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Általános Információk: 
 
MRAE Telephely: 1082  Budapest,  Üllői út  78/a. 

Levelezési cím: 1445 Budapest, Pf. 337 
Postafiók címünk megváltozott 2012. november 1-vel!!!!!! 

E-mail: info@mrae.hu   mrae@mrae.hu  
Honlap: www.mrae.hu  

 
MRAE Adószám: 18060968-1- 42 
Számlaszám:  11708001-20368108   - ide kérjük befizetni az éves tagdíjat. 

Az éves tagdíj: 3000 Ft, 2013. 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 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 



 Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete 

EFRS tagszervezete 
1082 Budapest, Üllői út 78/a. 

               Levélcím: 1445 Budapest Pf.: 337 

                www.mrae.hu  
 

 

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. 
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.  
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Kongresszusok, Továbbképzések 2013 
 
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!  
Kérjük, jutassa el MRAE felé az éves tagdíjat befizetést igazoló dokumentum másolatát postai vagy 

elektronikus úton! 
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: 


