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Készült:   Magyar Radiológusok Társasága közgyűlésén, 2019. május 09-én csütörtökön 18.10 
órától  
 

Helyszín: Hotel Karos SPA 

   8749 Zalakaros, Alma u. 1., Konferencia terem 

 

Résztvevők: 37 fő a mellékelt jelenléti ív adatai szerint, ebből szavazóképes MRT tag 37 fő. 

 

 
Prof. Dr. Berényi Ervin elnök úr a megismételt közgyűlést 18.10 órakor megnyitotta. Megállapította, 
hogy a megismételt közgyűlés a törvényi előírásoknak megfelelően a résztvevők számától függetlenül 
határozatképes. Felkérte a jelenlevőket, hogy a jelenléti ívet a törvényi előírásoknak megfelelően, 
postacímmel ellátva töltsék ki.  
Elmondta, hogy a megismételt közgyűlés egyik legfontosabb feladata a közhasznúsági jelentés-, illetve a 
költségvetési javaslat-, valamint beszámoló elfogadása. A közgyűlés elé tárják az elmúlt időszak 
legfontosabb eseményeit, amelyek alapszabály vagy SZMSZ módosítást igényelnek, és szavazni 
szükséges. 
 

Ismertette a napirendi pontokat: 

1. Beszámoló  

Előterjeszti:  prof. Dr. Berényi Ervin az MRT elnöke és 

Dr. Riedl Erika, az MRT főtitkára  

szavazás 

2. A 2018. évi Közhasznúsági jelentés 

Előterjeszti: Dr. Kis Zsuzsanna az MRT kincstárnoka 

3. A Felügyelő Bizottság észrevételei 

Előterjeszti: Dr. Balázs György a Felügyelő Bizottság elnöke 

szavazás 

4. 2019. évi Költségvetési tervezet 

Előterjeszti: Dr. Kis Zsuzsanna az MRT kincstárnoka 

szavazás 

5. 2019. év jelenlegi pénzügyi helyzete 

Előterjeszti: Dr. Kis Zsuzsanna az MRT kincstárnoka 

6. MRT alapszabály módosítások (tagsági jogviszony, tagdíj stb.) 

prof. Dr. Berényi Ervin az MRT elnöke és 

dr Nagy Péter ügyvéd 

7. Bejelentések, egyebek 

prof. Dr. Berényi Ervin az MRT elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezetésre dr. Riedl Erikát kérte fel. 

Nyílt szavazás: 
36 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 

Jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Somogyi Ritát kérte fel. 

Nyílt szavazás 

36 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

Jegyzőkönyv hitelesítésére továbbá dr. Doros Attilát kérte fel 

Nyílt szavazás 
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36 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 

prof. Dr. Berényi Ervin elnök úr szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását, azzal a javaslattal, 

hogy az 1-6 pontok megcserélésre kerüljenek. 

 

A közgyűlés a napirendi pontokat és az 1-6 pontok megcserélését elfogadta. 

Nyílt szavazás: 
37 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

1/2019. (V.09.) sz. határozat 
 

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek dr. Riedl Erikát, jegyzőkönyv hitelesítőknek dr. Somogyi 

Ritát és dr. Doros Attilát választotta meg. A napirendi pontokat az 1-6 pontok megcserélését 

egyhangúlag elfogadta. 

 
 

1. MRT alapszabály módosítások (tagsági jogviszony, tagdíj stb.) 

 

prof. Dr. Berényi Ervin: Sok tagunkban értetlenséget okozott az évről évre gyűlő, be nem fizetett 
tagdíjak utáni pótdíjak fizetése. A pótdíj a sokszorosára nőtt, mint az elmaradt díj, ezért az a javaslatom, 
hogy a Magyar Radiológus Társaságban a késedelmi pótlék kerüljön törlésre.  

„17.5. A 17.3. pontban meghatározott határidő után teljesített tagdíj esetén a tag a késedelembe esés 
időpontjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. A késedelmi 
pótlék mértékét a Közgyűlés határozza meg és módosíthatja. Nem kell késedelmi pótlékot fizetnie annak 
a tagnak, akinek tagdíj túlfizetése van és a túlfizetés mértéke eléri az éves tagdíj 50 %-át. 

