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Általános Információk: 
 
MRAE  Telephely: 1082  Budapest,  Üllői út  78/a., Fsz. 104. 

Levelezési cím: 1445 Budapest, Pf. 337 
E-mail: mrae@mrae.hu  
Honlap: www.mrae.hu  

MRAE Adószám: 18060968-1-42 
Számlaszám:  11708001-20368108   - ide kérjük utalni az éves tagdíjat. 
 
 
 

MRAE ÉVES TAGDÍJ 

3000 Ft 2016. év május 31-ig, június 1 után történő befizetés esetén 4000 Ft december 31-ig. 

Befizetési lehetőségek 
- banki átutalással (Közleményként adják meg a tag nevét és lakcímét!) 
- bankban készpénzes befizetéssel (Közleményként adják meg a tag nevét és lakcímét!) 
Egyszerre több tag tagsági díj befizetésekor kérjük, hogy minden egyes tag nevét és 
lakcímét, vagy postacímét adják meg a pontos könyvelés miatt. 
Az MRAE tag feladata, hogy jelezze az Egyesület felé: 

− Adataiban (név, lakcím, levelezési cím, e-mail stb.) történő változásokat  

− Be- és kijelentkezési szándékát írásban az Egyesület felé. Bejelentkezéshez a 
Tagnyilvántartási regisztráció töltendő ki, mely elérhető a www.mrae.hu internetes 
portálunkról. 

− Írásos (e-mail) lemondó nyilatkozat, hogy nem kéri az elektronikus Hírlevelünket, ill. 
egyéb információs anyagunkat a szakmával kapcsolatosan.  
 

 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új évet kíván az 
MRAE Vezetősége! 
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MRAE HÍREK 
 
 

ONLINE REGISZTRÁCIÓ – www.mrae.hu 
 
A legnagyobb fejlesztés az online regisztráció lehetősége, mely egyben az MRAE belépési 
nyilatkozatot is jelenti. Tehát, aki regisztrál, az nemcsak olyan adatokat tud elolvasni a 
honlapon, mely publikus, hanem olyan adatokat, dokumentumokat is, melyek csak az MRAE 
tag számára nyitottak. Viszont rendes MRAE tagnak az nyilvánítható ki, aki regisztrációja 
mellett az éves MRAE tagdíjat is befizeti, melynek tényét a saját online adatlapján meg is tud 
tekinteni. Ennek ellenőrzése után fogjuk elkészíttetni a nyomdával az új tagoknak a tagsági 
kártyáját, valamint a már tagsági kártyával rendelkezőknek átadni az adott évet igazoló 
matricát. Ezeknek átadása a különféle rendezvényeinken, valamint postázása egész évben 
folyamatos munkát igényel. Köszönjük mindenkinek a megértését és türelmét az esetleges 
hosszabb várakozást a tagsági kártya átvételéig. 
 
 

Megszünt a papír alapú regsiztráció 
 
2015. júniusától az MRAE Elnöksége úgy határozott, hogy megszünteti a papíralapú tagi 
regisztrációs forma lehetőségét, ezzel lecsökkentek az adminisztrációs feladatok és hibák, 
melyek e munkafolyamat során esetleg előfordultak; a rossz olvashatóság, kihagyott adatok 
átugrása, a papír elveszhet, postai feladáskor elkallódhat. 
 
Az online regisztráció előnye:  

- Egyszerűbb és gyorsabb tagsági ellenőrzés mind a tag, mind a vezetőség számára. 
A regisztrált adatait csak saját maga és a tagnyilvántartás adminisztrátorai láthatják! 
Az itt szereplő adatok harmadik fél számára nem kerülnek kiadásra. 

- A tag ellenőrizheti saját befizetéseit 2011-ig visszamenőleg. Az új befizetéseket 
folyamatosan töltjük fel a rendszerbe, melynek adminisztrációja kis időt igénybe vesz.  

- Akik korábban papíralapon már leadták a nyilatkozatukat (2014 szeptember hónap 
utáni időszakban), azon szereplő adatokat az Egyesület titkára vitte fel a rendszerbe. 
Erről egy automatikus e-mailt kap az MRAE tag, mely tartalmaz egy ideiglenes 
belépési kódot (ez megváltoztatható a tag által), valamint egy rövid tájékoztató e-
mailt ezen belépési eljárásról. Ezután el kell látogatni a www.mrae.hu-ra a megadott 
elérési útvonalon és ellenőrizni kell a tag adatait és megváltoztathatja a belépési 
kódját. A tag által végrehajtott módosításokról a honlap adminisztrátora automatikus 
értesítést kap. 

