Oktatási, Egészségügyi és Szaktanácsadó Bt.
7632 Pécs, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 06 30 9279 146; Fax: 06 72 549 320
ÉRTESÍTÉS SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAMRÓL
Ezúton tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy 2018. év I. félévében Pécsett az alábbi időpontban
szervezünk alap- és bővített fokozatú sugárvédelmi képzést és továbbképzést.


Azok részére, akik még ilyen oktatásban egyáltalán nem részesültek, valamint akik
korábbi bizonyítványának érvényessége 1 évnél régebben lejárt:
Bővített sugárvédelmi képzés 2018. április 12-13-14. (3 nap)



Azok részére, akik érvényes bővített fokozatú sugárvédelmi bizonyítvánnyal
rendelkeznek, illetve bizonyítványuk érvényességének lejárta 1 éven belül van:
Bővített sugárvédelmi továbbképzést 2018. április 13-14. (2 nap)



Azok részére, akiknek alapfokozatú sugárvédelmi képzettségmegszerzése szükséges:
Alapfokú sugárvédelmi képzés és továbbképzés 2018. április 12. (1 nap)

Legalább alapfokozatú sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkezniük azoknak, akik
a) sugárveszélyes tevékenységhez kapcsolódó munkakört töltenek be, de sugárforrással
nem dolgoznak,
b) olyan létesítmények vezetői és munkavállalói, ahol nagy valószínűséggel előfordulhat,
hogy hatósági felügyelet alatt nem álló sugárforrást találnak vagy dolgoznak fel,
c) a jelentősebb szállítási csomópontok - így különösen a határvámhivatalok - vezetői és
munkavállalói,
d) a veszélyhelyzeti munkavállalók azon csoportjába tartoznak, akik védelmi intézkedések
végrehajtásában működnek közre, vagy
e) az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek
egészségének védelméről rendelet szerint erre kötelezettek.
Legalább bővített fokozatú sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkezniük azoknak,
akik
a) az ionizáló sugárzást alkalmazó ipari-, orvosi radiológiai munkaterületen sugárforrással
dolgoznak, a sugárforrást önállóan kezelik, illetőleg ilyen munkakört felügyelnek, illetve
b) a veszélyhelyzeti munkavállalók azon csoportjába tartoznak, akik veszélyhelyzeti
sugárzási helyzet értékelésében működnek közre.
Helyszín:
 Fenti tanfolyamok lebonyolításához a jelentkezők számától függően foglalunk termet,
így annak pontos címéről a már jelentkezetteket külön értesíteni fogjuk a jelentkezési
lapjukon feltüntetett e-mail és/vagy telefon elérhetőségen.
Részvételi díj:
 Valamennyi típusú, illetve időpontú sugárvédelmi oktatás díja 19.000,-Ft/fő
 A részvételi díj fizetése: a tanfolyamot követően kiküldött átutalásos számla ellenében.
 Pécsi Tudományegyetem intézetei, klinikái a dolgozóik jelentkezési lapja mellé
szíveskedjenek az általuk indított megrendelésből egy másolatot küldeni, melyre a
részvételi díj számlázásakor hivatkozni lehet.

Jelentkezés:
 Jelentkezni a csatolt jelentkezési lap kitöltésével lehet, melyet levélben a SONAR Bt.
címére (7632 Pécs, Gárdonyi Géza u. 39.) vagy e-mailen a sonarbt@chello.hu címre
várunk.
 Amennyiben nem a jelentkező viseli a tanfolyam költségét, abban az esetben feltétlenül
szükséges a jelentkezési lap alján a munkáltatói nyilatkozat aláírása, bélyegzése.
 Jelentkezési határidő: 2018. április 6.
FONTOS VÁLTOZÁSOK
 A jelentkezők figyelmét felhívjuk, hogy a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Rendelet) szabályozza a sugárvédelmi oktatások rendjét, lebonyolítását.
 A SONAR Bt. 2016. évtől a fenti rendeletben foglaltakban előírtak szerint bonyolítja le
képzéseit, továbbképzéseit.
 A Rendelet alkalmazásához kiadott SV-6. számú útmutató alapján:
"A korábban kiadott engedély alapján végzett sugárvédelmi képzési és továbbképzési
tevékenység esetén is alkalmazandóak a Sugárvédelmi rendeletben előírt és a jelen
útmutatóban tárgyalt szabályok a képzettségi kötelezettségre, a tematikára, a szervezési
kérdésekre és a bejelentési kötelezettségekre vonatkozóan."
 Az SV-6. számú útmutató 3.5.2 pontja szerint:
"A bővített és átfogó fokozatú képzést és továbbképzést írásbeli és szóbeli, vagy csak
szóbeli vizsga zárja."
Fentiekben részletezettek miatt a bővített sugárvédelmi tanfolyam és továbbképzés is szóbeli
vizsgával fog zárulni, melynek időpontja 2018. április 14-e, szombat. A vizsga pontos
helyszínéről, kezdési időpontjáról, a szóbeli kérdésekről a már jelentkezetteket e-mailben fogjuk
tájékoztatni.
A tájékoztatóhoz mellékelt kérdésekkel kapcsolatban a tanfolyam során konzultációt
tartunk.

