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MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 
I. 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: -  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. 
 

 
Kellemes Húsvéti 

Ünnepeket kíván az 
MRAEMRAEMRAEMRAE minden 

tagjának!
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MRAE tagsági beszámolója: 
 
 
Éves rendes Közgyűlés 
 
A Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesületének elnöke Rendes évi Közgyűlést hív 
össze, melyre ezúton meghívja az Egyesület minden tagját 
 
Ideje:    2014. év április hó  12. nap  (szombat) 9.30 óra 
Regisztrálás a helyszínen 9.00  órától  
Helye:  SE Bőrklinika előadóterem  1085 Budapest, Mária utca 41. 
 
 
A Közgyűlés napirendje: 
 
1. Napirend elfogadása, Közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének, 2 fő jegyzőkönyv hitelesítőjének,     

      megválasztása,                ea.: Levezető elnök 

2. Beszámoló a 2013. évi egyesületi munkáról    ea.: Vandulek Csaba elnök, 

          Németh Katalin titkár 

      és egyesületi gazdálkodásáról, közhasznúsági melléklet ismertetésével  

   ea: Varga Lászlóné gazdasági vezető 

3. Felügyelő Bizottság beszámolója                ea.: Cseri Zsolt FB.elnök  

II.fokú Etikai Bizottság beszámolója             ea.: dr. Fehér Lászlóné II.EB.elnök 

4. 2013. évi elnökségi beszámolók és közhasznúsági melléklet megvitatása, elfogadása 

 Döntés az egyesület közhasznúsági nyilvántartásba vételi kérelméről                     

     ea.: Levezető elnök 

5. Alapszabály, SZMSZ módosításának ismertetése; Szabályzatok módosításának megvitatása, 

elfogadása       ea.: Dr. Kissné Dr. Zalányi Zsuzsanna ügyvéd 

6. 2014. évi munkaterv és gazdálkodási terv ismertetése, megvitatása               

     ea.: Vandulek Csaba elnök 

7. 2014. évi munkaterv és gazdálkodási terv elfogadása         ea: Levezető elnök   

8. 2015. évi tagdíj mértékének megállapítása           ea: Béres Mónika elnök h. 

9. Közgyűlési határozatok ismertetése          ea.: Levezető elnök 

10.Aktuális információk           ea.: Vandulek Csaba elnök 
 

 

A fenti idıpontban amennyiben a Közgyőlés határozatképtelen (a megjelent tagok száma 
nem haladja meg a tagok létszámának több mint felét), úgy a megismételt Közgyőlés ideje: 
2014. év április hó 12. nap (szombat) 9:45 óra jelen meghívó szerinti helyen és napirendi 

pontokkal. A megismételt Közgyőlés a jelenlévık számától függetlenül, az eredeti napirendi 

pontokban szereplı ügyekben határozatképes. 
Az Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya, SZMSZ megtekinthető és letölthető a  

www.mrae.hu honlapról. 
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MRAE keditpontos továbbképzése:   
MULTIDISZCIPLINÁRIS RADIOGRÁFIA 

 

Időpont: 2014. április 12. (szombat), 11 óra 
Helyszín: SE Bőrklinika, Mária u. 41., Budapest 
Akkreditáció: folyamatban, MRAE tagoknak szabadon választható ingyenes 
továbbképzés  
jelentkezés: mraejelentkezes@gmail.com 
további információ: www.mrae.hu 

  http://www.radiologia.hu/mrae_hirek/11966 
 
A továbbképzés célja: 
A radiográfusi szakma multidiszciplináris területnek tekinthető, mely magába foglalja 
nemcsak 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 a 
képalkotás kapcsán kiugró nehézségeket, a célzott és a tapasztalati képalkotáson alapuló 
munka folyamatát, példákkal szemléltetve, bevált protokollokkal alátámasztva a precíz 
radiográfusi munka alapjait. 
 

