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A Magyar Radiográfusok Egyesülete (MRAE) Emlékdíjat alapított azzal a szándékkal, hogy 
kiemelkedő szakmai és közösségi tevékenységet nyújtó tagjait elismerésben részesítse.  
A díjat dr. Háray Alfrédnéról, az Egyesület alapítójáról, örökös tiszteletbeli elnökéről nevezte 
el.  
Alapítás éve: 2011. A díj alapításának ténye megjelenik a szakmai folyóiratokban, illetve a 
szakmai honlapokon.  
Az emlékdíj évente egyszer kerül átadásra, jelesen minden év novemberében a Radiográfus 
Világnap alkalmából ünnepélyes keretek között, a Háray család képviselőjének jelenlétében.  
A díjazottat előzetesen írásban értesíti az Elnökség. A díjat az Egyesület mindenkori elnöke 
adja át.  
 
Az emlékdíj formája  

 sorszámozott oklevél  

 emlékplakett (évszám, díj neve, Egyesület logója)  

 
Az emlékdíj adományázásának rendje:  

 a díj odaítélésére írásban indokolt javaslatot tehetnek a munkahelyi vezetők 
(vezető asszisztens), vagy az Egyesület bármely tagja  

 a javaslatokat az Egyesület titkárához kell eljuttatni postán vagy elektronikus levél 
formájában (postacím: Budapest, 1445 Pf.:337; email: mrae.info@gmail.com)  

 jelölési időszak: minden év április 01. és szeptember 30. közötti időszak  

 a jelölt személy az egyesület tagja  

 
Az emlékdíj odaítélésénél figyelembe vehető szempontok a jelölt személyére vonatkozóan:  

 példamutató, megbízható szakmai munkavégzés  

 legalább 10 év szakmai gyakorlat  

 közvetlen vezetői, illetve dolgozói elismerik a jelölt személy kiemelkedő 
munkáját  

 az egyesület érdekében tevékenykedik  

 fiatalabb munkatársait segíti, szakmailag pártfogolja  

 kreativitás és újító mentalitás jellemzi  

 oktatói, tudományos munkát végez  

 erkölcsi igényességével, kiemelkedő szakmai munkájával követendő mintául 
szolgál munkatársainak  

 

Az emlékdíj odaítéléséről a beérkező javaslatok alapján a Bíráló Bizottság dönt.  
Bíráló Bizottság tagjai:  

 1 fő a Háray család képviseletében  

 1 fő a MESZK képviselője  

 3 fő MRAE elnökségi tag (az egyesület mindenkori elnöke + 2 fő tag)  
A Bíráló Bizottság mandátuma a jelölési időszak kezdetétől a díj átadásának napjáig tart.  
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Az Emlékdíj odaítélésének kizáró feltételei:  

  MRAE elnökségi tag nem lehet jelölt  

  egy adott személynek csak egyszer ítélhető oda a díj, de az adott alkalomkor tett 
jelölések száma az adott személyre tekintve korlátlan  

 
A díjat átadáskor indokolni kell, melynek alapja a jelölő személyek írásos előterjesztése.  
A díjazás ténye és a jutalmazott személy kiléte az egyesület elektronikus hírlevelében, illetve 
a honlapon megjelenik.  
 

A Magyar Radiográfusok Egyesületének Közgyűlése a dr. Háray Alfrédné Emlékdíj 

alapszabályát 2011.04.16. napján elfogadta. 

 

 

 

 

  


