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Kezdetek I. 
1992. XII. 03. 

• 1991 MRT felajánlotta Rtg szekció alapítást 

• 1992 MRAE megalakul  

 Dr. Háray Alfrédné ( † 2005. XII. 6.) 

• Egyesület fő célja: „a magyar röntgenasszisztensek  

szakmai és általános érdekeinek képviselete” továbbá: 

– továbbképzések szervezését 

– hazai/nemzetközi szakmai kapcsolat építés 

• Egyesület volt elnökei 

– Dr. Háray Alfrédné 1992-2001 

– Lukovich Tamásné 2001-2009 
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Kezdetek II. 
• 1998 – közhasznú társaság (1%) 

• Közhasznú társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítésére közhasznú 
tevékenységet végez. Közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében 
üzletszerű gazdasági tevékenységet folytathat. 

 

  A következő közhasznú tevékenységeket gyakorolja: 

• Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi 
rehabilitációs tevékenység, 

• Tudományos tevékenység, kutatás, 

• Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés  

  

 Alapszabály: 

• 4. §  1. Az Egyesület, … közhasznú tevékenységeket, a radiológia területén, a 
képalkotó diagnosztika, az ionizáló sugárzás és a sugárterápia területén gyakorolja  

• 4. §  2. Az Egyesület, a legfőbb szerve által meghatározott közhasznú 
tevékenységeket, a radiológia területén, a képalkotó diagnosztika, az ionizáló sugárzás 
és a sugárterápia területén gyakorolja. 

• 4. §  4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak, 
tevékenységének megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.  

• 4. §  5. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt 
kizárólag az Alapszabály szerinti célokra és tevékenységre fordíthatja.  
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Szervezeti felépités 

Elnök 

Tudományos, oktatási 

alelnök 

Érdekképviseleti 

alelnök 
Titkár Gazdasági Vezető 

+4  

vezetőségi tag 

MRAE Elnökség 

            Felügyelő bizottság  

- véleményez: közhasznú 

tevékenységet/költségvetését 

- ellenőriz: bevételek/kiadások 

- kezdeményezhet: elnökség 

vagy közgyűlés összehívását 

Elnök 

+3 

bizottsági tag 
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Kongresszusok 

• évenként (Budapest/Vidék) 

• I. Kongresszus Szombathely 

• 2000 - Közép-Európai Radiográfusi Kongresszus 

• XIV. Kongresszus Sárvár (Szombathely) 

• XV. Kongresszus Budapest (2010. IX.) 

• résztvevők száma átlag 300-400 fő 
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Nemzetközi Radiográfus Nap 
World Radiographers Day 

• I. 2004.  

• VI. 2009. nov. 14. 

• ingyenes pontszerző 
továbbképzés 

• témák: nőgyógyászat 
betegségek, mozgásszervi 
betegségek, 
urogenitélis rendszer 

 

Wilhelm Conrad Roentgen 

1895. nov. 8  
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Jelen 
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Tevékenységei 

• Szakmai érdekvédelem, állásfoglalások képviselete 

• Szakmai rendezvények szervezése 

• Továbbképzések szervezése 

• Társszakmákkal kapcsolattartás (MESZK, MRT, MST, ESZEF…) 

• TÁMOP 6.2.2.2/B/09/1, C KOMPONENS  
 „Hatásköri listák előkészítése egészségügyi szakdolgozói 
területen”  

• Nemzetközi szervezetekkel kapcsolattartás 
European Federation of Radiographer Societies 

• Kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó tagjai 
elismertetése 

• Támogatja és pártolja a magyar radiogáfusok szakmai 
és általános érdekeit  

• Kommunikáció 
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Európai Radiográfusi     

Szervezetek Federációja 
 • Megalakulás, 22 ország (2007. IX. 17.) 

• MRAE (2008)  

• Jelenleg 29 ország, ~ 85,000 radiographer 

  - 23 oktatási intézmények  

• II. Közgyülés: Budapest (2009)  

 

  Célok, feladatok 
• harmonizáció, közös standardok 

• radiográfusok szabad mozgása 

• társ szervezetekkel kapcsolat építés 

• politikai támogatás (EU) 
– EC radiation protection 159 

(European Commission guidelines on  
clinical Audit for medical radiological practices) 

– EU Physical Agents Directive 2004/40/EC  
on electromagnetic fields 
(Alliance for MRI) 
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Jövő 

• 2002 - www.mrae.hu 

• 2010 - www.radiologia.hu 

  - színesebb, korszerű webportál 

  

• igény szerint adminisztrativ feladatok végzése (pl. tagnyilvántartás) 

• on-line képzések, kurzusok lehetősége (akár kreditpontos) 

• szakmai protokollok, jogszabályok, ajánlások stb. közzététele 

• szakmai link-gyűjtemény 

 - kongresszus/továbbképzések elektronikus jelentkezési rendszer 

 - levelezés, kommunikáció  

• online szaklap publikáklás (Radiográfus) 

http://www.mrae.hu/
http://www.radiologia.hu/
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Dr. Háray Alfrédné Emlékdíj  

• Mikor ?  évente 1x, Közgyűlésen 

• Ki ?  szakdolgozó, Egyesületi tag 

• Mit ?  oklevél/emlékplakett 

• Hogyan?  jelőlés – kuratóriumi döntés 

• Erkölcsi/szakmai elismerés 
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Továbbképzések 

• Továbbképzési rendszer változása 

– 100 kreditpont  (150 – 250 kreditpont) 

• Működési nyilvántartás követelményei 

• Egyesületi tagoknak ingyenesen 

• Budapest, regionális, elektronikus 

• eLearning (TÁMOP 6.2.2./B)  
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Egyéb… 

• Szakmai kollégium 

• Társszakmák 

• Tagság megerősitése 

• Radiográfus folyóírattal 

együttműködés 

• Szakmai kompetenciák… 
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