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

E-mail: mrae@mrae.hu  
Honlap: www.mrae.hu  

MRAE Adószám: 18060968-1-42 
Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zs. u. 43/C, 2/8. 

 
 
 

Az éves tagdíj: 
3000.- Ft 2017. év május 31-ig, június 1. után történő befizetés esetén 4000.- Ft december 

31-ig. 
Számlaszám:  11708001-20368108   - ide kérjük utalni az éves tagdíjat. 

 
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.  
 
 
 

ADÓ 1% 
 

Kérjük, támogassa az MRAE működését az adója 1%-val! 
 

Adószám: 18060968-1-42 
 
Az Egyesület köszönetét fejezi ki azoknak, akik 2016. évben a személyi jövedelemadójuk 1%-t 
felajánlották céljaink megvalósításához.  
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MRAE Tisztújítás 
 
 
2017. tavaszán tartandó Közgyűlésünk fő témája a Magyar Radiográfusok Egyesület vezetőségének, 

Felügyelő Bizottságának, I. és II. fokú Etikai Bizottságainak tisztújítása. 
Ezúton felhívjuk a Radiográfusi társadalom figyelmét, hogy a különféle tisztségekre és Bizottságokba 

megnyílt a jelentkezési lehetőség. 
Pályázatnak tartalmaznia kell: -     Szakmai önéletrajz 

- Motivációs levél 
- Jelentkezési lap 

 
Jelentkezési lapot elérhetővé tettük www.mrae.hu Weboldalunkon. 
Jelentkezési határidő a Közgyűlést megelőző 2 hét (2017. 04. 08-ig). 
Az elvállalt feladatok önkéntes munka keretében történnek és előnyös, ha a munkahely is támogatja az 
illetőt ebben. Az egyes tisztségek és azok feladatköreinek pontos leírása a www.mrae.hu oldalon 
megtalálható MRAE Alapszabálya, valamint az SzMSz-ben olvasható.  
 

Várjuk a lelkes és aktív radiográfus kollégák jelentkezését Magyarország egész területéről! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Magyar Radiográfusok Egyesülete tisztújító vezetőségválasztása 

http://www.mrae.hu/


 

Budapest, 2017. április 22. 
 

Jelölőlistára való felkerülési szándék bejelentése 
Beküldési határidő: 2017. április 08. 
Magyar Radiográfusok Egyesülete, mrae@mrae.hu  

 

Név: 

Leánykori név: 

Születés helye, ideje: 

Anyja neve: 

Lakcím: 

Végzettség: 

Működési nyilvántartási szám: 

Munkahely neve: 

Munkahely címe: 

Beosztása: 

Telefonszáma: 

E-mail címe: 

 
Munkahelyén kap-e támogatást megválasztása esetén? Tudja-e a feladatait időnként a hivatalos 
munkaidejében is végezni?     

IGEN    NEM 
 

Milyen pozícióba kívánja jelöltetni magát? (Megfelelőt kérjük megjelölni!) 
Elnök 
Elnökségi tag 
Felügyelő bizottsági tag 
Etikai bizottsági tag 
 

 
Kelt:    Aláírás: 

mailto:mrae@mrae.hu

