
 Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete 
EFRS tagszervezete 

1082 Budapest, Üllői út 78/a. 
               Levélcím: Budapest Pf.: 337.   1445 

                www.mrae.hu  
 

 

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 
II. negyedévi hírlevél 

 
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: -  Normál 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:   
 - csekken (A csekket kérjük nyomtatott NAGY betűvel, névvel/címmel ellátva, olvashatóan kitölteni!)  
 - banki átutalással (Közleményként adják meg a tag nevét és lakcímét!) 
 - bankban készpénzes befizetéssel (Közleményként adják meg a tag nevét és lakcímét!) 

 
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. 
 
 

MRAE tagsági negyedéves 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 olvasható: http://www.radiologia.hu/mrae/aktualis/mrae_hirek/10087.html)  
Az Egyesület vezetősége tisztújítást tartott, mely során csökkentett létszámmal 7 fő 
vezetőségi (elnök, alelnök, titkár, gazdasági vezető és 3 tag), 3 fős Felügyelő Bizottság 
(elnök, 2 tag), valamint I. és II. fokú Etikai Bizottságok (3-3 fős) 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  (Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest) 
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Elnökség tagjai: Farkas Andrea  (Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum) 

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) 

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, SzMSz, valamint az új 
Etikai kódex. Ezután a szükséges kiegészítő dokumentumokkal a Fővárosi Bíróság felé lettek 
beadva hitelesítésre (melyről várjuk a hivatalos visszaigazolást; végleges verzió az 
engedélyezés után a honlapunkra felkerül).  
Sor került az Egyesület hosszú nevének módosításának egyöntetű elfogadtatására is, melyet 
szükségessé tettek azon tényezők, melyek megalapozzák a nemzetközi elnevezéssel való 
harmonizációt. A javaslat a Magyar Radiográfusok Egyesülete (MRAE) névre való 
változtatás. Az adminisztrációs és engedélyezési folyamat mostantól veszi kezdetét és a 
Fővárosi Bíróságon történő konkrét névváltoztatásra 2014. évtől várható.  
A Közgyűlésen hozott határozatokat, valamint a jegyzőkönyvet a honlapunkon elolvasható 
(www.mrae.hu). Idén egy sikeres Közgyűlést tudhatunk magunk mögött, ahol az MRAE 
tagjai több olyan kérdésben tudtak határozatképesen döntést hozni, melyek várhatóan egy 
fordulópontot jelentenek az Egyesületünk számára. Ezúton is köszönjük a tagok támogatását! 
 
Továbbképzési beszámoló 
A Közgyűlést követően került megrendezésre tavaszi kreditpontos továbbképzésünk 
„Min őségellenőrzési 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) 
 
A továbbképzés akkreditálásának elbírálása megtörtént, így az EEKH jóváhagyásával 
elkezdtük postázni a résztvevők számára a kreditpont igazolásokat. 
 



 Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete 
EFRS tagszervezete 

1082 Budapest, Üllői út 78/a. 
               Levélcím: Budapest Pf.: 337.   1445 

                www.mrae.hu  
 

 

Továbbképzés 2013-ban az MRAE szervezésében 
 
Éves MRAE kongresszus 
 
Hétről hétre számtalan megkeresés érkezik hozzánk, amelyben érdeklődnek tagtársaink, hogy 
idén is lesz-e kongresszus, vagy sem. A gazdasági nehézségek ellenére, tekintettel a nagy 
érdeklődésre, az Egyesület önálló szervezéssel próbálkozik ez évben. Bővebb információ 
hamarosan várható, figyelje honlapunkat, www.mrae.hu! 
 
 
 
X. Nemzetközi Radiográfus Nap 
 
Téma: Képfeldolgozás szerepe és jelentősége a Radiográfiában 
Időpont: 2013. November 9. 
Helyszín: Budapest 
Info: www.mrae.hu; http://www.radiologia.hu/mrae/aktualis/kongresszusok/10217.html 
Továbbképzési pont: 17 
Továbbképzés EEKH nyilvántartási száma: 11406/2013 

A továbbképzés célja: 

Szeretnénk ismertetni az orvosi képek utólagos képfeldolgozó eljárásait, mint pl.: szűrés, kép 
szegmentáció, képregisztráció, 2D - 3D vizualizáció, és bemutatni ezek gyakorlati 
jelentőségét és jövőbeni lehetőségeit a radiográfusok számára. A téma a radiográfusok 
szemszögéből próbálja érzékeltetni, hogy fontos szerepünk lehet e területen akár a 
gyakorlatban, akár a kutatói tevékenységben az algoritmusok megtervezésében, valamint a 
tesztelésében is.  

