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Általános Információk:
MRAE Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 78/a.
Levelezési cím: 1445 Budapest, Pf.: 337.
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 adott év május 31-ig befizetve
- Késői befizetés pótdíjjal 4000 Ft adott év június 1-től december 31-ig.
(Információ: http://www.radiologia.hu/mrae/aktualis/mrae_hirek/10429.html)
Befizetési lehetőségek:
- banki átutalással (Közleményként adják meg a tag nevét és lakcímét!)
- bankban készpénzes befizetéssel (Közleményként adják meg a tag nevét és lakcímét!)
- csekken, amelyet csak igény esetén küldünk (A csekket kérjük nyomtatott NAGY betűvel,
névvel/címmel ellátva, olvashatóan kitölteni!)

Az MRAE tag jelezze az Egyesület felé:
- Adataiban (név, lakcím, levelezési cím, e-mail) történő változásokat
- Be- és kijelentkezési szándékát írásban az Egyesület felé. Bejelentkezéshez a
Belépési Nyilatkozat töltendő ki.
- Írásos (e-mail) lemondó nyilatkozat, hogy nem kéri az elektronikus Hírlevelünket,
ill. egyéb információs anyagunkat a szakmával kapcsolatosan.

Boldog Karácsonyi
Ünnepeket és
Békés Új Esztendőt
kíván az MRAE
minden tagjának!

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete
EFRS tagszervezete
1082 Budapest, Üllői út 78/a.
Levélcím: Budapest Pf.: 337. 1445

www.mrae.hu

MRAE tagsági éves beszámolója:
Éves rendes Közgyűlés
2013. április 13.-án megtartottuk éves Közgyűlésünket (Budapest), ahol az Egyesület
elnöksége ismertette 2012-es évi beszámolóit részletezve munkáját, eredményeit és a
2013-as év munkatervét. A Közgyűlés a meghirdetett napirendi pontok szerint zajlott le
(részletes

beszámoló

a

honlapunkon
http://www.radiologia.hu/mrae/aktualis/mrae_hirek/10087.html)

olvasható:

Az Egyesület vezetősége és a Felügyelő Bizottság tisztújítást tartott, valamint I. és II. fokú
Etikai Bizottságok kerültek megválasztásra. 2013-2017 közötti négy éves mandátumot
kapott:
Elnök:

Vandulek Csaba

(Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum)

Alelnök:

Béresová Monika (Debreceni Egyetem - OEC, Orvosi Laboratóriumi és
Képalkotó Diagnosztikai Tanszék)

Titkár:

Németh Katalin

(General Electric Healthcare, Budaörs)

Gazdasági Vezető: Varga Lászlóné
Budapest)

(Országos

Elnökség tagjai:

(Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum)

Farkas Andrea

Orvosi

Rehabilitációs

Intézet,

Nemesi Erika (B.-A.-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház,
Miskolc)
Szerdahelyi Tamásné

(Pozitron Diagnosztika Kft., Budapest)

Felügyelő Bizottság:
Elnöke:

Cseri Zsolt

(Országos Onkológiai Intézet, Budapest)

Tagjai:

Farkas Orsolya

(Szent Erzsébet Kórház, Jászberény)

Kőmezei Ágnes

(Semmelweis Egyetem Radiológiai Klinika, Budapest)

I. fokú Etikai Bizottság:
Elnöke:

Mocsári Zsuzsanna (Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinika)

Tagjai:

Fekete Viktória

(Országos Onkológiai Intézet, Budapest)

Ilyés Andrea (Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Budapest)
II. fokú Etikai Bizottság:
Elnöke:

Dr. Fehér Lászlóné

(Semmelweis Egyetem I. Belgyógyászati Klinika)

Tagjai:

Szabó Beáta (Kanizsay D. Egészségügyi Szakképző Iskola, Budapest)
Veszprémi Krisztina (Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház,
Székesfehérvár)
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MRAE dokumentumok változásai
Az MRAE felkért jogi képviselője (Dr. Zalányi Zsuzsanna) segítségével a jelenlegi
jogszabályoknak megfelelően aktualizálásra kerültek az Egyesület alap dokumentumai, melyek a