A tudományos program: 

11:00-11:20 
MR telepítés a debreceni Kenézy Gyula Kórházban  
Szabó Beatrix és Úr Gergő (Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Debrecen) 
 
11:20-11:40 
Gyalogtúra a k-térben: az MRI képalkotás hátterének szemléltetése 
Dr. Balkay László (Debreceni Egyetem OEC NMI) 
 
11:40-12:00 
Carotis szűkületek vizsgálata: ultrahang vs. CT  
Nemesi Erika (B.-A.-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház) 
 
12:00-12:20 
CT protokollok, dózis-csökkentés lehetőségei 
Dr. Bágyi Péter (Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Debrecen) 
 
12:20-12:40 
Az autoradiográfia és a radiográfusi kompetenciák  
Laczovics Attila (Debreceni Egyetem OEC, OLKD Tanszék) 
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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 még 
2013-ban, 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 
megkaptuk a hivatalos visszaigazolást.  
2014-ben ismét némi módosítást kell végrehajtanunk a dokumentumokban az új Polgári 
Törvénykönyvnek megfelelően. Ehhez szükséges lépésekre ismét felkértük a megbízott 
jogászunkat. A módosítások elérhetők a következő linken: 
A 2014-es Közgyűlés elé lesz terjesztve a módosítások ismertetése és elfogadtatása. 
Azután ismét a Fővárosi Bíróság felé beadjuk a dokumentumaink módosítására a 
kérelmet. 
 

MRAE névváltoztatás 
 
2013-ban elfogadásra került az Egyesület hosszú nevének módosítása. Célunk a 
nemzetközi elnevezéssel való harmonizáció. A javaslat a Magyar Radiológus 
Asszisztensek Egyesülete névről, Magyar Radiográfusok Egyesülete (MRAE) névre 
való változtatás. Az engedélyeztetési folyamat már elindult 2014. elején és a szükséges 
papírok benyújtásra kerülnek a Közgyűlés után a Fővárosi Bíróság felé. 
 
Tagnyilvántartás 
 
2013. évben kisfokú taglétszám emelkedés volt megfigyelhető. Jelenleg 926 radiológia 
területén működő szakdolgozó rendelkezik MRAE tagsági kártyával, ebből kb. 610 fő 
aktív taglétszám volt számolható 2013-ban. Aktív tagnak minősül, aki adott évben 
befizeti a tagdíjat és rendelkezik egy kitöltött és elküldött tagnyilvántartási lappal az 
Egyesület felé. Aki csak befizeti a tagdíjat és nem adott le tagnyilvántartásba belépő 
lapot, az nem egyenlő a regisztrált tagsággal. Az MRAE tagságot igazoló kis matricák 
2013-ban kipostázásra, valamint személyes átvételre kerültek tagjaink részére. Akik 
későn fizették be a 2013-as tagdíjat, azok 2014 első felében fogják megkapni postán, 
vagy személyesen átvehetők valamelyik rendezvényünkön.  
A 2014-es tagságot igazoló matricák, valamint az új belépők részére elkészített tagsági 
kártyák negyedévente kerülnek kipostázásra a tagdíjbefizetések ellenőrzése után. Ez 
egy kis időt vesz igénybe részünkről, így kérjük szíves türelmüket a kérelmeket 
benyújtó tagoktól.  
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Továbbképzési beszámolók 
 
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. 
Átadásra került a dr. Háray Alfrédné emlékdíj, melyet dr. Lukovich Tamásné, Kati kapott 
meg, aki Magyar Honvédség- Egészségügyi Központ, Központi Radiológiai Diagnosztikai 
Osztály vezetőasszisztense.  
„A képfeldolgozás szerepe és jelentősége a radiográfiában” címmel került 
megrendezésre a tudományos program. Az előadások témája a radiográfusok 
szemszögéből próbálta érzékeltetni, hogy milyen fontos szerepünk lehet e téren, akár a 
gyakorlatban, vagy akár a kutatói munkáink során. 
 
 
 

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 
Továbbképzés címe MULTIDISZCIPLINÁRIS RADIOGRÁFIA 
 
MRAE éves kongresszus 
Idő: 2014. szeptember 
Helyszín: Kaposvár 
 
XI. Nemzetközi Radiográfus Nap és dr. Háray Alfrédné Díjkiosztó 
Idő: 2014. november 
Helyszín: SE-Bőrklinika 
 
 
 

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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Radiográfusi állásajánlat 
 
 
Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Radiológiai osztályára két státuszra keresünk 
röntgen technikában jártas és a mozgáskorlátozott betegek iránt nagyon elhivatott kollégákat. 
Csak egy műszakos munkarend van, minden hétvége és ünnepnap szabad, ügyelet nincs.  
Nővérszállás és ebédbefizetési lehetőség van. 
Az állások június 1-től betölthetők. 
Érdeklődni:  Varga Lászlóné vezető asszisztensnél  391-1900 / 1242 és 1422 mellék 
 
 
 
 
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. 
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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: 


