
 

MAGYAR RADIOGRÁFUSOK EGYESÜLETE 
2018. év II. Hírlevél 

 
 
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 befizető nevét/neveit és lakcímét!) 
- bankban készpénzes befizetéssel (Közleményként adják meg a tag nevét/neveit 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 2017. évben a személyi jövedelemadójuk 1%-t felajánlották 
céljaink megvalósításához. 

mailto:mrae@mrae.hu
http://www.mrae.hu/
http://www.mrae.hu/


 

MRAE 2018 kreditpontos továbbképzések: 

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

 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. 

 
A Kongresszus fő szervezője: 
Nagyerdei Képalkotásért Alapítvány 4225 Debrecen, Függetlenség u. 16. 
Regisztrációt követően válasz e-mailt kapnak a jelentkezők a regisztráció sikerességéről, melyben a regisztráltak az 
átutaláshoz szükséges pontos adatokat is megtalálják majd.  
 

http://www.mrae.hu/


 

Ha esetleg, valaki a regisztrációt követő egy hétben nem kap válasz e-mailt, az kérem érdeklődjön a regisztrációjáról 
a következő elérhetőségek egyikén: 

Kontakt: Simon Tünde 
E-mail: nagyerdei.kepalkotas@gmail.com, simont@med.unideb.hu 
Telefon: 06-52- 255-170 

 
A regisztrációs link:  https://goo.gl/forms/oj6iNKMkPLXDDaP23 
Az adatkezeléssel kapcsolatos  információ az MRAE honlapján elérhető. 
 
Regisztrációs díjak 
MRAE Tag: 28.000,-Ft / fő (2018. szeptember 27-29) 
Napi jegy: 7.000,-Ft/fő 
Nem tag: 31.000,-Ft / fő (2018. szeptember 27-29) 
Napi jegy 7.000,-Ft/fő 
Céges résztvevő: 38.000,-Ft / fő (2018. szeptember 27-29) 
Napi jegy 10.000,-Ft/fő 
Egyéb: Meghívott vendég, Hallgató (BSc – radiográfus) – ingyenes 
 
Aki nem száll meg a Kongresszus helyszínén, de szeretne részt venni a gálavacsorán, ennek a költsége: 10 000 Ft. 
A regisztrációs díj tartalmazza: 

 - a kongresszuson való részvételt és a teljes ellátást,  
 - szálloda saját gyógyfürdőjének és wellness részlegének (illatkamra, gőzkabin, infra finn szauna) fittnes 
terem korlátlan használatát, fürdőköntöst, 
 - zárt parkolót, 
 - csütörtöki fürdőpartyt 
 - péntek esti gálavacsorát és az azt követő táncos estet. 

  
Kongresszusi helyszín: 
HUNGUEST HOTEL Béke, 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10. 
Szállásfoglalás határideje: 2018. szeptember 15. 
Szállás árak: 
 - Egyágyas szobában 17.200,-Ft/fő/éj 
 - Kétágyas szobában 15.000,-Ft/fő/éj 
A szállásárak tartalmazzák az áfa-t, a büféreggelit és az idegenforgalmi adót. 
 
Lehetőség van wellness masszázsok és testkezelésekre, melyek árjegyzéke az MRAE honlapról elérhető. Ezen 
kezelésekre előzetes bejelentkezés szükséges, melyeket a regisztrációkor meg kell adni.    
 
Előadások és poszterek  
Az előadások és poszterek rövid összefoglalóit, absztraktjait (bevezetés, célkitűzés, anyag és módszertan, 
összefoglalás) már be lehet küldeni.  
Email cím: mrae@mrae.hu  
Határidő: 2018. augusztus 10. 
 

Újdonság! 
 

Kulturális Galéria a XXI. MRAE kongresszuson 
 

Felhívjuk minden radiográfus figyelmét, hogy a kongresszuson lehetőség nyílik kultúrális értékek különféle 
témákban való bemutatására, kiállítására. A saját alkotás lehet festmény, szobor, fotó, egyéb kézműves 
kiállítási termékek, anyagok.  
Kiíállítás feltételei: 
- Csak saját alkotás állítható ki 
- Az alkotónak radiográfusnak kell lennie (nem feltétel MRAE tagság) 
- Az alkotások a helyszínre való szállításáról és onnan való elszállításról és azok csomagolásáról az 

alkotónak kell gondoskodnia 



 

