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MRT közgyűlés 2022 május 5. 18.30 Zalakaros 

Lélek Imre Emlékülés és Továbbképző Konferencia 

2022. május 05-07. 
 

2022. május 2, 12h-ra meghirdetett eredeti közgyűlés szavazatképtelen volt. A jelenlegi közgyűlés 

ahogy a meghívóban is szerepelt, azonos napirendipontokkal összehívott ismételt közgyűlés, mely a 

résztvevők számától függetlenül határozatképes.  

Jelen közgyűlés jelenlétiben és online is zajlik.  

Jegyzőkönyv vezetésére felkérték Dr Kerpel-Fronius Annát, hitelesítésére felkérték Dr. Somogyi Ritát 

és Dr. Morvay Zitát. Mindhárom személyt ellenszavazat nélkül a közgyűlés megszavazta. 

Elnöki beszámoló: 
Napirendi pontokat a Zoom linkkel elküldték, ezeket elfogadták. Különleges Rendkívüli napirendi pont 

javaslata nincs senkinek. Beszámoló diasort vetítettek le. A vezetőségi ülések többsége online volt. 

Hazai rendezvények már személyesek megjelenéssel zajlanak, így a Francia-Magyar Szimpózium is. az 

volt. Továbbiak tervek: Gyermekradiológiai Szekció Szimpóziuma, Soproni Ultrahangok Jubileumi 

Rendezvénye, Radiológia Nemzetközi Napjai – melynek kapcsán terveznek egy patinás ünnepi 

rendezvényt. 100 éves az MRT és 125 éves a magyar radiológia – részleteiről hamarosan tájékoztatást 

adnak. Szegeden lesz a Differenciáldiagnosztikai nehézségek a radiológiában. Folyamatosan elérhetők 

pályázatok főleg fiatalok részére konferenciákon való részvételhez, melyre bíztatja Őket az Elnök.  

2021.07.01. óta beérkezett pályázatok kimutatása diagramm. MRT tag-nyilvántartás : 2021.07.01. óta 

46 új fő, jelenlegi taglétszám: 1392 fő. Eredmények bemutatása: saját Zoom előfizetés, megújuló 

információs háttér – mely a társaság dokumentumainak strukturált tárolására ad lehetőséget, Szekciók 

felülvizsgálata – félévenként lesznek megbeszélések. TRT-k új sorozatának előkészítése. Tárhelyről az 

oktatóanyagok is elérhetők. Baranyai Professzor által elindított területi radiológustovábbképzés 10 

éves ciklusa lejárt, mely nagyon fontos sorozat volt, jövő év elejétől újraindítják valamilyen formában 

(jelenléti, online, hibrid). Magyar Radiológia folyóirat továbbra is megjelenik, főszerkesztője Prof. Dr. 

Harkányi Zoltán, helyettese Dr. Tárnoki Ádám. Kéri, hogy minél többen publikáljanak értékes cikkeket 

ezen a fórumon, akárcsak a Socradon.  

Az elnöki, titkári beszámoló elfogadásra került. 

1/2022 május 5. Az elnöki beszámolót a közgyűlés ellenszavazat nélkül 

jóváhagyta. 

Dr. K-FA: A Francia-Magyar Találkozó 2022.06.15-17-én lesz.  

Hallgatói kérdés az MRT ZOOM előfizetés kapcsán, kik és milyen feltételekkel használhatják. 
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Elnök és Dr. K-FA: Teljes jogú előfizetés. Az elnök a szervezéshez hivatalos e-mailt kér. Gyors az 

átfutása. Jelezni nem szükséges 30 nappal előbb. Szavazásokat, chatszobákat is lehet vele indítani, a 

működéséről tájékoztatót fognak adni. Minden anyag, ami elhangzik, ami fenn van Zoom-on a tagság 

számára elérhető legyen.  