17.6. A késedelmi pótlék a késedelmesen megfizetett tagdíjjal egy időben esedékes. 

17.7. A késedelmi pótlék megfizetése alóli mentességekről a benyújtott kérelmek 

alapján a vezetőség dönt, amely döntésről a kérelmező és a tagdíjnyilvántartást vezető értesítést kap. A 
kérelmek elbírálása elektronikus úton is történhet.” 

Kaptam egy tisztított listát a díjelmaradásokról, melyben volt elhunyt, ismeretlen című, nem elérhető, 
időközben nyugdíjba vonult kolléga. Kizárni jogilag nem tudjuk a nem fizetőket. Azt tudjuk tenni, mint 
más társaságok, hogy a nem fizetők onnantól arra az évre semmilyen kedvezményben (kongresszusi 
részvételek, TRT) nem részesülhetnek. A társaságnak szolgáltató társasággá kell válnia a tagság felé.  

 

Dr. Bágyi Péter: Felmerül a kérdés, hogy akkor miért éri meg tagdíjat fizetni? 
 

dr Kis Zsuzsa: Nem fog a társaság szolgáltatásaiból részesülni. Eddig mindenki megkapta a Radiológia 

Újságot, illetve a kedvezményes kongresszusi részvételt. A Francia-Magyar Kongresszus kivételével 

nem volt olyan kongresszus, ahol nem kapta volna meg a kedvezményt, ha MRT tag. Azok is részesültek 

a közhasznú szolgáltatásokból, akik nem fizették a tagdíjat.  

 

prof. Dr. Berényi Ervin: A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, ha valaki fizet, akkor kap 
szolgáltatást, ha nem fizet, akkor nem. Az nem járható út, hogy pótdíjazunk és azt megpróbáljuk 
behajtani.  
 

dr Fazekas Péter: Mostantól aki nem fizet, az ne kapjon semmit. 

 

prof. Dr. Berényi Ervin: Ez majd össze fog kapcsolódni a honlapunkat korszerűsítésével. Ennek része 
lesz az elektronikus tagnyilvántartás, szigorú személyi nyilvántartás. A banki fizetést is a honlapon 
keresztül meg lehet majd tenni. Szeretnénk pontos tagnyilvántartást vezetni a jövőben. 

A tagdíjjal kapcsolatban: 16 éve nem emelt tagdíjat a Magyar Radiológus Társaság. 2003. óta 8000Ft a 
tagdíj. A javaslat szerint ezt 15.000 Ft-ra szeretnénk emelni.  
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Javaslat: a MRT törölje el a késedelmi pótdíjakat visszamenőleges hatállyal, illetve a tagdíjat emelje fel 
15.000 Ft-ra. 

 

dr Martos János A tagdíjemeléssel kapcsolatban az eddig meglévő kedvezmények, akiknek járt – azok 
megmaradnak?  

 

prof. Dr. Berényi Ervin: Igen. 

 

Nyílt szavazás: 
36 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 

2/2019. (V.09.) sz. határozat 
 

A Magyar Radiológus Társaság 36 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a késedelmi pótdíjak törlését 

visszamenőleg, valamint az éves tagdíjat 15.000Ft összegben szavazta meg. 

 

 

prof. Dr. Berényi Ervin: A másik javaslat szerint a tagdíj befizetési határidő nem november 15. lesz, 
hanem január 31. 

„17.3. A tagdíjfizetési határidő: 

új belépő esetén a belépést követő hónap 15. napja 

egyébként minden évben az előző év november 15. napja. –helyett  az aktuális év január 31” 

Kérem, hogy ezt is szavazzuk meg! 

Nyílt szavazás: 
37 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

3/2019. (V.09.) sz. határozat 
 

A Magyar Radiológus Társaság egyhangúlag elfogadta, hogy a tagdíjfizetés határidejét  

január 31-re módosítja. 
 
 

prof. Dr. Berényi Ervin: Az Ifjúsági Bizottság javaslata volt, hogy nappali tagozatos PhD hallgatók is 
lehessenek MRT tagok, mert a jelenlegi környezetünk nem teszi ezt lehetővé. Lenne egy új típusú 
tagság, a hallgatói tagság.  

