, különböző előadás hangzott el meghívottaktól a történeti 
áttekintés, a plenáris ülés kereteiben. Kongresszusunkat üdvözölte a B.-A.-Z Megyei Kórház 
és Egyetemi Oktató Kórház igazgatója, a Képalkotó Diagnosztikai és Intervenciós Intézet 
főorvosa Dr. Lázár István, valamint Miskolc Alpolgármestere.  
Idén az MRAE fennállásának 20. évét ünnepeltük, így a kongresszus nem is kezdődhetett 
megemlékezés nélkül. Somogyiné Csiki Máriától, Péter Erzsébettől és Magyarsóki Györgyitől 
kaptunk egy fantasztikusan jól összeállított, az egyesületünk kialakulását és fejlődését 
bemutató előadássorozatot. Majd a plenáris előadások kereteiben hallhattunk 
összefoglalásokat a szakdolgozókat és a magyar egészségügyet, radiológiát érintve: Kónya 
Anikó a Szakmai Kollégium Ápolási Tagozat/Tanácstól, Vörös Attila a MESZK-től. A plenáris 
előadások keretén belül a jövőbe tekintve, Prof. Dr. Baranyai Tibor, a Magyar Radiológus 
Társaság elnöke a szakmánk nehéz helyzetén felül mindenképpen kitartásra biztatott minket.  
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A tudományos program része volt a Miskolci Radiográfusi Műhely bemutatkozása, mely 
során Diagnosztikai Képalkotó hallgatók ismertették tudományos munkájukat. A Debreceni 
Radiográfusi szekció során végzett diplomás diagnosztikai képalkotók tartottak magas 
színvonalú szakmai referátumokat. 
 
 Az első nap estéjén kényeztethettük magunkat a Miskolc-Tapolcai Barlangfürdőben és plusz 
igénybe vehettünk pár kellemes programot, úgy mint, szauna, aquadance és zumba.  
A második napon a szakmai előadások mellett egy oktatási fórumot tartottunk, ahol Maléta 
Andrea és Rauh Edit a GYEMSZI-ETI képviseletében tartotta meg előadásukat a szakképzés 
története és a jelen reformot bemutatva. Majd Prof dr. Bogner Péter, Dr. Berényi Ervin PhD 
és Prof Dr. Lombay Béla nyújtott számunkra összefoglalót az Msc képzés helyzetéről 
Magyarországon, valamint a radiográfusi szakképzés átgondolásáról. 
Ebéd közben egy egyedülálló, élő közvetítést láthattunk és hallhattunk az asztalunk mellől, a 
B.-A.-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Képalkotó Diagnosztikai és Intervenciós 
Intézet, Intervenciós laborjából, ahol Dr. Lázár István PhD egy carotis stent beavatkozást 
mutatott be. A délutáni előadásokat a Kisfilm pályázat követte, amikor is a 4 résztvevő 
filmjeit láthattunk, melyet a díjkiosztó követett. Háromdobogós helyezett és egy 
közönségszavazott vehette át az értékes ajándékokat. Szekciónként értékelve voltak a 
legjobb előadók, melyek könyvutalványt vehettek át Vandulek Csaba (MRAE elnök) és H Bea 
(Radizon Kft) köszöntésével. Vacsorát egy hajnalig tartó vigadalom, nagy mulatság, tánc 
követte. 
Harmadik nap egy fakultatív programként lehetett felhasználni arra, hogy Miskolcot és 
környékét megismerjük. 
Az MRAE egyesület jubileumi megemlékezés része volt egy „Retró” kiállítás, amelynek 
keretén belül megismerkedhettünk, olyan régi radiológiai eszközökkel, melyekről ma már 
csak olvashatunk és a fiatal kollégáknak mindenképpen újdonság volt, hogy mennyivel más 
volt anno a munka, valamint az idősebb munkatársak nosztalgiázhattak, kellemes emlékek 
idéződtek fel. Köszönet minden kollégának, aki hozzájárult a kiállítás megvalósításához!!! 
 