Közgyűlésen elfogadásra kerültek, így a módosításra felterjesztett Alapszabály,
Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az új Etikai kódex. Ezután a szükséges
kiegészítő dokumentumokkal a Fővárosi Bíróság felé lettek beadva, melyről várjuk a
hivatalos visszaigazolást (a végleges verzió az engedélyezés után a honlapunkra
felkerül). Jelenleg még nem érkezett bírósági határozat.
MRAE névváltoztatás
Sor került az Egyesület hosszú nevének módosításának felterjesztésére a Közgyűlésen,
ahol egyöntetűen elfogadta az ülés, valamint az új Elnökség is támogatta az ez irányú
változtatást. Célunk a nemzetközi elnevezéssel való harmonizáció. A javaslat a Magyar
Radiológus Asszisztensek Egyesülete névről, Magyar Radiográfusok Egyesülete
(MRAE) névre való változtatás. Az engedélyeztetési folyamat 2014. elején elkezdődik.
Tagnyilvántartás
2013. évben kisfokú taglétszám emelkedés volt megfigyelhető. Jelenleg 926 radiológia
területén működő szakdolgozó rendelkezik MRAE tagsági kártyával, ebből kb. 610 fő
aktív tag létszám volt számolható 2013-ban (befizetések alapján 2013. novemberéig).
Kb. 800 fő volt 2012-ben regisztrálva. Aktív tagnak minősül, aki adott évben befizeti a
tagdíjat. Az MRAE tagságot igazoló kis matricák 2013-ban kipostázásra, valamint
személyes átvételre kerültek tagjaink részére.

Továbbképzési beszámolók
A Közgyűlést követően került megrendezésre tavaszi kreditpontos továbbképzésünk
„Minőségellenőrzési és minőségbiztosítási kérdések a modern képalkotó
diagnosztikában „címmel. A tudományos továbbképzés 4 előadáson keresztül
ismertette azon minőségellenőrzési területeket, amelyekkel a radiográfusok
találkozhatnak nap, mint nap. (Beszámoló olvasható a honlapunkon:
http://www.radiologia.hu/mrae/aktualis/mrae_hirek/10087.html)

X. Nemzetközi Radiográfus Nap és Dr. Háray Alfrédné Emlékdíj 2013
A Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete (MRAE) immár 10. alkalommal rendezte
meg a radiográfusi világnapot 2013. november 9-én. A rendezvénynek a Semmelweis
Egyetem Bőrgyógyászati Klinikája adott otthont. A kredit-pontszerző továbbképzés az
egyesület tagjai számára ingyenes volt.
Vandulek Csaba elnök köszöntése után átadásra került a dr. Háray Alfrédné emlékdíj,
melyet az idei jelölések alapján dr. Lukovich Tamásné, Kati kapott meg. Az emlékdíj
évente egyszer kerül átadásra ünnepélyes keretek között, a Radiográfusi Világnap
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alkalmával. Vandulek Csaba az oklevél és az emlékplakett átadása előtt beszélt
Lukovichné, Kati példamutató pályájáról. Dr. Lukovich Tamásné jelenleg a Magyar
Honvédség- Egészségügyi Központ, Központi Radiológiai Diagnosztikai Osztály
vezetőasszisztense, 110 szakdolgozó munkáját vezeti, irányítja és szervezi. Személye
vezetőasszisztensként megbízható és hiteles, kollégái számára biztos pont, akire mindig
számíthatnak. Pályafutása során folyamatosan támogatta és oktatta a fiatalabb
munkatársakat. Oktatói tevékenysége során tanította a röntgenasszisztenseket, jelenleg
a SE ETK-n gyakorlatvezetőjeként is tevékenykedik. 2001 - 2009 között a Magyar
Radiológus Asszisztensek Egyesületének elnöke volt. 2009 augusztusában a Magyar
Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjével tüntették ki, az állami kitüntetést radiológiai
asszisztensi munkájának elismeréseként kapta meg. Dr. Lukovich Tamásnét, Katit
emberi hozzáállása, erkölcsi mintát nyújtó személyisége, sok éves tapasztalata és
szakmai tudása méltóvá tette a dr. Háray Alfrédné emlékdíjra. Kiegyensúlyozott,
harmonikus egyénisége és az általa képviselt emberi értékek követendő példaként
szolgálnak mindannyiunknak számára. Ezúton gratulálunk még egyszer neki!
Az átadás színvonalát tovább emelte, hogy a Háray család személyesen képviseltette
magát a rendezvényen.
„A képfeldolgozás szerepe és jelentősége a radiográfiában” címmel folytatódott a
szombat délelőtti tudományos program. Elsőként Cseri Zsolt, „A radiográfus szerepe a
CT kolonográfiás vizsgálatokban” előadását hallhattuk, majd Géczi Csaba következett,
aki a CT vizsgálatok sugárdózisainak csökkentési lehetőségeiről beszélt. Ezt követően
Béres Mónika a számítógépek világában vezetett el bennünket. Kiss Máté a Fouriertranszformáció rejtelmeibe avatta be kollégáit. A továbbképzést Czifra Győző előadása
zárta, amely a képfeldolgozó eljárások szerepét taglalta.
Az előadás sorozat témája a radiográfusok szemszögéből próbálta érzékeltetni, hogy
milyen fontos szerepünk lehet e téren, akár a gyakorlatban, vagy akár a kutatói
munkáink során.