„5.3. A Társaság ifjúsági tagja (magyar állampolgárságú, vagy Magyarországon orvosi működési 
engedéllyel dolgozó, orvosi diplomával rendelkező, a radiológia szakvizsgára a szervezett szakképzés 
keretében készül, vagy a Doktori Iskola vezetője által igazoltan nappali tagozatos doktori képzésben az 
orvosi képalkotás területén résztvevő, a 37. életévét még nem betöltött személy): kedvezményes tagdíjat 
fizet, részesül a tagsággal járó valamennyi kedvezményből, szavazati joggal rendelkezik, a Társaság 
bármely tisztségére megválasztható. Az ifjúsági tagság a szakvizsga letételével, de legkésőbb a 37. életév 
betöltésével (az adott naptári év végével) automatikusan rendes tagsággá alakul. 

5.4. Hallgatói tag (nappali tagozatos alap-, mester, vagy osztatlan képzésben résztvevő, az orvosi 
képalkotás iránt érdeklődő hallgató): tagdíjat nem fizet, részesül a tagsággal járó valamennyi 
kedvezményből, de szavazati joggal nem rendelkezik, és a Társaság tisztségviselőjének nem választható 
meg.” 

Ők tagdíjat nem fizetnének, de részesülnének valamennyi kedvezményből, illetve szavazati joggal nem 
rendelkeznének, a társaság tisztségviselőjének nem lennének megválaszthatók. 

 
dr Lánczi Levente: Orvostanhallgatókra és radiológusokra van ez kihegyezve, de ne zárjunk ki másokat 

sem (úgysem fognak jelentkezni). Ilyen típusú kategória volt a jelenlegi alapszabályban is „társult tag” 

néven, hasonló jogokkal és kötelezettségekkel.  
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Alulról kell építkeznünk, talán így megszerettethetjük a szakmát a fiatalokkal, megmutathatjuk azokat a 

szolgáltatásokat, előnyöket, amiket nyújtani tudunk. Vagy radiológusok lesznek, vagy elmennek egy 

másik szakma irányába. Nem hiszem, hogy rettenetes tömegek jelentkeznének. Egy-két érdeklődő 

hallgató lehet, aki szeretne kongresszuson vagy más eseményen részt venni. Adjunk nekik lehetőséget 

megismerni az IB által összegyűjtött anyagokat, akár a társaság által nyújtott egyéb szolgáltatásokat. 

 

prof. Dr. Berényi Ervin: Az egyetlen komolyabb költségünk a nyomtatott újság. Egy nyomtatott szám 
1000 Ft. Az újságon kívül minden kedvezményben részesülhetnek. Úgyis minden digitális lesz. 

Amikor fiatal rezidensekkel beszélgettünk, az is egyértelmű volt, hogy csak kis részük lép be a MRT-ba, 
mert nincsen információjuk rólunk.  
 

dr Lánczi Levente: 2018. őszén a belépni szándékozó rezidensek tagfelvételi procedúrája hónapokig 

tartott. Ez nonszensz. Meg kell gyorsítanunk a folyamatokat. 

 

dr Martos János: Mi lesz azzal, aki nem végzi el az egyetemet? 

 

dr Bágyi Péter: Most a hallgatói jogviszony idejére szóló tagságról van szó. Azt lássuk be, hogy egy 

működő radiológiai osztályon nem csak orvostanhallgatók meg radiológusok, hanem BSc, MSc 

radiográfusok fognak dolgozni. Tehát a hallgatói jogviszony idejére ez egy olyan – mondhatjuk 

reklámnak -,  hogy visszük magunkkal azokat, akiket oktatunk, és egyre jobban beleszeretnek, belelátnak 

a szakmába, hogy mivé fognak válni. 

 

dr Martos János: Ha megnézzük a nemzetközi példákat, a radiológus társaságok radiológusokból állnak.  

 

dr Forrai Gábor: Mi az az előny, amit egy ilyen hallgatói tag megkapna, amihez egyébként nem fér 

hozzá? Legfeljebb a kongresszusi részvétel, illetve, hogy beengedjük – ha akarjuk - őket a saját 

rendezvényeinkre. 

 

dr Balázs György: Ebből látszik, hogy figyelünk rájuk. 

 

prof. Dr. Berényi Ervin: Ki támogatja, hogy nappali tagozatos hallgatók számára létrehozzuk a hallgató 
tagviszonyt? 