 
Tudományos szekciók radiográfusi díjazott előadói voltak: 

− Sugárterápia: Arnóczkiné Orbán Helga (B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató 
Kórház)  –  A fej-nyaki tumorok kezelésr konformális technikával 

− Emlődiagnosztika: Takács Tímea (B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház)  
Az emlőszűrés rendszere és hatékonysága szűrőcentrumunkban 

− CT: Béres Mónika (DE OEC OLKD Tanszék) – Postprocessing képalkotás, a 
képrekonstrukciók matematikai algoritmusának bemutatása MR és CT képek 
esetében 

− Intervenció: Janoviczki Gönczi Beáta (B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató 
Kórház)  – Transhepaticus vena portae embolisatio kiterjesztett májrezekció előtt álló 
betegeknél. Kezdeti tapasztalatok 

− Cardiovascularis képalkotás: Oláh Szabina (B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi 
Oktató Kórház) – Szívszorító pillanatok – Coronaria CT vizsgálatok egy radiográfus 
szemszögéből 

− Hagyományos radiologia: Patai Márta (Balassa János Kórház Szekszárd) – A 
képalkotó diagnosztika szerepe a neuroendokrin daganatok diagnosztizálásában 
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− MR: Léhmann Bernadett (Pécsi Diagnosztikai Központ) – MR-enterográfia legújabb 
aspektusai Magyarországon 

− Egyéb: Nagy Marianna (DE OEC OLKD Tanszék) - A debreceni múmiák nyomában 

− Poszter: Bödör Judit (Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet) – Heterotrop ossificatio 
radiológiai vizsgálata a rehabilitációban 

 
Az I. Képalkotók Máskép(p) rövidfilm pályázatra négy alkotó nevezett filmjével.  
A Fuji jóvoltából 3 kamerát oszthattunk szét, ezen felül különdíjat is kiosztottunk, illetve a 
közönség tagjai is szavazhattak a legjobbnak ítélt pályaműre. A jelen lévő nézőközönség elé 
igazi mozi élményt  varázsoltak a filmek, jobbnál jobb alkotásokkal kényeztettek el 
bennünket a pályázók.  
 
A helyezéseket az alábbiakban közreadjuk: Közönségszavazat alapján 
I. helyezett- Birinyi Attiláné  
II. helyezett-Martos Katalin 
III. helyezett-Kiss Katalin 
IV. helyezett-Garai Gabriella 
 
 
 
 

Felhívás! 
 
Április 14.-én megtartott éves közgyűlésünkön (Budapest), elfogadásra került az Alapszabály 
néhány részének módosítása; a Közgyűlés határozata alapján 2013-tól egységesen 3000 Ft 
lesz az éves MRAE tagdíj.  
(Link: http://www.radiologia.hu/mrae/tarsasagi_informaciok/eln_ks_gi/7819.html) 

 
 
 
Beszámoló 
 
Egy érdekes beszámolót kaptunk Halmosné Mészáros Magdolnától (Szakmai Kollégium 
Ápolási Tagozat elnöke) a Budapest Egészségterv Konferenciáról. A konferencián 
ismertetésre került egy tanulmányt, melyet a Debreceni Népegészségügyi Tanszék végzett 
2006-2001 között a főváros lakosságának egészségi állapotáról. 
Összefoglaló: 

� Budapest lakosságszáma 1,7 millió fő, mely 2006 óta növekszik.  
� Jelentősen mérséklődik a születésszám emelkedése és a halálozás csökkenése.  
� Magas a 65 éven felüliek aránya, főleg a nők esetében.  
� Magyarország roma lakosságának 10%-a él a fővárosban.  
� Míg az ezredfordulón Magyarországnak és Prágának hasonlóak voltak az általános 

egészségi mutatói, addig Prága felzárkózik Bécs mutatóihoz, Magyarország sajnos 
„leszakadt”.  
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� Lényeges eltérések vannak az egyes kerületek között.  
� A születéskor várható élettartam esetében férfiaknál 7,7 év a különbség (VIII. 

kerület: 69,9 év, XII. kerület: 77,6 év), nők esetében pedig 6,1 év (VIII. kerület: 
76,5 év, II. kerület: 82,6 év).  

� Lényegesen magasabb a szexuális úton terjedő betegségek aránya a vidéki 
referenciához képest.  

� Nők esetében az országos átlaghoz képest magasabb az emlő és méhnyakrák. 
 