Pontszerző tudományos napot rendeztek radiográfusoknak a modern
képalkotás alkalmazásának jegyében
(írta: Németh Katalin)

November 21-n került megrendezésre egy pontszerző tudományos nap „Modern
képalkotó eljárások bemutatása és alkalmazása radiográfusoknak” címmel, a GE
Healthcare és a Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete (MRAE) közös
szervezésében. A helyszín, a GE Healthcare budaörsi telephelye volt, ahol nagyszerű
alkalom nyílt a vendégek számára, hogy betekintést kapjanak a modern képalkotás adta
lehetőségekről elméleti és gyakorlati szinten egyaránt.
A rendezvényt dr. Reich Lajos, a GE Healthcare magyarországi technológiai igazgatója
nyitotta meg, amit a vendégek rövid bemutatkozása követett. Ezután az igen érdekes és
új információkkal, képalkotási megoldásokkal dúsított előadások következtek: Nagy
László a GE Healthcare-nél alkalmazott interaktiv fejlesztésről tartott beszámolót, míg
Nagy Barnabás a klinikai gyakorlatban már alkalmazott és most bevezetett modern
kardiovaszkularis képalkotási módszerekről beszélt. Őt követte Farkas Gábor előadása,
aki a mai CT készülékek tudatos használatáról, a dóziscsökkentésről adott át
ismereteket a résztvevőknek, majd Vas Gyula az MR vezérelt eljárásokat, azokat
támogató különféle technikai lehetőségeket ismertette. Az előadássorozatot az MRAE
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elnöke, Vandulek Csaba zárta, aki egy új fórumot ismertetett a betegek és a képalkotó
szakemberek közös kommunikációjáról (PAGMI). A tömör és nagyon hasznos előadások
után került sor a kerekasztal megbeszélésre, majd egy rövid írásbeli teszt zárta az
elméleti programot.
Az ebédidő lehetőséget teremtett a felmerülő kérdések átbeszélésére, ismeretek és
ismeretségek szerzésére is. Ezután a résztvevők egy játékos gyakorlati feladatot oldottak
meg csoportbontásban egy kardiovaszkularis berendezésen, majd bemutatásra került a
fejlesztő telephely gépparkja, munkaállomásai egy telephelyi séta keretében. A nap végét
az eredményhirdetés zárta, amikor is a legjobb teszteredményt elérő három radiográfus
részesült elismerésben. A programon részt vevő radiogáfusok sok újdonsággal,
információval gazdagon térhettek vissza munkahelyükre.

