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A Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete (MRAE) 1992-ben alakult, mint az asszisztensek
szakmai érdekképviseleti szervezete. 2014 -től kezdődően, a szakmai szervezetnél névváltozás
történt; ez alapján a szakmai szervezet új neve a Magyar Radiográfusok Egyesülete (MRAE)
amely harmonizál a hivatalos Európai szakmai megnevezéssel.
Az Egyesület egységes szervezetbe tömöríti a radiológia, a képalkotó diagnosztika, a nukleáris
medicina és a sugárterápia területen az ország közép- és felsőfokú végzettségű képalkotó
szakdolgozóit. 1998. március 21-től, mint közhasznú szervezet látja el feladatait, közgyűlési
határozat alapján.
Egyesület célja:
 az egészség építésének, megőrzésének és helyreállításának támogatása, a radiológiai
diagnosztikai és terápiás betegellátási folyamat révén
 a radiológiai tevékenység elméleti oldalának fejlesztése, az eredmények alkalmazása a
szakdolgozók gyakorlatában
 tudományos tevékenység, kutatás, továbbképzés és az ismeretterjesztés területén való
munkálkodás
 a képalkotó szakdolgozók munka minőségének, hatékonyságának növelésében való
részvétel
 az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés területén tudományos tevékenység kutatás
végzésében közreműködik, illetőleg ilyen tevékenységet támogat
 hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, ápolása, beleértve a továbbképző jellegű
tanulmányutak szervezése
 a szakmai szervezet szolgáltatási portfóliójának megújítása
 korszerű és innovatív megoldások alkalmazása a képalkotó szakdolgozók továbbképzésben
 a radiográfus szakma kompetenciájának fejlesztése
 a hiányzó ismeretek felmérése és ennek megfelelő képzési programok kifejlesztése
 a képalkotó diagnosztikai vizsgáló és terápiás eljárásokat igénybevevő társszakmák
szakdolgozóinak kompetenciafejlesztése, különös tekintettel a beteg előkészítésére és
felkészítésére az adott vizsgálathoz vagy beavatkozáshoz.

Egyesületünk fókuszpontjai
Tudásmegosztás
Támogatjuk a folyamatos tudásmegosztást ezzel a segítjük az egyéni és a közösségünk
élethosszig tartó tanulás lehetőségét. Kíváncsiak vagyunk a különféle szakmai tudásra,
tapasztalatokra, az eltérő megközelítésekre egy adott problémára és ezeket kívánjuk továbbítani
tagjainknak. Ezért is fontos számunkra az évenkénti többször megrendezésre kerülő
tudományos rendezvényeink.
Mentorprogram
A tudásátadás az egyén közösségi és szakmai felelőssége is. MRAE szeretne elkezdeni egy új,
vélhetően a tagtársainkat inspiráló kezdeményezést arra, hogy segítsük a fiatalabbakat a
szakmai fejlődésükben, az előmenetelükben a mentorprogram támogatásával is. Cél, hogy
képzett, tapasztalt és egyes területeken kiemelkedő kollégáktól tanulhatnak és kaphatnak
támogatást a programra bejelentkezettek.
Networking
A tudományos rendezvényeink, kongresszusaink, valamint a közösségi portálunk is lehetőséget
nyújt arra, hogy új szakmai, vagy emberi kapcsolatokat alakítsunk ki, illetve a meglévőket
ápoljuk.
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Önkéntesség
Az Egyesületünk a kezdetektől fogva önkéntességen alapul és hisszük, hogy egy közös célért
mindig vannak, akik szívesen tesznek a fejlődésért. Önkéntes feledtvégzés során nemcsak az
Egyesület gazdagodik értékekkel, hanem maga az egyén, az Önkéntes is, hiszen különféle
területeken tapasztalatokra tehet szert és kreativitása és ötletei megvalósulhatnak ez által.
Szakmai elismerés
AZ MRAE évente egyszer adja át a radiográfusi szakma kiválóságának a dr. Háray Alfrédné díjat,
melyet hagyományosan a Nemzetközi Radiográfus Nap alkalmából rendezett programunkon
adunk át.

Mit nyújtunk tagjainknak?
 Egyéni és szakmai fejlődési lehetőséget
 Kapcsolatépítés lehetősége a különféle rendezvényeinken és programjainkon




Meglévő kapcsolatok ápolása
Új kapcsolatok kialakítása
Ezek hozzájárulhatnak az egyéni karrierépítéshez is

 A kiemelkedő teljesítmény és sikerek elismerése
Évente egyszer elismerjük a radiográfusok között a szakmai kiválóságát a beérkezett
pályázatok alapján, melyet a dr. Háray Alfrédné emlékdíjjal ékesítünk.
 Tanácsadási szolgáltatás
MRAE tagsággal, az Egyesület működésével kapcsolatos kérdésekben, valamint az egyéni
és/vagy a képalkotó szakmai munkafolyamatait érintő kérdésekben segítünk tanácsadással.
 Részvételi lehetőséget az Egyesület munkájában
Tudjuk, hogy sokkal többen vannak olyan proaktív kollégák, akiknek több kreatív ötlete is
támogathatná a közös ügyünket, mint ahányan tesszük is a feladatainkat a radiográfui
társadalom számára. Biztosítsuk, hogy a nemes célok valóra is váljanak.
 Egyéb előnyök:
 MRAE tagsággal rendelkezők kedvezményes belépési lehetőséget kapnak az MRAE által
támogatott rendezvényekre
 Promóciós lehetőséget biztosítunk a különféle szakmai programok hirdetésének
megjelenítésére a különféle elektronikus megjelenési felületeinken.
 Cégeknek, szakmai egyesületeknek, társaságoknak együttműködési szerződéssel
hirdetési lehetőséget tudunk biztosítani a programjaikhoz és reklámozási anyagaikhoz.
Jelentkezzél tagnak és / vagy segíts közös ügyünket önkéntesként!

Egyesületi információk: www.mrae.hu
Megtalálhatóak vagyunk a Facebookon is.
Email: mrae@mrae.hu