- Aki először saját maga regisztrál a honlapon és korábban már papíralapon is 
regisztrált, valamint a korábbi MRAE tagnyilvántartási adatbázisunkban is szerepelt a 
neve, ez esetben is kap egy automatikus e-mailt, hogy ellenőrizze az adatait és 
változtassa meg a jelszavát. Az újonnan bevitt adatok a régen regisztrált adatokhoz 
kerülnek integrálva. 

- Amikor valaki saját maga regisztrál az online felületen, a regisztrációját még el kell 
fogadnia az adminisztrátornak, ez eltarthat pár napot. Ezután fogja megkapni az 
előbb említett automatikus e-mailjét. Ezért a kényelmetlenségért előre is elnézésüket 
kérjük! 
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Automatikus E-mail küldése: 
 „Tisztelt X Y Juli. A Magyar Radiográfusok Egyesülete webrendszerébe tagregisztrációját örömmel elfogadtuk. 
Ön a mai naptól a Magyar Radiográfusok Egyesülete regisztrált tagja. A továbbiakban a mrae.hu oldal minden 
adatához hozzáférhet korlátozás nélkül. Az alábbiakban megadjuk a Web-rendszerünk [ mrae.hu ] használatához 
szükséges felhasználó nevét. Ezzel és a regisztráció során választott, csak az Ön számára ismert jelszóval tud 
weboldalunkra bejelentkezni. Felhasználó név: Juli1992.  Amennyiben a regisztráció során választott jelszavát 
elfelejtette, ide kattintva módosíthatja : http://mrae.hu/bejelentkezes.aspx?web_id=#1 Javasoljuk, hogy az oldalt 
a könnyebb rendszeres elérhetőség miatt tegye a "kedvencek" linkek közé. Ha a webrendszerünk használatával 
kapcsolatban bármilyen nehézsége merülne fel, javaslata lenne vagy segítséget kérne, nyugodtan forduljon 
információs címünkhöz ( support@doki.net ) Kellemes böngészést és hasznos időtöltést kívánunk! Üdvözlettel: 
Magyar Radiográfusok Egyesülete” 
 

 

 

 
 
Debütált az ONLINE REGISZTRÁCIÓs rendszerünk az őszi rendezvényünkön 
 
2015 őszén indítottuk el a Nemzetközi Radiográfus Nap alkalmából szervezett 
rendezvényünkre az első online regisztrációs lehetőséget. A rendezvényre jelentkezők csak 
az online rendszerben tudtak feliratkozni a programra, mely nagyban könnyítette mind a 
résztvevők, mind a szervezők (Egyesület vezetősége) munkáját. Aki már korábban regisztrált 
tagja volt az Egyesületnek, annak volt a legkevesebb munkája, mivel adatait csak ellenőrizni 
kellett e rendszerben, majd végighaladni a regisztrációs folyamaton. Végül mindenki egy 
rendszer e-mailt kapott, hogy sikeresen regisztrált a továbbképzésre. Akinek nem volt tagdíj 
rendezettsége 2015 évre, annak is sikeres volt a folyamat, de a rendszer felszólította a tagdíj 
rendezésére a rendezvény idejéig. Összesen 103 fő alkalmazta sikeresen az online 
felületünket, akiktől szóbeli, vagy írásos visszajelzések is érkeztek, mely alapján felmérhettük 
a gyakorlati problémákat, élményeket. Akiknek valamilyen problémájuk akadt, azoknak 
igyekeztünk minél előbb segíteni telefonon, vagy e-mailben. 
A jövőben fenntartani kívánjuk az online regisztrációs lehetőséget az egyes MRAE-s 
rendezvények alkalmával. 
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2015 Dr. Háray Alfrédné Emlékdíj ünnepeltje 

