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Átfogó fokozatú sugárvédelmi ismereteket nyújtó kötelező tanfolyam 

 

Időpont: 2017. szeptember 26. – október 10. 

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 23. 
Szeptember 05 és 23. közötti jelentkezők a Paksi Atomerőmű Zrt. látogatásán nem tudnak részt venni. 

 

A tanfolyamot felkérésre is megtartjuk a felkérő által megjelölt helyszínen, vagy az OKI-OSSKI 

területén.  

 

 

A tanfolyam szervezője:  Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar 

Népegészségtani Intézet az  

OKI-Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató 

Igazgatóság együttműködve  

Tanszékvezető:  Prof. Dr. Cseh Károly egyetemi tanár 

 

Tanfolyam igazgató:  Dr. Sáfrány Géza, MTA Doktora, PhD, igazgató főorvos 

     

Tanfolyam felelős:  Dr. Lumniczky Katalin, PhD, osztályvezető főorvos  

  

Tanfolyam adminisztrátor:  Jendrolovics Kitty 

Tel: 06 1 482-2000/144, 06 30 915-6228 

e-mail: tanfolyam@osski.hu 

 

Helyszín: OKI-OSSKI 

Cím:  1221 Budapest, Anna u. 5. 

weboldal:   www.osski.hu 

 

Díja:    77.000.- Ft  

     

A 487/2015 kormányrendeletben foglaltak szerint átfogó fokozatú sugárvédelmi képzésre, ill. 

ötévenként továbbképzésre kötelezettek, akik 

 

felügyelő személyek  

szempontból elbírálják,  

áló sugárzást alkalmazó terápiás eljárást terveznek, irányítanak, 

illetőleg sugárvédelmi szempontból felügyelnek,  

 

 

n oktatnak és vizsgáztatnak,  

-kezelési tervek kidolgozásáért, elbírálásáért felelős személyek,  

-

megalapozásában működnek közre, vagy  

zélyhelyzeti munkavállalók, akik védelmi intézkedések végrehajtására adhatnak 

utasítást.  

 

Amennyiben az atomenergia alkalmazási körébe tartozó tevékenység esetén nem határozható 

meg egyértelműen, hogy az adott tevékenység végzése milyen fokozatú sugárvédelmi képzettséget 

követel meg, akkor főszabályként a magasabb fokozatú sugárvédelmi képzettség szerzendő meg 

(munkavállalói tekintetében a szükséges sugárvédelmi képzettségre az atomenergia alkalmazója 

tesz javaslatot a Sugárvédelmi rendelet szerinti tevékenységi engedély megszerzésére irányuló 

kérelem benyújtásakor). 
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A tanfolyam szóbeli és tesztlapos vizsgával zárul, sikeres elvégzéséről bizonyítványt állítunk ki. 

 

A tanfolyam elvégzése esetén az OFTEX rendszerben továbbképzési pont jár. 

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

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

intézniük. 

A tanfolyam anyagának hátteréül szolgál a SUGÁREGÉSZSÉGTAN című könyv (szerk. Turai 

István, Köteles György, Medicina, Budapest, 2014.), valamint SUGÁRVÉDELEM (szerk. Fehér 

István és Deme Sándor, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010, illetve Dr. Pesznyák Csilla  

és Dr. Sáfrány Géza szerkesztésében megjelent Sugárbiológia című elektronikus tankönyv. 

A tanfolyam időtartama két hét (10 munkanap) összesen 60 óra. Egy-egy előadás 45 perces. 

Hallgatók a tanfolyam ábraanyagát a www.osski.hu/tanfolyamok oldalon ingyenesen letölthetik. 

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

 

A számlát a tanfolyam első napján személyesen átadjuk. Kérjük, hogy a számlát 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 (77.000-Ft) az OSSKI 10032000-00290438-00000000 sz. számlájára 

szíveskedjenek befizetni. 

 

A tanfolyam helyszíne az alábbi tömegközlekedési eszközökkel érhető el: 

Bosnyák térről: 133-as busz  

Deák térről: 47-es villamos 

Kelenföldi pályaudvarról: 58-as busz 

Kosztolányi D. térről: 114, 213, 133-as buszok  

A járművekről a Savoyai Jenő tér megállónál kell leszállni. 

Az OSSKI területén belül ingyenes parkolásra van lehetőség. 

 

 


