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

E-mail: mrae@mrae.hu  
Honlap: www.mrae.hu  
Facebook: Magyar Radiográfusok Egyesülete 

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

MRAE éves tagdíj 

 
Tagdíj 3000 FT adott év január 1 és május 31 között, majd 4000 Ft június 1 után történő 
befizetés esetén 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 2018 kreditpontos továbbképzések: 
 
 

MRAE Közgyűlés és pontszerző továbbképzés 
 

Időpont: 2018. május 12. 
Helyszín: Budapest 
Jelntkezés: online regisztráció március 1 - május 10 között 
Regisztrációs díj: -     MRAE tagoknak ingyenes (2018. évi tagdiíjbefizetés mellett!) 

     -     NEM MRAE tagoknak 4000 Ft (helyszíni fizetés lehetséges) 
Aki előre utalja az MRAE tagdíjat, vagy a regisztrációs díjat a rendezvényt megelőző 2 hétben, kérem hozza 
magával a befizetésról szóló igazolást! 
Információ: www.mrae.hu 
 
MRAE rendes évi Közgyűlésén csak MRAE tagok vehetnek részt. 
A szakmai továbbképzés több szakmacsoport felé nyitott lesz, így várjuk az alábbi szakcsoportokhoz tartozó 
kollégákat is a Közgyűlést követő előadásokra:  
FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS, GYERMEK ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS, SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS, LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA, KÉPI 
DIAGNOSZTIKA, ÁLTALÁNOS ÉS ELEKTROFIZIOLÓGIAI ASSZISZTENCIA, FOGÁSZATI ELLÁTÁS, GYÓGYSZERTÁRI ELLÁTÁS, MOZGÁSTERÁPIA ÉS 
FIZIOTERÁPIA, MŰTÉTI ELLÁTÁS, SZÜLÉSZETI ELLÁTÁS, VÉDŐNŐI ELLÁTÁS, KÖZEGÉSZSÉGÜGY ÉS NÉPEGÉSZSÉGÜGY, EGÉSZSÉGÜGYI 
MENEDZSMENT, REHABILITÁCIÓS ÉS ÉLETVEZETÉST TÁMOGATÓ, DIETETIKA, TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT 

Akkreditáció folyamatban. 
 
Tervezett program: 
9 h  Regisztráció 
10 h  Közgyűlés 
10.45 h Szünet 
11 h Előadás 
12.30 h Szünet 
13.15 h Előadás 
15 h Rendezvény zárása 
 

 
XXI. MRAE országos kongresszus 2018 

 
Időpont: 2018. szeptember 27-29 
Helyszín: Hunguest Hotel Béke, Hajdúszoboszló 
Jelntkezés: online regisztráció április 1 -től 
Információ: www.mrae.hu 
Akkreditáció folyamatban. 
 

Az MRAE a Debreceni Egyetem Orvosi Képalkotó Intézettel és a Nagyerdei Képalkotásért Alapítvánnyal közös 
együttműködésben szervezi meg a 2018. év országos radiográfusi kongresszusát. 

Kongresszus fő témái: 

 Dózismonitorozás 

 Képalkotó vizsgálati módszerek protokolljainak ismertetése, összevetése  

 Nukleáris Medicina, különböző radiofarmakonok alkalmazási területei (kutatások) 
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 Sugárterápia aktualitásai 

 Szonográfusok helyzete Magyarországon 

 Különleges radiológiai vizsgáló eljárások 

 Oktatás 
 
A beküldött előadások és digitális poszterek absztraktjait az MRAE honlapján tesszük közre, miután a szakmai 
program véglegesített. 
Lehetőség lesz különféle regisztrációra: 

 3 napra MRAE tag, vagy nem MRAE tag 

 Napi jegy ellátással (kávé szünet és ebéd), vagy ellátás nélkül 

 Hallgatói jegy (ellátás nélkül, az ebédet külön lehet igényelni) 

 Céges regisztráció 
Szakmai és társasági programok egy helyszínen kerülnek megszervezésre a Hotel területén. 

 
Tervezett program: 
szeptember 27. 

13 órakor Megnyitó 
13 -18 h Plenáris ülés egy szünettel 
19 h Vacsora és társasági program 
21 h fürdőparty éjfélig 

 
szeptember 28. 

9-17 h óra között szakmai előadások kávé és ebédszünettel 
20 h Gálavacsora 

 
szeptember 29. 

Kötetlen társasági program 
Szervezők fent tartják a program módosítását a beérkezett szakmai előadások mennyiségétől függően. 

 

 
 
 

XV. Nemzetközi Radiográfus Nap - MRAE pontszerző továbbképzés 

 
Időpont: 2018. november 10. 
Helyszín: folyamatban 
Információ: folyamatban www.mrae.hu 
Program folyamatban. 
Akkreditáció folyamatban. 
 
 
 

dr. Háray Alfrédné Emlékdíj 2018  
 

A Magyar Radiográfusok 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. 
Bővebb információ olvasható honlapunkon: http://www.mrae.hu/info.aspx?sp=7  
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 
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elektronikusan az Egyesület e-mail címére 2018. szeptember 30-ig. Az adatlap az MRAE honlapjáról 
(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 2018. novemberben, a XV. Radiográfusi Világnapon kerül sor ünnepélyes 
keretek között. 

 

 
 

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.  

 
• 2016.11 EFRS Statement on Radiography research in Europe “Strengthening evidence-based practice 
within the profession” 
• 2016.11 EFRS European Qualifications Framework (EQF) Level 7 Benchmarking Document: 
Radiographers 

These documents are also uploaded for public use at www.efrs.eu under “Documents”. 
 
 
 
 

Egyéb továbbképzési lehetőségek 
 

Mammográfiás kötelező továbbképzés 
 
" A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Központi Radiológiai Diagnosztika Osztálya „Aktualitások az 
emlődiagnosztikában” címmel, kötelező szakmacsoportos továbbképzést szervez.  
Időpont: 2018. március 21-22.  
Helyszín: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 
Jelentkezési határidő: 2018. 03. 01.  
Jelentkezés: kizárólag a SZAFTEX rendszeren keresztül (https://szaftex.aeek.hu/) lehetséges." 
https://szaftex.aeek.hu/szaftex/szaftex/EntKtkReszletek.xhtml?ktk=4438821&vissza=%2Fszaftex%2Fszaftex
%2FEntKtkListLazy.xhtml  
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