Nyílt szavazás: 
34 igen, 3 nem, 0 tartózkodás 
 

4/2019. (V.09.) sz. határozat 
 

A Magyar Radiológus Társaság 34 igen és 3 nem szavazattal elfogadta a „hallgatói tagviszony” 

Hallgatói tag (nappali tagozatos alap-, mester, vagy osztatlan képzésben résztvevő, az orvosi képalkotás 

iránt érdeklődő hallgató): tagdíjat nem fizet, részesül a tagsággal járó valamennyi kedvezményből, de 

szavazati joggal nem rendelkezik, és a Társaság tisztségviselőjének nem választható meg.” (a nyomtatott 

újságból nem részesül)” feltételekkel való létrehozását.  
 

 

prof. Dr. Berényi Ervin: Az a következő javaslat, hogy az Ifjúsági Bizottság elnöke legyen az vezetőség 
tagja, szavazati joggal. Ez az SZMSZ-be és az alapszabályba kerülne be.  

„6.16. A Társaság vezetősége 22 tagból áll. A vezetőség tagja az elnök, az alelnök, leköszönt elnök, 
főtitkár és a kincstárnok és az ifjúsági bizottság elnöke, továbbá 16 vezetőségi tag.” 

Eddig az IB elnöke meghívott volt a vezetőségi üléseken. Ezt most egy szinttel feljebb szeretnénk tenni, 
legyen a vezetőség szavazati joggal rendelkező tagja. Ők a jövő radiológusai. (6.16) 
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dr Martos János : A választáskor az ifjúsági bizottságot választjuk meg és ők választanak maguk közül 

elnököt. Nem lesz gond, hogy utólag döl el, hogy közülük ki lesz a vezetőség tagja.  

 

dr Doros Attila: A társaság, amikor választ legközelebb, tudni fogja azt, hogy az IB elnöke is tagja lesz.  

 

dr Kiss Zsuzsanna: Annyit mondott ügyvéd úr, hogy ez aggályos lehet, de ő elfogadja. Mert a 6 főt a 

közgyűlés választja meg az IB-ba, de a konkrét személyre nincs közgyűlési szavazat. Ilyen formán 

átmehet a bíróságon, és a bíróság majd eldönti, hogy ezt a módosítását az alapszabálynak elfogadja-e 

vagy sem.  

Javaslat: az IB elnöke a vezetőség tagja legyen. 

Nyílt szavazás: 
36 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

5/2019. (V.09.) sz. határozat 
 

A Magyar Radiológus Társaság benyújtja a bíróságra alapszabály módosítási kérelmét, melynek 

értelmében az Ifjúsági Bizottság elnökét vezetőségi taggá választja.  

 

 

prof. Dr. Berényi Ervin: A következő szavazás a főtitkár feladatairól szól a tagság-felvétel és 
szüneteltetés kapcsán. A felvételi kérelmek egy köremail-ben ki lettek küldve a vezetőségi tagoknak. 
Amíg nincs elektronikus szavazási rendszerünk, addig azt mondjuk, hogy a főtitkár feladata, hogy 
felveszünk-e valakit vagy sem. Leellenőrzi, hogy van-e orvosi diplomája stb, és értesíti az illetőt. 

„Főtitkár  

7.6. A főtitkár a Társaság operatív munkáját vezeti. 

7.7. A főtitkár megbízatása két szól. Főtitkári tisztségre ugyanaz a személy egymás után legfeljebb három 
ciklusra választható. Egy ciklus kihagyását követően a főtitkári tisztségre az adott személy ismételten 
választható. 

7.8. Hatáskörébe tartozik: 

• a Társaság vezető szerveinek ülése közötti időszakban a testületek határozatainak megfelelően intézi a 
Társaság ügyeit; 

• előkészíti a vezető szervek üléseit, biztosítja működésüket; 

• rendszeresen tájékoztatja írásban a Társaságot munkájáról; 

• vezeti a tagnyilvántartást; 

• a Társaság működéséről vagy annak egyes részleteiről előkészíti a beszámolókat, jelentéseket, 
tájékoztatókat és ezeket az elnökkel együtt, egyeztetése után, megküldi az arra illetékes szerveknek. 