- Nevesíteni a műveket (Alkotó neve, város, ahonnan származik, alkotás évszáma)  
- Galériában való kiállításra csak előre jelentkezés után van lehetőség 

 
Amit biztosítunk: 
- A kongresszus helyszínén a Hotel elkülönített területet biztosít a kiállítási tárgyak számára 
- Kiállítási időszak: 2018. 09. 27. 12 órától -29. 10 óráig 

 
Jelentkezés: 
- Kérjük, hogy emailben jelezze kiállítási szándékát, melyhez a következő információra van szükségünk: 

o Név, Város neve (ahonnan érkezik) 
o Alkotási terület megnevezése 
o Hány művet szeretne kiállítani és azok méretei 
o Milyen technikai szükségletre számít a helyszínen 
o Határozza meg a pontos kiállítási időtartamot 

- Jelentkezését küldje meg az mrae@mrae.hu e-mail címre. Ezt követően hamarosa válaszlevelet küldünk. 
- Jelentkezési határidő: 2018. 08. 31. Ezután már nem áll módunkban újabb jelentkezés elfogadására! 

 
 
 
 

 

XV. Nemzetközi Radiográfus Nap - MRAE pontszerző továbbképzés 

 
Időpont: 2018. november 10. 
Helyszín: Kaposvár 
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 
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. 
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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 vezetősége tiszteletét tette a Kapuvárott működő 
Röntgenmúzeumban 

 
2018. június közepén az MRAE vezetősége tiszteletét tette a kapuvári Röntgenmúzeumban, ahol egy  
nagyszerű gyűjteményt láthattunk. Tárlatvezetést a múzeum vezetője, Boross János tartotta, aki saját 
szakmai tapasztalatait és éleményeit is megosztotta velünk. Elismerő oklevelet adtunk át Boross Úrnak,  
tiszteletet adva a szakmai elhivatottságáért és a radiológia múltjának ápolásáért a jelen és jövő tanulói, 
nemzedéke számára. 
A magángyűjtemény bekerült szakértői és látogatói javaslatra a Győr-Moson-Sopron megyében található 
„Megyerikumok” körébe A helyi értéktárat gazdagító tárlat országosan is egyedülálló dokumentumokat, 
tárgyakat tartalmaz. 
A hagyományos és fogászati radiológiában használatos géppark mellett több kiegészítő technikai felszerelés, 
szakmai irodalom (könyvek, fénymásolatok, magazinok) a kezdetektől, poszterek tekinthetők meg a 
helyszínen, a látogató a katódsugár előállításától a mai radiológiai felfedezésekig sok minden megtalálható. 
A múzeumban kiállított gépek közül több, az ország különböző tájáról került Kapuvárra.  
A helyszínen készült képeket az MRAE honlapján lévő galériában tekintehtők meg. 
Mindenkit buzdítunk, hogy látogasson el a múzeumba Kapuváron és tekintse meg a fantasztikus 
gyűjteményt, mely napról – napra bővül különböző anyagokkal. Ha Ön is kíván radiológiai értékekkel 
gyarapítani a múzeum kínálatát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Boross Jánossal. 
Látogatását mindenféleképpen jelezze előre a múzeum vezetőjénél a +36 20/416-4963. 

 
 
Állás lehetőségek 
 
Friss állásajánlatok elérhetők: http://www.mrae.hu/info.aspx?sp=18 
 

Mammográfiás radiográfus álláslehetőség 

Érd Szakorvosi Rendelőintézet mammográfiai (klinika+szűrés) - magáncég által üzemeltetett – laborjába 
keressünk főállásba, kiemelt fizetéssel asszisztensnőt. 
Érdeklődni: Völgyiné Juhász Klára ügyvezetőnél a 06-209-161-322 telefonszámon lehet. 
 
 

CT radiográfusi álláspályázat másodállásban 

A Pozitron-Diagnosztika Központ CT operátor másodállású munkakörbe munkatársat keres heti 2 nap 15-20 
óra között. 
Elvárások: 

CT asszisztensi gyakorlat 
Magas szintű szakmai felkészültség 

 Előny: 

http://www.facebook.com/efrs.eu
http://www.efrs.eu/
http://www.mrae.hu/info.aspx?sp=18
http://www.mrae.hu/hirek.aspx?nid=88311&cid=421#88311
http://www.mrae.hu/hirek.aspx?nid=89508&cid=421#89508


 

Siemens képalkotó készülékek ismerete 
Rugalmasság 
Betegadminisztrációs tapasztalat 

 Ajánlatunk: 
Kihívást jelentő feladatkör 
Modern, multimodalitású intézményi háttér 

Jelentkezését fényképes szakmai önéletrajz elküldésével a foorvos@pet.hu  e-mail címre, vagy a Pozitron-
Diagnosztika Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 9. címre várjuk. 
 