 
2015-ben beérkezett és feldolgozott pályázatok alapján, az Emlékdíj Bíráló Bizottsága 
meghozta döntését, mely alapján Török Andrásné, Klári kapta meg a negyedik dr. Háray 
Alfrédné Emlékdíjat, mely az év utolsó Elnökségi Ülésén, ünnepélyes keretek között került 
átadásra. 
Röviden Kláriról: 
Több mint 50 éve dolgozik röntgenasszisztensként. A Radiológiai Klinikán kezdte 
pályafutását, majd az ORFI dolgozója lett. A hivatalos nyugdíjazása előtt kevés időt a Honvéd 
Kórházban is dolgozott, majd nyugdíjasként visszatért az ORFI-ba, az átalakulás után a Budai 
Irgalmasrendi Kórház asszisztense jelenleg is. 
Közel 15 éven keresztül volt a Magyar Röntgenasszisztensek Egyesületének gazdasági 
vezetője. Számtalan kongresszus, köztük nemzetközi, ill. az Egyesület valamennyi 
rendezvénye előkészítésében, lebonyolításában majd az elszámolásban működött közre. 
Ezúton is, szívből gratulálunk neked, Klári! 
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Képen láthatók balról jobbra haladva: Dr. Takács Sándorné, Török Andrásné, Török András, 
Szerdahelyi Tamásné, Vandulek Csaba, Varga Lászlóné, Németh Katalin. 
 
 
 

Európai Radiográfusi Szervezetek Federációja 
 
A European Federation of Radiographer Societies (EFRS) a Facebook-on. Rövid hírek és 
aktuális információk céljából like-olni lehet a következő linken www.facebook.com/efrs.eu, 
valamint érdemes figyelemmel kísérni a honlapjukat: www.efrs.eu.  

 

 
MRAE 2016 kreditpontos továbbképzése: 

 
 
MRAE Közgyűlés és továbbképzés 
Időpont: 2016. tavasz  
Helyszín: Budapest 
Információ: folyamatban www.mrae.hu 
 

MRAE nagy kongresszus 
Időpont: 2016. augusztus 
Helyszín: folyamatban 
Információ: folyamatban www.mrae.hu 
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Egyéb minősített, szabadon választható elméleti továbbképzések az 
EEKH-GYEMSZI által jóváhagyva: 
 
Williams Életkészségek Stresszkezelő és kommunikációs készségfejlesztő program 
Idő: 2014. aug.1.-2016.aug. 1. 
Helyszín: Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb, Budapest 
Információ: Horváth Anikó, Tel: 06-1/3251100 57468 melléken 
  E-mail: horisz73@gmail.com 

 
Az egészségügyi tevékenység során kialakuló kockázatok és azok csökkentése a 
szakdolgozók védelmének érdekében 
Idő: 2014. nov. 1.- 2016. nov. 1. 
Helyszín: Károlyi Sándor Kórház, Budapest 
Információ: Dr. Siposné Tomkovics Ágnes, Tel: 06-1/3690666/1570;  

E-mail: tomkovics@gmail.com 
Továbbképzési pont: 17 

 
Hatékony problémamegoldás és konfliktuskezelés 
Idő: 2015. jan. 1. – 2017. jan. 1. 
Helyszín: AGORA Oktatási Intézet Kft. Irodája, Budapest 
Információ: Benyo Ilona, Tel: 06-1/7864695; E-mail: ilona.benyo@agoraintézet.hu 
Továbbképzési pont: 10 

 
 
Működési nyilvántartásról 
 
Az egyéni szakmai továbbképzéssel és a saját működési nyilvántartással kapcsolatban 
adatokat az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (volt: Egészségügyi 
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal) honlapján (www.enkh.hu) lehet informálódni.  
 
ENKH Elérhetősége: 
 
Alapnyilvántartás  
Ügyfélszolgálati telefonszám: 06 1 235-7945 
Ügyfélszolgálati faxszám: 06 1 235-7939 
Ügyfélszolgálat helye: 1051 Bp., Akadémia utca 7. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma épületének oldalában. 
Ügyfélfogadás személyesen: hétfő-csütörtök: 8:30-11:15; 12:00-15:30; péntek: 8:30-11:15; 12:00-13:00 
Ügyfélszolgálat telefonon: Pintér Szilvia 
E-mail: alapnyilvantartas@enkk.hu 
Telefonos ügyfélszolgálat ideje: kedd, csütörtök: de. 9:00-11:00 
 
Működési Nyilvántartás Egészségügyi szakdolgozók 
Ügyfélszolgálati telefonszám: 06 1 235-79-82 
Ügyfélszolgálati faxszám: 06 1 235-7939 
Ügyfélfogadás személyesen: hétfő-csütörtök: 8:30-11:15; 12:00-15:30; péntek: 8:30-11:15; 12:00-13:00 
E-mail: omny@enkk.hu 
Telefonos ügyfélszolgálat ideje: hétfő-csütörtök: 8:00-11:00 és 12:00 - 16:30; péntek: 8:00-11:00 és 12:00 -
14:00 

 