Dr. Kiss Zsuzsa kincstárnok 2021. évi beszámolója: 
A közhasznúsági jelentés elkészült. A mérleg a leglényegesebb, 8 820 000 Ft követelés keletkezett az 

év során. 8 910 000 Ft-ra nőtt a Társaság pénzeszköze az évben. 31 754 000 Ft a bankszámlán tartott 

összegük. 375 000 Ft van a házipénztárban. Felhalmozott eredményösszeg: 29 153 000 Ft , 

alaptevékenységből 2021 -ben, 12 196 000 Ft nyereség keletkezett, vállalkozási tevékenységből 

1 315 000 Ft. 2021. évi számlák összege: 443000 Ft terhelésként jelentkezett. A mérleg két oldala 

egyezik: 44 249 000 Ft. 15 787 000 Ft a tagdíjkövetelés. 13 511 000 Ft a nyereség. A kettős könyvvitelt 

vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2021. évi 

nyomtatványában olvasható pontosan mindezen adat. A társaság megfelelt ezek alapján a közhasznú 

besorolásnak, egyesületként folytathatják a munkát. 2021.12.31-gyel bezárólag 1380 fő tagunk volt, 

462 fő kedvezményes, 837 fő teljes, 81 fő tagdíjmentes. 44 fővel emelkedett a taglétszám. A 

támogatásokat nagyon kevesen vették igénybe, kiadások így alul maradtak. 

A jelentés a törvényi szabályozással összhangban van, azt elfogadták. 

 

Dr. Kiss Zsuzsa – A 2022-es pénzügyi tervezésről  
Bevételek tervezése: 

Tagdíj 16 000 000 

Kapott támogatás 4 000 000 

Vállalkozási tevékenység bevétel 1 500 000  

Kamat bevétel 10 000 

Központi költségvetésből kapott támogatás 1% 10 000 

Összesen 21 520 000  

 

Kiadások tervezése: 

TRT rendezvények akkreditáció 200 000  

TRT előadói díj 800 000 

Nemzetközi tagdíj összege 2 200 000 

MRT 100 rendezvény fedezete 5 000 000  

Információs háttér  3 000 000  

Összesen 27 780 000  

 

Vannak tartalékok, melyekből ezt meg lehet valósítani. 

Dr Balázs György, a Felügyelő Bizottság részéről a beszámolót rendben találta. 

A költségvetési jelentést elfogadták. 
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2/2022 május 5. A kincstárnoki beszámolót a közgyűlés ellenszavazat nélkül 

jóváhagyta. 

 

Dr. K-FA: 2022. november 8-án a Pesti Vigadóban kerül megrendezésre az MRT 100. Mindenkit 

szeretettel várnak, egy kis visszatekintés és jövőkép építés is része lesz a találkozónak.  

Dr. Kiss Zsuzsa: Akiktől évek óta nem lehet beszedni a tagdíjat, az ráfordításként fog jelentkezni. 

Folyószámlán van 26 257 113 Ft, lekötött betét 13 129 508 Ft, Pénztárban 391 868 Ft,  ez összesen: 

39 778 489 Ft. Fizetési kötelezettség Francia-Magyar Szimpóziumot beleszámolva 1 747 550 Ft. 

Idősebb kollégáknak, 75 év feletti tagoknak automatikusan tagdíjmentesség jár. Aki betölti a 75 évet, 

a következő évtől nem fizet tagdíjat. Szavazás, eredménye egyhangúan támogató. 

3./2022. május 5 2023. január elsejétől a 75. évüket betöltött MRT tagok 

automatikusan díjmentesen lehetnek tagjai az MRT-nek. 

Elnök – Tagdíj emelése 
Oka, hogy romlik a pénz értéke, infláció van. Amire fordítanák: digitális háttér megteremtésére 

fordítják: Zoom, online és digitális oktatási anyagok tárolására, elérésére, önálló kommunikációs felület 

létrehozására. Stabil működésre. Irodabérlésre, részállású titkár munkatárs mihamarabbi 

foglalkoztatására. Papíralapú dokumentumaik tárolásának megoldására. A külső támogatások összege 

csökken. Szolgáltatásaik folyamatos működtetése. Folyamatosan változik a velük dolgozó cégek 

helyzete, működése is változik.  

Teljes tagdíj emelése 15 000 Ft-ról 28 000 Ft-ra 

Kedvezményes tagdíj: -50 % 

Az ESR tagság nélküli MRT kedvezményes tagdíj 14 000 Ft 

Dr. Fazekas Péter felszólalása: Az emeléssel egyetért, a mértékkel nem. 