 
 
 
 
Szomorú hírt továbbítunk Békéscsabáról: 
 
 

Kriskóné Kiss Edit 1955. augusztus 15-én született. 1974 óta dolgozott a Réthy Pál Kórház 
Radiológiai Osztályon, mely első munkahelye volt. Munkatársai szerették és felnéztek rá 
szakmai elhivatottsága és segítőkészsége miatt. A HID programot 1999 – 2000 között végezte 
el. 2005-től vezetőasszisztens irányította az osztály életét, munkáját lelkiismeretesen ellátta. 
2012. május 19-én hirtelen hunyt el. Nagy űrt hagyott maga után. 

 
 

MRAE őszinte részvételét küldi Edit családjának és kollégáinak! 
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MRAE Tisztújítás 2013-ban 
 
2013 tavaszán tartandó éves Közgyűlésen Tisztújítás tartunk, ahol az MRAE vezetőségi tagok 
újraválaszthatók, ill. új személyek jelentkezését is várjuk a különféle tisztségekre. Az elvállalt 
feladatok önkéntes munka keretében történnek és jó, ha a munkahely is támogatja az illetőt 
ebben. Az egyes tisztségek és azok feladatköreinek pontos leírása a www.mrae.hu oldalon 
megtalálható MRAE Alapszabálya, valamint az SzMSz-ben olvasható.  
Jelentkezés feltétele egy szakmai önéletrajz, motivációs levél és a kitöltött jelentkezési lap 
beküldése, melynek határideje a Közgyűlést megelőző 2 hét (pontos időpontról 
későbbiekben értesítünk). 
 
Várjuk a lelkes és aktív radiográfus kollégák jelentkezését Magyarország egész területéről! 
 
Jelen MRAE vezetőség: 
Elnök: Vandulek Csaba 
Általános alelnök: Mocsári Zsuzsanna 
Tudományos Alelnök: Pavlikovics Gábor 
Titkár: Németh Katalin 
Gazdasági vezető: Varga Lászlóné 
Elnökségi tagok: Dr. Fehér Lászlóné 
      Farkas Andrea 
      Krajczárné Szalai Anikó 
      Nemesi Erika 

Felügyelő Bizottság elnöke: Cseri Zsolt 
           tagok: Kőmezei Ágnes 
                    Farkas Orsolya 
            Kászonyi Botond 

 

 
Továbbképzési kreditpontok változásáról: 
 
Az egészségügyi dolgozók továbbképzési rendszerében számos új, lényegi változás 
jelentkezett 64/2011 (XI. 29.) NEFMI rendelet alapján. 
Az új rendelettel lehetővé válik a külföldön teljesített elméleti továbbképzés és az ott 
megszerzett gyakorlat hazai elismerése. A szakdolgozók részére lehetővé válik a több 
részben teljesített hazai és külföldi gyakorlati idő összeadása is, a megszerezhető pontérték 
ebben az esetben naptári negyedévhez van kötve. 
A szakdolgozók számára lesz kötelező és szabadon választható továbbképzés. A jogszabály 
szakmacsoportonként egy kötelező elméleti továbbképzést ír elő, mely 30 pontértékkel bír. 
A kötelező továbbképzések szervezésére a jogszabályban kijelölt intézmények, valamint azok 
jogosultak, amelyek intézményi akkreditációval rendelkeznek. Minden szakdolgozói 
továbbképzés kötelező eleme lesz az újraélesztés.  
Szabadon választható továbbképzéssel minimum 20 pontot kell gyűjteni egy továbbképzési 
cikluson belül. Új pontgyűjtési formák jelennek meg az egészségügyi szakdolgozói területen. 
Az egynapos és többnapos konferenciák és elektronikus továbbképzések mellett további új 
továbbképzési formák is szerepet kaphatnak, mint például elismerhetővé válik az előadás 
tartása, referálás, szakmai célú tanulmányút, és egyéb tudományos tevékenység. Szabadon 
választható továbbképzést továbbra is bárki szervezhet, aki az adott programot minősítési 
eljárás keretében akkreditáltatja. 
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A gyakorlati pontok teljesítéséhez elegendő lesz egyszer minimum 3 év időtartamú 
gyakorlati idő igazolása, mellyel 20 pontot lehet gyűjteni évente. 
Azon egészségügyi szakdolgozók, akiknek a folyamatban lévő továbbképzési időszakából e 
rendelet hatálybalépésekor 3 év vagy annál kevesebb idő van hátra, a továbbképzési 
kötelezettség teljesítéséhez a továbbképzési időszak alatt az e rendeletben foglaltak szerint a 
szakképesítése (szakképesítései) szerint szakmacsoportonként összesen 100 pont teljesítését 
kell igazolnia. 
 