• megszervezi a közgyűlés és a vezetőségi ülés jegyzőkönyvvezetését 

• dönt a tagfelvételi és a tagság szüneteltetésével kapcsolatos kérdésekben 

• összehívja a Társaság közgyűlését” 

 

„5.10. A tiszteletbeli és a nyugdíjas tag kivételével a taggá váláshoz szükséges, hogy felvételét belépési 
nyilatkozattal kérje, és a Társaság a tagjainak sorába felvegye. A felvételi kérelmeket a Társaság 
főtitkára bírálja el. A főtitkárnak a kérelmet elutasító határozata ellen a határozat kézhezvételétől 
számított 30 napon belül a Társaság vezetőségéhez lehet fellebbezni. A vezetőség a fellebbezésről a 
soron következő ülésén dönt. Az elektronikus jelentkezés lehetőségeit az SZMSZ szabályozza.” 

„13.1.3. A kérelmekről a főtitkár a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt. 

13.1.4. A határozatról haladéktalanul, a döntést követő három napon belül értesíteni kell a kérelmezőt.  

13.1.5. A kérelemnek helyt adó határozatot indokolni nem kell.  

13.1.6. A kérelmet elutasító határozatot részletesen meg kell indokolni. Az indokolásból ki kell tűnnie, 
hogy a kérelmező milyen feltételnek nem felelt meg.  
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„13.1.7. A kérelmet elutasító határozatban a kérelmezőt figyelmeztetni kell arra, hogy az elutasító 
határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül a vezetőséghez fellebbezéssel élhet, és 
hogy a fellebbezést a főtitkárhoz kell benyújtani.  

13.1.8. A fellebbezésről a beérkezéstől számított 8 napon belül a fellebbezés és a határozat 
megküldésével értesíteni kell a vezetőséget. 

13.1.9. A fellebbezésről való döntést a soron következő vezetőségi ülés meghívójában a napirendi pontok 
között szerepeltetni kell. „ 

 

 

A másik javaslat pedig arról szól, hogy lehessen szüneteltetni a tagságot (pl. külföldre megy dolgozni 
stb.). A főtitkár joga, hogy ezt megtegye. Abban a periódusban a kérelmező természetesen nem kap 
kedvezményeket. 

„5.20. A társasági tagság szüneteltetését a társaság tagja a főtitkárhoz címzett levélben írásban kérheti. 
Megfelelő indoklás esetén a tagság szüneteltetéséről a főtitkár dönt. A tagság szüneteltetése az ezt 
megerősítő főtitkári döntés időpontja után lép életbe. A tagság szüneteltetése alatt a tag nem részesül a 
tagságból adódó kedvezményekből, és nem fizet tagdíjat. Ismételten aktív taggá válás igényét a 
fentiekhez hasonló módon, írásban kell kérnie, megfelelő indoklással ellátva. A főtitkár jóváhagyása, és 
a tagdíj rendezése után a tagsági viszony visszaáll.” 

 

Nyílt szavazás: 
36 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 

 
6/2019. (V.09.) sz. határozat 

 
A Közgyűlés 36 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Magyar Radiológus 
Társaság főtitkárának hatáskörébe kerül a tag-felvétel illetve szüneteltetés. 

 

 
2. Közhasznúsági jelentés 

 

dr Kiss Zsuzsanna: Elkészült a Társaság 2018. évi Közhasznúsági jelentése, amit elektronikus formában 

kell leadni. A jelentést a 2. sz. melléklet tartalmazza.  

A társaság folyószámlán lévő pénzeszköze 2018. december 31-ig 2.186.000 Ft-tal növekedett az előző 

évhez képest. A C sorban az aktív időbeli elhatárolás látható a 2019 évi ESR (???) tagdíjat mutatja, 2018. 

év végéig beérkezett számla, ami már 2019. évre szóló kötelezettséget jelent 1 450 000Ft-ról van szó. Az 

alaptevékenységből ami a Társaság közhasznú szolgáltatásait jelenti 2018-ban 578.000 Ft veszteség 

keletkezett. Ezt korrigálta a különböző hirdetési bevételekből befolyt 930.000 Ft nyereség. A 

vállalkozási tevékenységből nem keletkezett adófizetési kötelezettség, és sem társasági adó- sem 

iparűzési adó-, semmilyen adófizetési kötelezettségünk nem volt.  

Az E soron kötelezettségek láthatók, ebből a Társaság 2018. december 31-ig beérkezett, még ki nem 

fizetett számlák összege járulékaival együtt 562.000 Ft-ot jelent.  