A tudományos program: 

 A radiográfus szerepe a CT kolonográfiás vizsgálatokban - Cseri Zsolt (Országos Onkológiai 
Intézet) 

A CT-vizsgálatok sugárdózisainak csökkentési lehetőségei - Géczi Csaba (Országos 
Onkológiai Intézet) 

 Radiográfusok a számítógépek világában - Béres Mónika (OLKD Tanszék Debrecen) 

A Fourier-transzformáció rejtelmei - orvosi képfeldolgozás radiográfus szemszögből - Kiss 
Máté (B.-A.-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház) 

Képfeldolgozó eljárások szerepe a radiográfiában - Czifra Győző (PTE - Onkoterápiás 
Intézet) 
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Egyéb továbbképzési lehetőségek 2013-ban 
 
Kommunikáció a betegekkel az ellátás során 
Időpont: 2013. szeptember 9. 
Helyszín: Csorna Margit Kórház, Csorna 
Info: ikokszeged@invitel.hu; tel:+36-62/555595 
Továbbképzési pont: 17 
 
Ellátásszervezés 
Időpont: 2013. szeptember 16. 
Helyszín: Csorna Margit Kórház, Csorna 
Info: ikokszeged@invitel.hu; tel:+36-62/555595 
Továbbképzési pont: 14 
 
Betegek és hozzátartozók jogai 
Időpont: 2013. szeptember 30. 
Helyszín: Csorna Margit Kórház, Csorna 
Info: ikokszeged@invitel.hu; tel:+36-62/555595 
Továbbképzési pont: 10 
 
Ellátás minőségének mértéke 
Időpont: 2013. október 14. 
Helyszín: Csorna Margit Kórház, Csorna 
Info: ikokszeged@invitel.hu; tel:+36-62/555595 
Továbbképzési pont: 16 
 
A jó orvos-egészségügyi szakdolgozó-beteg kommunikáció, konfliktushelyzetek kezelése, 
burnout szindróma 
Időpont: 2013. december 7. 
Helyszín: Sugár Mozi, Sugár Üzletközpont, Budapest 
Info: Euro Medica, g.jaray@t-online.hu, tel:+36-27/631994 
Továbbképzési pont: 18 
 
ECR 2014, European Congress of Radiology 
Időpont: 2014. 03. 
Helyszín: Bécs, Ausztria 
Információ: www.myECR.org 
 
 

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 
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Council adopts revised EMF Directive 2004/40/EC !! 

 

At its meeting in Luxembourg on 20 June, the Employment, Social Policy, Health and 
Consumer Affairs Council adopted the directive on the minimum health and safety 
requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from electromagnetic 
fields including derogation for MRI. With both Parliament’s and Council’s endorsement of 
the MRI derogation in the revised Directive 2004/40/EC on electromagnetic fields (EMF) 
continued patient access to MRI is now granted. 
EU Member States will have to transpose the Directive into national law until 1st of July 
2016.  
The outcome of this 6-year battle is a result of the aligned efforts of the Alliance for MRI, 
which was effectively coordinated by the European Society of Radiology. 
 The ‘Alliance for MRI’ is a coalition of European Parliamentarians, patient groups, leading 
European scientist societies and the medical community, who together made everybody aware 
of  the serious threat to the clinical and research use of Magnetic Resonance posed by new EU 
health and safety legislation in Directive 2004/40/EC 
In October 2007 the European Commission proposed the postponement of the implementation 
deadline from April 2008 to April 2012 to allow more time for the evaluation of new data on 
EMF and its short-term effects on the human body. The Commission stated that it was never 
the intention of this Directive to impede the practice of MRI and the postponement was 
approved by the European Parliament and the Council. The Alliance for MRI was 
instrumental in raising awareness of the threat posed to MRI and obtaining the postponement 
of the Directive. (Information:  
http://www.myesr.org/cms/website.php?id=/en/eu_affairs_research/alliance_for_mri/about_al
liance_for_mri.htm) 
 
In the EFRS positon paper of January 2012 it was recommended::  

• to develop a European Guideline to underpin MR safety standards in all applications.  