 

Európai Radiográfusi Szervezetek Federációja 
 
Megjelent a European Federation of Radiographer Societies (EFRS) a Facebook-on. Rövid 
hírek és aktuális információk céljából like-olni lehet a következő linken 
www.facebook.com/efrs.eu, valamint érdemes figyelemmel kísérni a honlapjukat: 
www.efrs.eu.  

 
 

 

 
Radiográfusi Világnap (World Radiographers Day) 
 
Sajnálattal közöljük, hogy a Radiográfusi Világnap megemlékezését, valamint a hozzá társuló 
szakmai továbbképzést technikai okok miatt az Egyesület idén nem tudta megszervezni. 
Reményeink szerint jövőre ismét együtt ünneplünk a világ minden pontján levő 
radiográfusokkal. 
 

 
 
Kongresszusok, Továbbképzések 
 
ECR 2013, European Congress of Radiology 
Időpont: 2013. 03. 7-11 
Helyszín: Bécs, Ausztria 
Információ: www.myECR.org 
 
AITR 2013, Second International Meeting of Interventional Radiographers 
Időpont: 2013. október 
Helyszín: Milánó, Olaszország 
Információ: www.aitri.it 
 
ESMRMB 2013, European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology 
Kiemelt radiogáfusi szekciókkal 
Időpont: 2013. október 3-5. 
Helyszín: Toulouse, Franciaország 
Információ: www.esmrmb.org 
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Jelölőlistára való felkerülési szándék bejelentése 

 

 

Név:                                            Születési név:  

Anyja neve:    

Születés helye:                          Születési idő:  

Végzettség:  

 

Munkahely neve:  

Munkahely címe: 

Telefonszáma:                                E-mail címe:  

Beosztása:                                       Nyelvismeret:  

  

Munkahelyén kap-e támogatást megválasztása esetén?  

Tudja-e a feladatait időnként a hivatalos munkaidejében is végezni?    

  

                     igen                                                       nem  

   

Dátum:                                   

                                                                            aláírás    
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MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 

TAGNYILVÁNTARTÁSI NYILATKOZATA 
( Kérjük, hogy géppel vagy nyomtatott betűkkel, olvashatóan töltse ki a nyilatkozatot és küldje a 

következő címre info@mrae.hu vagy 1445 Bp. Pf.: 337)  
 

Név 
 

 

Születési név 
 

 

Születési hely / idő 
 

 

Anyja neve 
 

 

Szakképzettség 
 

 

Beosztás 
 

 

Oklevél száma / kelte * 
 

 

Működési nyilvántartási 
szám (ONYI) 

 

Munkahely neve 
 

 

Munkahely címe 
 

 

Munkahely telefonszáma  

Lakcím irányítószámmal  

Levelezési cím 
irányítószámmal 

 

Telefonszám 
 

 

E-mail cím 
 

 

 
Az egyesületbe való belépésének éve: _______________ 
 
Tagsági minősége (a megfelelő aláhúzandó): rendes tag -szakképzett röntgenasszisztens, 
tanuló, nyugdíjas, tiszteletbeli tag, pártoló tag 
 Megjegyzés: az egyesület alapításának éve - 1992 
*      A képesítő bizonyítvány száma és kiállításának dátuma   pl.  123 / 3 / M         2004 

Érvényes tagságot csak a tagdíj befizetését követően áll módunkban igazolni! 
A 3.000.- Ft. éves tagsági díjat (2013 januárjától) kérjük átutalni az Egyesület számlaszámára: 

OTP Bank     11708001-20368108 
Az Egyesület célkitűzéseivel egyetértek, annak alapszabályát megtartom, az egyesületi életben 
folyamatosan és tevékenyen részt veszek. 
 
Dátum:       Aláírás: 


