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Átfogó fokozatú sugárvédelmi TOVÁBBKÉPZŐ tanfolyam  

2021. március 22-26. 

Szóbeli és írásbeli vizsga ideje: 2021. március 29. 

Jelentkezési határidő: 2021. március 12. 

 

A tanfolyam szervezője:  Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi kar a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ együttműködve 

 

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

     

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

  

Tanfolyam adminisztrátor: Andrejkovics-Szentmihályi Renáta 

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

e-mail: tanfolyam@osski.hu 

 

Helyszín: Nemzeti Népegészségügyi Központ – Sugárbiológiai és 

Sugáregészségügyi Főosztály  

Cím:  1221 Budapest, Anna u. 5. 

weboldal:   www.osski.hu 

 

Díja: Az előre meghirdetett tanfolyamok esetében 31.000,- Ft/hallgató. Eseti 

felkérésnél a tanfolyam díja a helyszíntől és a létszámtól függően kerül 

meghatározásra. A tanfolyamról ÁFA-mentes számlát tudunk kiállítani. 

 

A számlát a tanfolyam végén személyesen átadjuk, online képzés esetén a tanfolyamot követően 

kipostázzunk. Kérjük, hogy a kapott számlát mielőbb kiegyenlíteni szíveskedjenek! Tájékoztatjuk a 

résztvevőket, hogy a tanfolyam sikeres elvégzéséről szóló bizonyítványt csak akkor postázzuk, ha a 

tanfolyam díja kiegyenlítésre kerül, és azt  a hallgató igazolja (átutalásról szóló banki kivonat 

csatolása). 

 

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

ötévenként továbbképzésre kötelezettek, akik 

 

a) kiemelt létesítményben vagy az I. sugárvédelmi kategóriába sorolt tevékenységek során a 

sugárveszélyes munkavégzést tervezik vagy a sugárveszélyes tevékenységet végző szervezeti 

egységet közvetlenül irányítják, 

 

b) kiemelt létesítmény vagy az I. sugárvédelmi kategóriába sorolt sugárvédelmi szempontú 

felügyeletet ellátó szervezeti egységet közvetlenül irányítják, 

 

c) orvosfizikusként, orvosi fizikus szakértőként vagy klinikai sugárfizikusként sugárterápiás 

tervezést végeznek, 

 

d) sugárveszélyes tevékenységek sugárvédelmi hatósági ellenőrzését vagy engedélyezését végzik, 

 

e) alapfokú, bővített fokozatú vagy átfogó fokozatú sugárvédelmi tanfolyamokon oktatnak vagy 

vizsgáztatnak, 

 

f) a kiemelt létesítmények, az I. sugárvédelmi kategóriába tartozó sugárveszélyes munkahelyek, 

továbbá az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszer veszélyhelyzet-elhárítási terveiben vagy 

veszélyhelyzet-kezelési rendszerében meghatározott azon munkavállalók, akik veszélyhelyzeti 

sugárzási helyzet sugárvédelmi következményeinek értékelését végzik, valamint a sugárterhelés 

csökkentésére irányuló védelmi intézkedésekre javaslatot adnak. 
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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). 

 

TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAMOT CSAK OLYAN HALLGATÓ VÉGEZHET EL, AKI 

KORÁBBAN SZERZETT MÁR ÁTFOGÓ FOKOZATÚ SUGÁRVÉDELMI KÉPZÉST, DE EZ 

LEJÁRT ÉS SZÜKSÉGES AZ 5 ÉVENTE ESEDÉKES MEGÚJÍTÁSA A 

BIZONYÍTVÁNYÁNAK. AMENNYIBEN TÖBB, MINT 5+1 ÉV TELT EL AZ UTOLSÓ 

ÁTFOGÓ ILLETVE ÁTFOGÓ TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM ELVÉGZÉSE ÓTA, A 

TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM ELVÉGZÉSE MÁR NEM ELEGENDŐ, A JOGSZABÁLY 

ELŐÍRJA, HOGY EBBEN AZ ESETBEN A TELJES ÁTFOGÓ FOKOZATÚ 

SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAMOT ÚJBÓL EL KELL VÉGEZNI. 

 

A képzésen való részvétel minimum feltétele: középfokú végzettség.  

A tanfolyam időtartama 5 nap, összesen 36 óra + vizsga. A tanórák 45 percesek.  

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

 

Tanfolyam ábraanyagát a hallgatók ingyenesen letölthetik honlapunkról. A tanfolyam anyagának 

hátteréül a SUGÁREGÉSZSÉGTAN (szerk. Dr. Turai István és Köteles György, Medicina, 

Budapest 2014), valamint SUGÁRVÉDELEM (szerk. Fehér István és Deme Sándor, ELTE 

Eötvös Kiadó, Budapest, 2010) című könyv szolgál. 

 

Orvosi pecsétszámmal rendelkező hallgatók esetében a továbbképzési kreditpontok száma: 10 

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.  

 

Személyes jelenlét esetében 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. 

 

Online képzés esetén a tanfolyam a Zoom-on keresztül kerül megtartásra.  
 

 