• to extend the European Commission Guidelines on Clinical Audit for Medical 
radiological practices (diagnostic, nuclear medicine and radiotherapy) with assessment 
criteria specifically related to MRI safety  

From the radiographer perspective, the EFRS will develop European minimum requirements: 

• for MRI education of radiographers 

• for CPD in MRI for radiographers 

The last two important actions will be set up by the board and carried out in cooperation 
with the EFRS member organisations and expert radiographers in the near future. 
  

Regards, 
Dorien Pronk-Larive 

CEO EFRS 
www.efrs.eu 

 
 
 



 Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete 
EFRS tagszervezete 

1082 Budapest, Üllői út 78/a. 
               Levélcím: Budapest Pf.: 337.   1445 

                www.mrae.hu  
 

 

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. 
 
Pályázati felhívás 

 
Dr. Háray Alfrédné Emlékdíj 2013 

 
 
A Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy 
kiemelkedő szakmai és közösségi tevékenységet nyújtó tagjait elismerésben részesítse. 
Dr. Háray Alfrédnéról elnevezett emlékdíj annak adományozható, aki példamutató 
munkájával, oktatási, vagy tudományos tevékenységével hozzájárul szakmánk fejlődéséhez, 
hivatásunk színvonalának emeléséhez. Az emlékdíjat évente egy egyesületi tag kaphatja meg 
oklevél és emlékplakett formájában. 
Az emlékdíj odaítélésére indokolt javaslatot tehetnek a helyi munkahelyi vezetők, vagy az 
egyesület bármely tagja. A megadott szempontok alapján kitöltött adatlapot az egyesület 
titkárához kell eljuttatni elektronikusan az Egyesület e-mail címére 2013. szeptember 30-ig. 
Az adatlap a hírlevél végén található, valamint a honlapról (www.mrae.hu) letölthető vagy e-
mailen kérhető (mrae@mrae.hu). A beérkezett javaslatok mérlegelése után az e célból 
létrehozott Bíráló Bizottság dönt az emlékdíj odaítéléséről. 
Az emlékdíj ünnepélyes átadására 2013. november 9-én, a X. Radiográfusi Világnapon 
kerül sor ünnepélyes keretek között.  
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Adatlap a javaslathoz 
dr. Háray Alfrédné Emlékdíj 

 
 

A jelölt személyi adatai 
 

Név: 
Születési név: 
Születési hely, idő: 
Anyja neve: 
Lakcím: 
Iskolai végzettsége: 
Munkahelye: 
Beosztása: 
Értesítési telefonszám: 
E-mail címe: 
Működési Nyilvántartási száma: 
 

A jelölt szakmai tapasztalata 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

A jelölt tudományos tevékenysége (előadások, kutatások, publikációk) 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

 
A jelölt oktatási tevékenysége 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………..................................................................... 

A jelölt a MRAE-ban, vagy más – közösségünk érdekét szolgáló - szakmai 
szervezetben végzett munkája 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………….… 
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Minden egyéb, amit ezen kívül fontosnak tart a - díjjal összefüggésben - a jelölttel 

kapcsolatban megjegyezni  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

A jelölt néhány mondatos méltatása, mely az átadás alkalmával elhangzik 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 

A javaslattevő adatai: 
 

Neve: 
Munkahelye: 
Beosztása: 
Működési Nyilvántartási száma: 
Értesítési telefonszáma: 
E-mail címe: 
 
............................................................. 
A javaslattevő aláírása 
 
Kelt: ………………..…………………………… 
 
 
Kitöltési Útmutató 
 
A MRAE díjat alapított kiemelkedő szakmai és közösségi tevékenységet végző tagjainak elismerésére. E 
tevékenység megítéléséhez szükséges a javaslattevőnek az adatlapot kitölteni. 
Javaslatot tehetnek a helyi munkahelyi vezetők, vagy az egyesület bármely tagja. 
A jelölés feltétele az egyesületi tagság és 10 év szakmai gyakorlat.  Az egyesület elnökségének és felügyelő 
bizottságnak tagja nem lehet jelölt és nem jelölhet! 
A javaslattevőnek a jelölt írásbeli beleegyezését kell kérnie ahhoz, hogy a díj adományozását előkészítő 
eljárásban személyes adatait nyilvántartsuk. (A Nyilatkozat adatlap ugyanitt letölthető)  
A számítógéppel, értelemszerűen kitöltött formanyomtatványt kérjük az mrae@mrae.hu címre, az egyesület 
titkárának elküldeni. 
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EFRS tagszervezete 
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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: 