Több felszólaló szintén az emelés mértékét, az ár/értékarányt kérdezi. Pl, hogy a 

neuroradiológusokhoz fog csak belépni valaki, ha csak az érdekli. 

Dr. K-FA: Az MNRT egy külön társaság, más a tagdíja. Érdemes figyelembe venni azt is, hogy egy-egy 

kongresszus mennyibe kerül MRT tagsággal vagy anélkül. A fizetésrendezéseket is érdemes számba 

venni. 

Dr. Barsi Péter: A Zoom résztvevők alátámasztják, hogy nulla input van azok részéről, akik nem 

mikrofonba beszélnek. Kéri, hogy vagy kapjanak mozgómikrofont vagy foglalják össze a konferansziék 

az elhangzottakat. 
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Dr. K-F A: Egyik hozzászóló azt mondta, az emelés egy öngól, mert mindenki csak a szekciókéra fog 

elmenni. Akik szóba kerültek, azok külön társaságok. Riedl Erika szerint az emelés mértéke és a 

nyújtott szolgáltatások nincsenek egyensúlyban. 

Dr. Morvay Zita: 28 000 Ft befizetése után az ESR tagság is jár, ami eddig 1000 Ft volt. Ha ezt a 

tagságot nem kéri, akkor 14 000  Ft? 

Elnök: Nem. 28 000 Ft az új javaslat az MRT tagságra + az ESR tagdíj 1000 Ft, mely a társaságnak jóval 

nagyobb költséget jelent. Szeretnék a Társaság mozgásterét kimozdítani az eddigi pályáról, ehhez 

pedig nagyobb összegben kell mozogni. Ha bizalmat kap az emelt tagdíj, akkor ez komoly 

kötelezettségeket is feltételez a szolgáltatások terén. Tartalékra is szükség van. 

 

Dr. Berényi Ervin  2018-ban 8000 Ft volt a tagdíj, ezt megemelték 15000 Ft-ra, a tőkét forgatni kell. 

Nála a debreceni szobájában van sok értékes régi MRT ereklye és dokumentum, és ha komolyan 

működő társaságot szeretnének, akkor kell, hogy legyen iroda, adminisztrátor. Ez a két dolog 10-

15000000 Ft-ba kerül. Ezekkel megváltozik az MRT spektruma. Belénk nem töltik a pénzeket studyk, 

mint az onkológusokba, kardiológusokba. Amiatt, hogy szigorú szabályozás alatt dolgoznak a 

radiológusok, nem tudják őket úgy támogatni, ahogyan a többi szakmát, így magukra vannak utalva. 

A megemelt fizetéseknek hála, sokkal jobban élnek. Az ESR tagsággal kapcsolatban az a véleménye, 

hogy az mindenki fizethetné, intézhetné magának. Ő támogatja azt, hogy igenis emelni kell. 

Chat-en hasonló tartalom jelent meg. 

Dr. K-FA: Minden nyugdíjas Kollégának lehetősége van kedvezményt kapni, extrém esetben 

tagdíjmentesség kérhető. 

Dr. Kiss Zsuzsa: Aki jelzi, hogy nyugdíjas, és eljuttatja a bejelentését, annak jár az 50 %-os 

kedvezmény.  

Dr. K-FA: A fiatalok fizetése nem emelkedett olyan nagy mértékben, de kérhető támogatás! A 

konferencia 20 helyére csak 7-en pályáztak. Minden negyedévben van ilyen keret, pályázható. Ehhez 

a hírlevelet kellene olvasni, és egy e-mailt írni. 

Elnök: Szó sincs arról, hogy az MRT vezetősége pénzt szeretne gyűjteni, hanem a pénz értéke 

változik.  

A tagdíj emelés mértékét egyszerű többséggel megszavazták. 

4/2022 május 5 2023 január elsejétől az MRT tagdíja 28.000Ft (azaz 

huszonnyolcezer Ft) évente. 

Köszönik a tagság bizalmát, a következő tagdíj gyűlésen a jövő évben beszámolnak az elköltéséről. 
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Bejelentenivalók, egyebek 
Nem volt ilyen. 

Elnök a közgyűlést bezárta. 


