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MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 
II. negyedévi hírlevél 

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

Levelezési cím: 1325 Budapest, Pf.: 221.  
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: 2000 Ft 
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 fele kérjük írásban jelezni! 
 
 

MRAE elnökének rövid negyedéves beszámolója: 
 
Április 14.-én megtartottuk éves közgyűlésünket (Budapest), amelyen az Egyesület elnöksége 
ismertette 2011-es évi beszámolóit részletezve munkáját és eredményeit. A közgyűlésen 
elfogadásra került az Alapszabály néhány részének módosítása, valamint a Dr. Háray 
Alfrédné Emlékdíj szabályzata. A közgyűlés határozata alapján 2013-tól egységesen 3000 Ft 
lesz az éves tagdíj.  
(Link: http://www.radiologia.hu/mrae/tarsasagi_informaciok/eln_ks_gi/7819.html) 
 
A közgyűlést követően került megrendezésre tavaszi kreditpontos továbbképzésünk 
„Gyakorlati sugárvédelem és minőségbiztosítás a radiográfus napi rutinjában” címmel. Az 
előadok jóvoltából az értékes előadások az Egyesület honlapján is elérhetőek. 
(www.radiologia.hu/mrae/szakma_es_tudomany.html) 
 
Az Egyesület elnöksége meghívást kapott a Szlovák Radiográfusi szakmai szervezettől, hogy 
részvételünkkel támogassuk országos konferenciájukat. Idén májusban Németh Katalin 
(MRAE Titkár) és Nemesi Erika (MRAE elnökségi tag) képviselte az Egyesületet. A 
kongresszussal kapcsolatos élményeket az MRAE honlapján olvashatók Szlovák Radiográfus 
Kongresszus címmel (www.radiologia.hu/mrae_hirek/7642). 
 
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, valamint a szakmai elvárásoknak, az Egyesület 20. évfordulóját 
megünnepelve az éves kongresszusunkat Miskolc – Tapolcán rendezzük meg a B.A.Z. Megyei 
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Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Klinikai Diagnosztikai és Intervenciós Intézet vezetése és 
munkatársainak aktív közreműködésével, támogatásával.   
(Link: http://www.radiologia.hu/mrae_hirek/7785) 
 
 

Vandulek Csaba 
MRAE Elnök 

 
 

MRAE új vezetősége 
 
A 2012. 04. 14.-én Budapesten megrendezésre került MRAE Közgyűlésen három taggal 
módosult az Egyesület vezetősége. Jelenleg az Elnökség felállása: 
 
Elnök: Vandulek Csaba 
Tudományos Alelnök: Pavlikovics Gábor 
Általános alelnök: Mocsári Zsuzsanna 
Titkár: Németh Katalin 
Gazdasági vezető: Varga Lászlóné 
Elnökségi tagok: Dr. Fehér Lászlóné 
      Farkas Andrea 
      Krajczárné Szalai Anikó 
      Nemesi Erika 
Felügyelő Bizottság elnöke: Cseri Zsolt 
           tagok: Kőmezei Ágnes 
                    Farkas Orsolya 
            Kászonyi Botond 
 

„Calimera Radiográfia” 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Klinikai Diagnosztikai és Intervenciós Intézet, 
valamint a Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete meghívja Önt, a Magyar Radiológus 
Asszisztensek Egyesületének XVII. kongresszusára, mely egyben fennállásának a 20. 
évfordulóját is ünnepelni hivatott. 

Időpont:   2012. Október - November 
Helyszín:   Miskolc-Tapolca 
Szervezők:      

B.-A.-Z  Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház  
Képalkotó Diagnosztikai és Intervenciós Intézet  
 

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete  (MRAE) 
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A rendezvény lehetőséget teremt a tudományos munkák, eredmények megosztására, 
szakmai újdonságok megismerése és természetesen a régi és új barátságok megerősítésére. 
A szervezők szeretettel várnak minden magyar és külföldi képalkotó szakdolgozót, hallgatót 
Miskolcra.  
 
A kongresszus fő témái:  

- Intervenciós radiológia 
- Cardiovascularis képalkotás 

  - Sugárvédelem és minőségbiztosítás a radiológiában és terápiában  
  - Sugárterápia 
  - Funkcionális képalkotás 
  - Diagnosztikai képalkotás ( RTG, CT, MR, UH ) 
  - Egyéb 
   
 
A kongresszus Elnöke:     A kongresszus társelnöke:  
 Dr. Lázár István PhD.        Vandulek Csaba  
 

Ünnepeljünk együtt! 
További információért kövesse figyelemmel a www.mrae.hu honlapot! 

 
 
 

Pályázati felhívás 
Dr. Háray Alfrédné Emlékdíj 2012 

 
 
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 2012. 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 2012 novemberében, a Radiográfusi Világnapon kerül sor 
ünnepélyes keretek között.  
(Link: http://www.radiologia.hu/mrae_hirek/7758) 
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Pályázati felhívás 
                                     Rövidfilm pályázat 

 
 

 Amint bizonyára már tapasztaltátok, szakmánkat a vizuális kreativitás alapvetően jellemzi. 
Az MRAE Elnöksége igyekezett eddig is a szakmai kibontakozás mellett egyéb, de a 
szakmához kötődő tevékenységben előcsalogatni a lelkes kollégák képalkotó erőit. A legjobb 
példa erre, a már hagyományos fotópályázat, amelyről számos kedvező visszajelzést 
kaptunk! Úgy gondoljuk, most még nagyobb próbatétel elé állítunk benneteket! 
 