A G soron szereplő passzív időbeli elhatárolás pedig azt jelenti, hogy a 2019-ben felmerült, de még 2018 

évet érintő költségek jelennek meg itt (könyvelési díj, ügyvédi díj), ezek januárban beérkező számlák, 

amik 2018. decemberre vonatkoznak, illetve itt határoltuk el a 2018/2-es Magyar Radiológia nyomtatott 

számának költségeit is, ami 1.737.000Ft-ot tett ki. A mérleg egyensúlyban van, a források fedezetet 

teremtettek az eszköz oldalon. 

Következő oldalon az eredménykimutatás található. Az A sorokban a bevételek, a B sorokban a 

ráfordítások olvashatók. Kiemelendő a 9.598.00 Ft kiszámlázott tagdíj (ez nem befolyt tagdíj, hanem 

amit a társaság a tagnyilvántartás alapján kibocsájt és generál), a támogatás 2.302.000 Ft volt. Köszönet 

a cégeknek, akik a támogatásokat nyújtották.  

Az eredménykimutatás adatai alapján a 2018. évi eredmény pozitív lett, 352.000 Ft nyereséggel. 
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Az 1%-ból nagyon kevés bevétel érkezett be, itt kérek mindenkit, tegyen meg mindent annak érdekében, 

hogy az 1%-ból több bevételünk származzon. 

Ezután egy rövid szöveges beszámoló látható a társaság tevékenységéről. Kiemelném 2018. évre 

vonatkozóan a Magyar Radiológus Kongresszus lebonyolítását, szervezését, melyért köszönet a pécsi 

csapatnak és Bogner professzor úrnak. A Magyar Radiológia folyóirat on-line számainak megjelenését 

Harkányi tanár úr irányításával végzi egy csapat. A TRT, pályázatok kiírása és működtetése, a honlap 

üzemeltetése.  

Társaságunk tagja az Európai Radiológus Társaságnak, az OMS-nek, a MOTESZ-nek és az Egészség 

Hídja Alapítványnak is tagja.  

2018-ban a Magyar Radiológia online számának 4 példánya, nyomtatott változatának 2 példánya jelent 

meg, összesen 32 közleménnyel.  

TRT rendezvényeinken 500 tagunk vett részt. 12 tag részesült pályázati támogatásban.  

Ezek az oldalak részleteik a tanfolyamokat (CT, neuroradiológiai tanfolyam stb). Ahogy a kérelmek 

beérkeznek, negyedévente elbírálják azokat, és ezt követően számla ellenében 50.000Ft-ig történik a 

kifizetés.  

A jelentés utolsó oldalán különböző mutatók alapján a program elbírálja azt, hogy jogosultak vagyunk-e 

a közhasznú besorolásra a következő évben is. A mutatók alapján úgy tűnik, hogy ez nincs veszélyben, 

mert az 1. mutató, ami teljesül az azt jelenti, hogy 1 MFT feletti bevételt kell összehozni, ami 

összességében a tagdíjból minden évben megvalósul, ebből a csoportból pedig az a mutató teljesül,. hogy 

a közhasznú bevétel és az egyéb bevétel aránya a közhasznúság javára kell, hogy nagy legyen, és ez is 

teljesül.  

Kérem a közgyűlést, hogy a Közhasznúsági jelentést fogadja el.  

 

3. A Felügyelő Bizottság észrevételei 

Dr. Balázs György a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette, hogy a beszámolót a törvényi 

szabályozásnak megfelelőnek tartották, szabálytalanság, számszaki eltérés nem volt.  

A Felügyelő Bizottság írásbeli jelentését a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Nyílt szavazás: 

36 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
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A Közgyűlés 36 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett a Közhasznúsági jelentést elfogadta.  
 

 

4. 2019. évi Költségvetési tervezet 

 

Dr. Kis Zsuzsanna: Bemutatom a 2019-es évi költségvetési tervezetet, amit a 4. sz. melléklet tartalmaz. 

Ebben az évben nem lesz kongresszus, így mínuszos költségvetést terveztem, változatlan 9.000.000 Ft 

körüli tagdíjbevétellel. 

Kamat bevételre várhatóan kevéssé lehet számítani. A tervezett bevétel a támogatásokat figyelembe véve 

15.000.000 Ft körül lehet. 

A kiadási oldalon a folyóiratot változatlanul 5 millióra terveztem. 1 kiadvány nyomtatási költsége kb. 2,5 

millió körül van példányszámtól függően.  

A Nemzetközi társasági tagsági díjakon, MOTESZ tagdíjon nem tudunk változtatni.  

Az előző évi számok alapján állítottam össze a költségvetést. Kérem a közgyűlést, hogy a tervezetet 

fogadja el. 

 

Nyílt szavazás: 

36 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
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A Közgyűlés 36 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett a Költségvetési tervet elfogadta.  
 

 

 
5. Elnöki beszámoló 

 

prof. Dr. Berényi Ervin: A tagságnak egyelőre még szüksége van a nyomtatott folyóiratra is. Az eddigi 
minőség azonban elfogadhatatlan volt. A Tudomány Kiadóval kötött szerződés értelmében színes lesz a 
folyóirat.  
A honlappal kapcsolatban elvárásaink voltak. Legyen korszerű, személyre és csoportra szabható. 

Elektronikus tagdíjnyilvántartást illetve banki fizetést tudja kezelni. Az IntelliMed információi szerint 

június végére fent lesz az új honlap. Az év második felében a MRT mobil applikációja is elindulhat teszt 

jelleggel androidon és IOS-en. Olyan felületek lesznek, amit meg kell töltenünk tartalommal. 

Meggyőződésem szerint meg kell növelnünk a fiatalok támogatását. A Lélek Imrére 10-en kaptak 

támogatást. Az elektronikus anyagokat a SOCRAD-on keresztül elérhetővé akarjuk tenni, pl. erről a 

kongresszusról is videofelvétel készül.  

Az újsággal kapcsolatban a Tudomány Kiadó vállalta, hogy a DOI-t is elintézi. A közlemények 

kereshetők lesznek.  

A honlapon személyre szabott kommunikáció lesz. Az elektronikus szavazás a nagyon közeli jövőben 

megvalósul. A tagságot az elektronikus szavazáson keresztül fogjuk a legszélesebb körben elérni. Ezt 

csak speciális jogi engedéllyel rendelkező cég készítheti el.(2 cég foglalkozhat ezzel Magyarországon) 

Az egyiket (amelyik a kormányzatnak is dolgozik,) meg fogjuk ezzel bízni. Több társaságnál ezek már 

létező dolgok.  

Nagyon szerettem volna egy üzleti évnyitót, csak nagyon megcsúsztunk. A cégeknek világosan el 

szeretném mondani, hogy milyen formában várjuk a támogatást. Ne ad-hoc módon keressük meg őket, 

hanem tudjanak tervezni.  

Az összes ezévi TRT OFTEX akkreditációját már a MRT csinálta. Nem az egyetemek akkreditálnak, 

hanem a MRT.  

Nagyon sok feladtunk van. Rendkívül rossz környezetben dolgozunk. Az ország különböző részein 

nagyon kevés radiológus van. Pld. Ózdon nincs radiológus, Miskolc látja el, de számtalan példát lehet 

erre mondani. Itt valami központi megoldás szükséges. A teleradiológia egy bizonyos pontig megoldás 

lehet, de biztos, hogy fiatalokat kell a rendszerbe bevonni. Aki radiológusként dolgozik az országban, az 

maximum 6-700, nem 1300.  

A politika felé meg kell mutatnunk, hogy a képalkotó diagnosztika milyen fontos az egészségügyben, 

mert ezzel nincsenek tisztában. Debrecenben például a kért képalkotó vizsgálatok 30%-a fölösleges, 

ugyanakkor nagyon nagy részben nem kérik, amikor kellene. Őrületes a feladat, csak valaki nem pakolta 

hozzá a radiológiát. Vagy az ellentétjét mondom: prosztata, emlő tumoros 5 évet túlélő betegeknél az 

onkológus ezért hívta be a beteget a 8-9-10éves túlélőt negyedévente, és mindig lekérte a labort tőle, és 

ultrahang vizsgálatra küldik. A Magyar Radiológus Társaság fogalmazzon meg ajánlásokat!  

 

A beszámolót az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Nyílt szavazás: 

36 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
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A Közgyűlés az elnöki beszámolót 36 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta.  
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prof. Dr. Berényi Ervin elnök úr megköszönte a részvételt.  

Az ülést bezárta. 

Budapest, 2019. május 09.                                                                              

 

 

 

dr. Riedl Erika 

jegyzőkönyvvezető 
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A jegyzőkönyv hiteléül: 
 
 
 

 

 

dr Somogyi Rita        dr Doros Attila 
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