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Jegyzőkönyv 

 

 

Felvéve: A Magyar Radiológus Asszisztensek elnökségi ülésén 

Dátum: 2012-12-13, 14 óra 

Helyszín: SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika könyvtár 

Cím: 1082.Budapest, Üllői út 78/A. 

Jelen vannak: csatolt regisztrációs ívek szerint 

Levezető elnök: Vandulek Csaba 

Jegyzőkönyvvezető: Mocsári Zsuzsanna 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

1.  Farkas Andrea 

2.              Németh Katalin 

 

Napirendi pontok: 

 

1. 2012-es titkári beszámoló (Németh Katalin) 

2. 2012-es gazdasági beszámoló (Varga Lászlóné) 

3. MRAE XVII. Kongresszus lezárása (Nemesi Erika, Vandulek Csaba) 

4. Alapítvány előkészületek (Vandulek Csaba) 

5. MRAE alapszabály (Németh Katalin) 

6. 2013-as tudományos program tervezetek, ötletek (Pavlikovics Gábor) 

7. MRAE elnökségi választások, 2013-2017-es ciklus (Vandulek Csaba) 

8. Jövő évi szakmai programok, tervezetek (Németh Katalin) 

9. Egyebek 

 

Vandulek Csaba: megállapítjuk, hogy határozatképesek vagyunk. 

 

 

1. Németh Katalin beszámolója: 

 
• 2012 áprilisában tartott Közgyűlésen lettem megválasztva, mint az MRAE titkára. Ekkor 

lemondtam a Felügyelő Bizottságban töltött tagságomról. 
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• Róka Tímea átadta a nála lévő összes elektronikus és nyomtatott formájú 
dokumentumokat Varga Lászlónén keresztül. A csomag tartalmazott egy db pendrive-t, 2 
nagy irattartó mappát, 2 pecsétet, valamint a postafiók kulcsát (Posta 1. Budapest). 

• A korábban, 2011 évben megkötött postafiókbérlés negyedévenkénti meghosszabbítás 
és befizetésként lett meghatározva. Az adatok ellenőrzésekor a postafiók bérleti díjában 
több mint 1 hónapos csúszásunk és ennek megfelelően hátralékunk keletkezett, melyet 
április végén rendeztem és kértem a következő negyedévre való meghosszabbítást. 

• 2012 nyarán kezdeményeztem, hogy postafiókunk elérhetőségét mozdítsuk el a 
belvárosba a jobb megközelíthetőség végett, melybe a vezetőségi tagok egyhangúan 
megszavazták. Így 2012 októberétől postafiókunk átkerült a Posta 8-hoz. Vandulek 
Csabának és nekem van meghatalmazásunk a postánál, a postafiók kulcs 1 db, nálam van. 
A Posta 1-nél november 31-ig kértem a küldemények átirányítását az új helyre. A Posta 1-
tól visszakaptunk egy havi díjat, melyet átadok Varga Lászlónénak mai napon 
(2012.12.13.). 

• Postafiók bérleti díjáról a számlákat Valinak időben leadtam; az eddig befizetett összeg 
kifizetésre került számomra. 

• MRAE Alapszabály és SzMSz átnézésre és módosítások javaslatára terjesztettem a 
nyáron 

 
• Tagnyílvántartás: 2012. nyár végétől egészen november elejéig hirtelen megemelkedett 

az új belépő MRAE tagok belépése,így jelen állapotban 850 fő van 2012-ben regisztrálva. 
Az éves kongresszusunk helyszínén is többen léptek be. 

 
• 2012 nyár elején elfogadtuk a radiologia.hu segítségét Zöldi Pétertől, 

hogy az MRAE tagnyilvántartását elektronikusan feldolgozzák olyan 
formában, hogy az hozzáférhető legyen a tagok számára � ez a mai napig 
nem történt meg. 

• Varga Lászlóné és általam összeállított tagnyilvántartás naprakész egy 
M.Exell táblázatban. 

• 2012 október elején 110 db új tagkártyát készítettünk, melyek kiadásra 
kerültek személyes átvétel, ill postai úton keresztül. Erre 7823 Ft. 
fizettünk ki a BULL Consulting/Metamorph Kft-nek 

 
• Hírlevél: Rendben és időben el lettek készítve a negyedéves elektronikus Hírlevelek, 

melyet az MRAE gmail-es postafiókjából kiküldtem, ill. feltettük a www.mrae.hu-ra és a 
radiologia.hu-n regisztráltaknak is kiment egy elektronikus anyag a Hírlevél tartalmaira 
linkelve. Utóbbiban Zöldi Péter segítségét kaptuk.  

• 2012. évi MRAE Kongresszus Miskolcon lett megtartva, a korábbi évekhez képest 
jelentősen megemelkedett részvételi számmal, 350 fő, sok előadás és poszter került 
bemutatásra. Örömmel vettük, hogy Debrecen és Miskolc egyetemi hallgatók is jelen 
voltak egy-egy szekcióval. 
A kongresszus rendben és nagy poziíiv hangzattal, véleménnyel zárult. Rendben lezajlott 
a szekciónként vezetett értékelő lapok zárása a moderátorok által, mely alapja volt a 
prezentációk értékelésére. A Radizone Kft által felajánlott egyenként 5000 Ft. Könyv 
utalványokat vehették át a legjobb előadók és egy legjobb poszter készítője. 
Rövidfilm pályázat nagy sikerrel folytatódott le és zárult, melyhez a Fuji Magyarország Kft 
nyújtott ajándékokat, 3 db fényképezőgépet. 
Köszönöm a szervezőknek és az aktív tagtársaknak, hogy segítették a kongresszus 
megszervezését és lebonyolítását. 
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• Megemlítenék egy problémát, mely visszatérő dolog, nem nagyon 

foglalkozott ezzel senki. Gazdasági vezetőnek a helyszínen is helyt kell 

állnia, intézni a befizetéseket a regisztráció mellett. Szinte senki nem 

gondolt arra, hogy a gazdasági vezetőnek, jelen esetben Valinak lennének 

szükségletei, illetve szívesen ő is beülne egy-egy előadásra. A későbbiekre 

nézve szeretnék javaslatot tenni, hogy rendezvényeinken 1-2 fő legyen 

kinevezve, mint segítő, akik egy időre tehermentesítik a gazdasági 

vezetőt. 
 