Kérünk benneteket, készítsetek RÖVIDFILMET, amely a szakmához köthető! A téma tehát 
alapvetően a szakmánk, de az asszociációk száma a filmművészet területén végtelen! 
Forgassatok drámát, reklám vagy dokumentumfilmet, animációt vagy akár vígjátékot, ebben 
nem kötjük meg kezeteket! 
Forgassatok bármilyen alapanyagra, a lényeg, hogy egy notebook és projektor segítségével 
ezt le tudjuk vetíteni!  
A pályázatra jelentkezhetnek alkotással magányos farkasok vagy kórházi, munkahelyi 
közösségek, akiket képviseljen egy rendező (MRAE tag lehet kizárólag!), aki összefogja a 
projektet! Az egyetlen formai megkötés, hogy a film ne legyen rövidebb fél percnél, de ne 
legyen hosszabb öt percnél! 
Az alkotások a következő MRAE kongresszus egy erre delegált szekciójában mérik össze 
erejüket, a zsűri és a közönség is díjazza majd őket! 
Időtök még van, de ne késlekedjetek, elő az ötletekkel és ragadjatok kamerát! Mi tudjuk, 
hogy köztetek van az új Federico Fellini vagy Fábri Zoltán! Biztosak vagyunk abban, hogy 
tudtok úgy játszani, mint Brad Pitt vagy Adrey Tautou! 
 
 

A pályaműveket már holnaptól, a soron 
következő kongresszus kezdetéig (2012. 

10. 10.) lehet eljuttatni Cseri Zsolthoz 
elektronikusan a 

 
cserizsolt111@gmail.com címre, 

 
vagy 

 
ajánlott levélben DVD-n (Cím: 1039 

Budapest, Királyok útja 198.). 
 

Bármilyen kérdésre a fenti email címen 
kaptok választ! 
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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. 
 
 

Továbbképzési lehetőségek 2012-ben 
 
 
Tartsuk kézben mindennapjainkat! Stresszkezelő módszerek egészségügyi dolgozóknak 
Időpont: 2012. 06. 14-17. 
Információ: Euro Medica, Tel: 06-27/631994, E-mail: g.jaray@t-online.hu 
 
Magyar Radiológusok Társasága XXVI. Kongresszusa  
Időpont: 2012.06.21-23 
Helyszín: Magyarország, Debrecen  
Információ: http://www.ekho94.hu/conferences/conferences.php?conf_id=82 
 
Egészségügyi Szakdolgozók XLIII. Országos Kongresszusa 
Időpont: 2012. 08. 23-25 
Helyszín: Szolnok 
Információ: gyogyito@hetenyikorhaz.hu 
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Differenciáldiagnosztikai nehézségek a radiológiában  
Rendezvény kezdete: 2012.09.29.  
Helyszín: Magyarország, Szeged, Forrás Hotel  
Információ: általános szervezőtől, Cserháti Klára, E-mail: cserhati.klari@gmail.com  
 
Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete XX. Kongresszusa 
Időpont: 2012. Ősz (október- november) 
Helyszín: Miskolc-Tapolca 
Információ: www.mrae.hu 
 
IX. Nemzetközi Radiográfusi Világnap 
Időpont: 2012. November 10. 
Helyszín: Budapest 
Információ: www.mrae.hu 
 
 

 
ESMRMB 2012 
29th Annual Scientific Meeting, October 4-6, 2012 
Early registration deadline: July 16, 2012 
Highlights 
• Sir Peter Mansfield Lecture by J. Hennig 
• Plenary Sessions, Scientific Sessions & Poster Highlights Sessions 
• Mini-Categorical Courses & Teaching Sessions 
• Radiographer session - NEW! 
• Hot Topic Debate & Roundtable Discussion 
• Joint ESMRMB/EFOMP Session 
• Electronic EPOS™ and Software Exhibit 
• Traditional Paper Poster Exhibition incl. Clinical Review Posters 
Find out more on the ESMRMB 2012 congress programme www.esmrmb.org 
Early registration (until July 16) 
€ 80 for ESMRMB Members 
€ 240 for non-Members 
Middle & Late registration (from July 17 - onsite) 
€ 120 for ESMRMB Members 
€ 280 for non-Members 

 
 
ECR 2013, European Congress of Radiology 
Időpont: 2013. 03. 7-11 
Helyszín: Bécs, Ausztria 
Információ: www.myECR.org 
Absztrakt leadásai határidő: 2012. 09. 18. 
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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 

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

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

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

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 
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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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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 1325 Bp. Pf.: 221)  

 
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! 
A 2.000.- Ft. éves tagsági díjat 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: 


