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Bővített fokú sugárvédelmi továbbképzés  
2018. október 24-25. 

Szóbeli és írásbeli vizsga ideje: 2018. október 26. 

 

Jelentkezési határidő:  2018. október 22. 

 

 

A tanfolyam szervezője:  Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi kar az Országos 

Közegészségügyi Intézet együttműködve 

 

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

   

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

 

Tanfolyam adminisztrátor: Jendrolovics Kitty 

    Tel.: 06 1 482-2000/144, 

Mobil: 06 30 915-6228 

e-mail: tanfolyam@osski.hu 

 

Helyszín: OKI-OSSKI 

Cím:  1221 Budapest, Anna u. 5. 

Postacím: 1775 Budapest, Pf. 101 

weboldal:   www.osski.hu 

Díja:    20.900,- Ft  

 

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

bővített fokozatú sugárvédelmi képzésre, ill. ötévenként továbbképzésre kötelezettek, akik 

 

a) az ionizáló sugárzást alkalmazó ipari, orvosi, radiológiai munkaterületen - beleértve a 

nyitott, vagy zárt sugárforrást felhasználókat is - dolgoznak, a sugárforrást önállóan kezelik, 

illetőleg ilyen munkakört felügyelnek, illetve 

b) a vészhelyzeti munkavállalók azon csoportjába tartoznak, akik vészhelyzeti sugárzási 

helyzet értékelésében működnek közre. 

 

A képzésen való részvétel feltétele: középfokú végzettség 

 

A fent említett rendelet szerint: a tanfolyam időtartama 2 nap, összesen 18 óra + vizsga. A 

tanórák 45 percesek ebédszünet 30 perc.  

 

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

előadások ábraanyagát a hallgatók ingyenesen letölthetik honlapunkról, a szóbeli vizsga tételsorait 

is nyilvánosságra hozzuk. 

 

Orvosi pecsétszámmal rendelkező hallgatók esetében a továbbképzési kreditpontok száma: 44 

Egészségügyi szakdolgozók esetében a továbbképzési kreditpontok száma:  

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 helyszínén szállást, ill. étkezést biztosítani sajnos nem tudunk.  
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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 (20.900,-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), 233E busz (Bosnyák tértől, vagy a 

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

 

 