• 2012 október végén Vandulek. Csabával felkerestünk egy szakjogászt, aki jártas a civil 

szervezetekkel kapcsolatos jogi kérdésekben, hogy átbeszéljük az esetleges radiográfusi 

alapítvány kérdését, pro és kontra.  
• Az idei Nemzetközi Radiográfus Napi rendezvényünk elmaradt, technikai ok miatt. illetve 

tudományos programmal megbízott tagtársak passzív részvétele miatt. Nov. 10-re egy a 

MESZK-KD által meghirdetett rendezvény volt, mely pontosan egybeesett a mi leendő 

rendezvényünkkel. Felmerült, hogy közösen tartsuk meg a szakmai napot, melyet a 

Felügyelő Bizottság álláspontja miatt elvetettünk. Többen érdeklődtek a novemberi 

napunk elmaradásáról, valamint a dr. Háray Alfrédné Dij elmaradásáról. Jövőre időben el 

kell kezdeni szervezni. 
• Egy a saját tulajdonomban lévő 1GB-s pendrive-t az MRAE javára önként felajánlottam, 

mert szükséges volt az elektronikus dokumentumok biztonsági mentésére. Körbement 

egy körkérdés a biztonsági mentésről, voltak ötletek, többek között egy online 

szinkronizációs lehetőség is.  
 

 

Vandulek Csaba: elfogadjuk-e a titkári beszámolót: egyöntetűen igen. 

 

2. Varga Lászlóné beszámolója: 2012. decemberben 742 befizetett tag van nyílvántartva. 

Készpénz (házipénztár) 274.560 Ft. 

Bankszámlán: 3.944.430 Ft. 

Lekötött betétek: 1.768.785 Ft. 

       1.287.139 Ft. 

       2.000.000 Ft. 

 összesen: 5.055.924 Ft.   

Vandulek Csaba: elfogadjuk-e a gazdasági vezető beszámolóját: egyöntetű igen.  

 

3. Vandulek Csaba: az idei kongresszust követően számos pozitív visszajelzés érkezett, 

többek között Lázár főorvos úrtól is. 
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4. Vandulek Csaba: Felkerestünk egy jogászt Németh Katalinnal. A jogász tanácsa: 

nehezen lehetne az Egyesületnek kontrollja az alapítvány felett, ezért inkább javasolja 

az Egyesület tevékenységi körének kiterjesztését. Ezt egyöntetűen támogatjuk. 

Németh Katalin további javaslata: a gazdasági vezető munkáját meg lehetne 

könnyíteni a rendezvényeken azzal, ha minimum két segítője lenne, akik néha 

leváltják. Varga Lászlóné: tovább a rendezvényeken neki is szüksége lenne egy listára, 

hogy mely tagok nem fizették be a tagdíjat adott évben.  

 

5. Németh Katalin: az alapszabályt több ponton módosítani kell, illetve össze kell 

hangolni az SZMSZ-szel, ehhez jogász segítsége szükséges. 

      Vandulek Csaba: a civil szervezetekre vonatkozóan új kritériumok vannak. 

      Vandulek Csaba: támogatjuk-e, hogy az alapszabály módosításával kapcsolatban      

      felkeressünk-e jogászt?- egyöntetűen igen. Ez ügyben kontakt-személy: Németh    

      Katalin. 

 

6. Pavlikovics Gábor nem tudott az elnökségi ülésen részt venni. 

Vandulek Csaba: Megkeresem Gábort, hogy kezdje el megszervezni az áprilisi 

közgyűlést követő tudományos továőbbképzést. Vali jelezte, hogy munkahelyéről 

lenne előadás. 

Soron következő elnökségi ülés időpontja: 2013.02.15, a székhelyen. 

MRAE közgyűlés időpontja: 2013.04.13, a székhelyen.  

 

7. Vandulek Csaba: minden jelenlévő mondja el, hogy indul-e a következő választáson, 

illetve mik a tervei:  

Vandulek Csaba: igen 

Mocsári Zsuzsanna: nem 

Németh Katalin: igen 

Varga Lászlóné: kérdéses 

Farkas Andrea: kérdéses 

Dr. Fehér Lászlóné: nem 

Nemesi Erika: igen 

Szalainé Karjczár Anikó: nem 

Farkas Orsolya: igen 

Kőmezei Ágnes: kérdéses 
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8. Németh Katalin: javasolnék egy három-fordulós versenyt, melynek végpontja a 

kongresszus lenne 

9. Németh Katalin: jogszabály írja elő, hogy a székhelyen kint kell lennie a falon az 

egyesület táblájának, ehhez Kőmezei Ágnes engedélyt kér Dr. Bérczi Viktortól.  

 

 

 

 

Mocsári Zsuzsanna                                                Vandulek Csaba 

Jegyzőkönyv-vezető                                              levezető elnök  

 

 

 

 

Farkas Andrea     Németh Katalin 

Jegyzőkönyv-hitelesítő                                         jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

Budapest, 2012.12.13. 

 

 

 

 

 

 