 
Radiográfusi álláspályázat a Szigetszentmiklósi Szakorvosi 
Rendelőintézetben 
Szigetszentmiklóson a Szakorvosi Rendelőintzet Röntgen osztálya röntgenasszisztensi munkakör betöltésére 
pályázatot hírdet. 
Pályázat tartalma: 

- Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
- Teljes munkaidős foglalkoztatás 
- A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető 
- Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri 
leírásban foglaltaknak megfelelően. 
- Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 
- Munkavégzés helyszíne: Szakorvosi Rendelőintzet Röntgen osztály, 2310 Szigetszentmiklós, Viola 
utca 1 , Pest megye. 

 
Jelentkezés feltételei: 

- Középfokú szakképesítés, röntgenasszisztensi végzettség 
- Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret 
- Büntetlen előélet 
- Cselekvőképesség 

 
Előnyt jelent: 

- Érvényes, bővített fokozatú sugárvédelmi továbbképzés 
 
Pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: 

- Személyes adatokat tartalmazó, részletes, fényképes önéletrajz 
- Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata 
- Működési engedély 
- Kamarai tagság igazolása 
- 3 hónapnál nem régebbi Erkölcsi bizonyítvány 
- Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a 
pályázati eljárással összefüggésben kezeljék 

 
 Információ kérhető: Nagyné Vadász Ildikó mb. Ápolási Igazgató Tel: 06-24/524-131; www.szszri.hu 
 
Pályázat benyújtásának módja: 
- Postai úton: 2310 Szigetszentmiklós, Viola utca 1 és a borítékra kérjük ráírni "Röntgenasszisztensi 
pályázat" 
- Személyesen: Szigetszentmiklóson a Szakorvosi Rendelőintzet Titkárságán, 2310 Szigetszentmiklós, Viola 
utca 1., 1 emelet, D107 irodában 
 



 

 

Röntgen szakasszisztensi álláspályázat - FirstMed 

19 éve fennálló és folyamatosan bővülő budai magánklinika, FirstMed - FMC egészségügyi szolgáltató keres 
röntgen felvételek készítésére és mammográfiai vizsgálatok elvégzésére szakirányú végzettséggel 
rendelkező röntgen szakasszisztenseket teljes munkaidőbe. 
 
Elvárás: 

- mammográfiai vizsgálatokban való jártasság 
- angol nyelvtudás 
- szakirányú végzettség 
- legalább 1-2 éves szakmai tapasztalat 
- jó kommunikációs és empátiás készség 
- mammográfiai vizsgálatokban való jártasság 

 
Amit ajánlunk: 

- kiemelkedő jövedelem 
- jól képzett, egymással együttműködő, betegcentrikus kollégák 
- modern felszereltség 

 
Elérhetőség/Pályázat beküldése: 
A job@firstmedcenters.com e-mail címre várjuk leendő röntgenasszisztens kollégák jelentkezését. 
Kérjük a jelentkezéshez csatolja önéletrajzát! 
 
 

Radiográfus álláslehetőség - HT Medical Center 

Radiológus asszisztenst/radiográfust keresnek Budapesten egy XVII. kerületi magánklinikára, a HT Medical 
Centerbe, teljes vagy rész munkaidőben. 
Radiológus asszisztenst/radiográfust keresünk a HT Medical Center magánklinikára, teljes vagy rész 
munkaidőben KIEMELT BÉREZÉSSEL. 
Releváns végzettség szükséges. 
Nincs hétvégi munka és nincs ügyelet. 
Szállás az intézményben szükség esetén megoldott.  
 
Jelentkezés és bővebb információ az állásról: 
Önéletrajzát küldje a toth.viktoria@medicalcenter.hu címre vagy hívja a 06309311252-es telefonszámot. 

http://www.mrae.hu/hirek.aspx?nid=89624&cid=421#89624
http://www.mrae.hu/hirek.aspx?nid=90007&cid=421#90007