Tervezett MRAE továbbképzési lehetőségek 2014-ben
Bővebb és friss információk a továbbképzésekkel kapcsolatosan a www.mrae.hu oldalon
nyomon követhetők.
Éves rendes Közgyűlés, 2014 és pontszerző továbbképzés
Idő: 2014. április 12.
Helyszín: SE- Bőrklinika Nagy előadóterme
MULTIDISZCIPLINÁRIS RADIOGRÁFIA
A radiográfusi szakma multidiszciplináris területnek tekinthető, mely magába foglalja
nem csak a röntgen, CT képalkotás radiográfiáját, hanem a nukleáris medicina, MRI és
ultrahang működésének megértését és alkalmazását is. A radiográfus képzésekben a
szakemberek az anatómiai tudáson kívül, a gyakorlati rutint, a betegekkel való
bánásmódot, a munkájuk során használt eszközök használatát, működését, fizikai
alapjait is elsajátítják.
A továbbképzés célja, hogy felelevenítsük a szakemberekben, az összes területet érintve
a képalkotás kapcsán kiugró nehézségeket, a célzott és a tapasztalati képalkotáson
alapuló munka folyamatát, példákkal szemléltetve, bevált protokollokkal alátámasztva a
precíz radiográfusi munka alapjait.
Tervezett program:
Szabó Beatrix és Úr Gergő: MR telepítése a debreceni Kenézy Gyula Kórházban
Dr. Balkay László: Gyalogtúra a k-térben: az MRI képalkotás hátterének szemléltetése
Dr. Bágyi Péter Zsolt: CT protokollok, dózis- csökkentés lehetőségei
Laczovics Attila: Autoradiográfia és a radiográfusi kompetenciák
MRAE éves kongresszus
Idő: 2014. szeptember
Helyszín: Kaposvár
XI. Nemzetközi Radiográfus Nap és dr. Háray Alfrédné Díjkiosztó
Idő: 2014. november
Helyszín: SE-Bőrklinika
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European Federation of Radiographer Societies (EFRS) Hírek
A legfrissebb Európai hírek megismerése céljából kérjük, hogy rendszeresen
látogassanak el az EFRS honlapjára: www.efrs.eu
Készült egy átfogó felmérés az Európai radiográfusok helyzetéről, amelynek
eredményei már honlapunkon is megtekinthető: http://www.radiologia.hu/efrs/10472

EFRS - 6. éves közgyűlése, Beszámoló (írta: Béres Mónika)
Prága 2013. november 1-2.
Az EFRS éves közgyűlése 2013. november 1-2.-án Prágában került megrendezésre. Az
eseményen 23 teljes jogú tag – 39 küldöttel, 2 teljes jogú tag proxyn keresztül, további
11 nem teljes jogú tag 13 küldöttel vettek részt. 8 ország igazoltan, 2 pedig igazolatlanul
maradt távol. Magyarország képviseletében, mint teljes jogú szavazattal rendelkező tag
Béres Mónika az MRAE alelnöke vett részt.
Az 1. nap eseményei:
A megnyitó után az ez EFRS elnöke, Graciano Paulo köszöntötte a résztvevőket majd az
országok küldöttei bemutatkoztak.
Napirendi pontok:
- a 2012/2013 fórumjelentés után a múlt évi Athéni EFRS közgyűlés jegyzőkönyve
jóváhagyásra került
- az EFRS bemutatta a jelenleg folyó projekteket, eredményeket
- HENRE (Higher Education Network for Radiography in Europe)- szemléltette az
oktatás és kutatás területek munkásságát, céljait, lehetőségeit
- megtörtént az EFRS éves pénzügyi beszámolója
- 5 új oktatási intézmény EFRS tagság megszavazása történt.
Két jelentős jóváhagyás:
- a WHO elfogadta a szakma megnevezését, mint „radiográfus”
- mint EFRS tagok EURÓPAI hovatartozása szerint Az EU régió területeit a WHO
által elfogadott EU területeknek feleltethetőek meg.
Az 2. nap eseményei
A radiográfusi szerepkör meghatározásáról szóló dokumentum felülvizsgálata történt,
országonkénti kiscsoportos megbeszélések során kisebb módosítások javaslata,
valamint a CPD (Continuing professional development), mint folyamatos szakmai
fejlődés lehetőségeinek bemutatása, jellemzése, lehetősége az egyes országokban.

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
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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.
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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: _______________
Meglévő tagkártyával rendelkezem, melynek tagsági száma: ____________
Tagsági minősége (a megfelelő aláhúzandó): rendes tag -szakképzett röntgenasszisztens,
tanuló, nyugdíjas, tiszteletbeli tag, pártoló tag
Megjegyzés:
* 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 kérjük átutalni az Egyesület számlaszámára adott év május 31-ig,
utána 4000 Ft december 31-ig:
OTP Bank 11708001-20368108
Az Egyesület célkitűzéseivel egyetértek, annak alapszabályát megtartom, az egyesületi
életben folyamatosan és tevékenyen részt veszek.

Dátum:

Aláírás:

