Oktatási, Egészségügyi és Szaktanácsadó Bt.
7632 Pécs, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 06 30 9279 146; Fax: 06 72 549 320

ÉRTESÍTÉS SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAMRÓL

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a SONAR Bt. által meghirdetett sugárvédelmi képzésekre
kizárólag elektronikusan lehet jelentkezni az alábbi web-oldalon:

www.sonarbt.hu
Segítség az elektronikus jelentkezéshez:
1. a honlapon a „Tanfolyamra jelentkezés” kiválasztása
2. a megfelelő képzéstípus kiválasztása
3. személyes adatok hiánytalan megadása (a bizonyítványban az itt beírt adatok jelennek
majd meg)
4. jelentkező e-mail címe és egy ezen web-oldalra történő bejelentkezéshez használatos
jelszó megadása
5. a költségviselő számlázási és postázási címének pontos kitöltése
6. adatkezeléshez való hozzájárulás
7. „Jelentkezés” gomb
8. jelentkezés során megadott e-mail címre rendszerüzenet érkezik:
a. e-mailben megadott „Jelentkezés aktiválása”-ra kattintva max. 24 órán belül kell
a jelentkezést aktiválni, véglegesíteni
b. az e-mail tartalmazza a felhasználónevet és jelszót, melyekkel a www.sonarbt.hu
oldalra bejelentkezve az egyéni jelentkezések, azok státusza nyomon követhető
A weblapon megtalálhatók:
 a már egyeztetett képzési időpontok és helyszínek
 az egyes képzések pontos leírása
 a vizsgára való felkészüléshez információ, kiegészítő anyag
 a fizetésre vonatkozó információk
A tanfolyami díj fizetése továbbra is utólagosan, a tanfolyamot követően történik a
jelentkezéskor megadott számlázási címre kiállított és kiküldött átutalásos számla
kiegyenlítésével.
A bizonyítványok postázása: a tanfolyami díj rendezését követően a jelentkezéskor megadott
postázási címre történik.

Bővebb információ a 2019. II. félévi pécsi képzésekről:
Helyszíne: Hotel Laterum konferenciaterme (Pécs, Hajnóczy József utca 37-39,
7633)
Részvételi díj: valamennyi típusú képzés esetében 23.000,-Ft/fő
Képzések:


Bővített sugárvédelmi képzés 2019. november 5-6-7-8. (3 nap képzés+vizsganap)
1. nap: 12:30-16.45
2. nap: 8:00-13:00
3. nap: 8:00-15:30
vizsganap: 8:45-13:00



Bővített sugárvédelmi továbbképzés 2019. november 6-7-8. (2 nap képzés+vizsganap)
1. nap: 8:00-13:00
2. nap: 8:00-15:30
vizsganap: 8:45-13:00



Alapfokú sugárvédelmi képzés és továbbképzés 2019. november 5.+vizsganap november 8.
1. nap: 8:00-12:30
vizsganap: 8:00-8:45

A vizsga előtt konzultációs lehetőséget biztosítunk a hallgatóknak.
FONTOS TUDNIVALÓK:
A 487/2015. (XII. 30.) Kormányrendelet 21. § (13) bekezdése alapján "A képzést és továbbképzést záró vizsga
időpontja legkorábban a képzés vagy továbbképzés utolsó oktatási napját követő munkanapon lehet."
Bővített fokozatú oktatást záró vizsga:
 A 487/2015. (XII. 30.) Kormányrendelet legutóbbi változásától (2018. 03. 01.) a bővített fokozatú
vizsgát írásbeli és szóbeli vizsga zárja. Az írásbeli kérdések a következő linken érhetők el:
http://www.haea.gov.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=02&submenu=2_12_0_5
 A tesztkérdéssor összeállítása a megadott linkhez csatlakozó pdf fájlban leírtak szerint történik.
 A szóbeli kérdések linkje következő:
 https://www.haea.gov.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=02&submenu=2_12_0_2
 A szóbeli kérdéseknél a hivatkozott kormányrendelet értelmében a vizsgázó húz egy általános és húz
egy választott szakirányú kérdést, amelyre szóban kell kifejtenie a válaszát.
 A tanfolyam oktatói az oktatás és a konzultáció során mintakérdések megválaszolásával segítik a
vizsgára való felkészülést.
Alapfokozatú oktatást záró vizsga:
 Az alapfokozatú vizsga írásban, tesztkérdések megválaszolásával történik. Az írásbeli kérdések a
következő linken érhetők el:
http://www.haea.gov.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=02&submenu=2_12_0_6
 A tesztkérdéssor összeállítása a megadott linkhez csatlakozó pdf fájlban leírtak szerint történik.
 A tanfolyam oktatói az oktatás és a konzultáció során mintakérdések megválaszolásával segítik a
vizsgára való felkészülést.

