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A 487/2015. (XII.30.) Korm. rendelet 21§-ban, valamint 4-es mellékletében foglaltak szerint 

alapfokozatú sugárvédelmi képzésre, ill. ötévenként továbbképzésre kötelezettek, akik 

 

 sugárveszélyes tevékenységhez kapcsolódó munkakört töltenek be, de sugárforrással 

nem dolgoznak 

 olyan létesítmények vezetői és munkavállalói, ahol nagy valószínűséggel előfordulhat, 

hogy hatósági felügyelet alatt nem álló sugárforrást találnak vagy dolgoznak fel 

 jelentősebb szállítási csomópontok – így különösen a határvámhivatalok – vezetői és 

munkavállalói 

 a veszélyhelyzeti munkavállalók azon csoportjába tartoznak, akik védelmi 

intézkedések végrehajtásában működnek közre, vagy 

 az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek 

egészségének védelméről szóló 31/2001. (X.3.) Eüm rendelet szerint erre kötelezettek. 

 

A képzésen való részvétel feltétele: nyolc általános 

 

A fent említett rendelet szerint: a tanfolyam időtartama 1 nap, összesen 8 óra + vizsga.  
 

A tanfolyam tesztlapos vizsgával zárul, sikeres elvégzéséről bizonyítványt állítunk ki.  

Az előadások ábraanyagát a hallgatók ingyenesen letölthetik honlapunkról. 

 

Orvosi pecsétszámmal rendelkező hallgatók esetében a továbbképzési kreditpontok száma: 12 

Egészségügyi szakdolgozók esetén a továbbképzési kreditpontok száma: 18 

Fogorvosoknak az adható kreditpontok száma ettől eltérő lehet. Nem orvosi végzettségű hallgatók 

számára a tanfolyam elvégzéséről igazolást állítunk ki, a kreditpontok jóváírását egyénileg kell 

intézniük. 
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A tanfolyam helyszínén szállást, ill. étkezést biztosítani sajnos nem tudunk.  

 

A számlát a tanfolyam ideje alatt személyesen átadjuk. Kérjük, hogy a számlát max. 30 napon belül 

kiegyenlíteni szíveskedjenek! Tájékoztatjuk a résztvevőket, hogy a tanfolyam sikeres elvégzéséről 

szóló bizonyítványt csak akkor postázzuk, ha a tanfolyam díja kiegyenlítésre kerül. 

A tanfolyam díját (18.900,-Ft) az OKI- OSSKI 10032000-00290438-00000000 sz. 

számlájára szíveskedjenek befizetni. 
 

A tanfolyam helyszíne az alábbi tömegközlekedési eszközökkel érhető el: 

47-es villamos (Deák térről), 114, 213, 214, 250-es buszok (Kosztolányi D. térről), 141-es busz 

(Kelenföldi pályaudvarról), 33-as busz (Móricz Zs. körtérről), 133E busz (Bosnyák tértől, vagy a 

Keleti pályaudvartól) A járművekről a Savoyai Jenő tér megállónál kell leszállni.  

 

 


