TÁJÉKOZTATÓ
Bővített fokozatú sugárvédelmi képzés/továbbképzés
egészségügyben és ipari területen dolgozók részére
Jogszabályi háttér: 487/2015. Korm. rendelet
A képzést engedélyező Országos Atomenergia
Hivatal által adott engedély száma: SVR-HA1257

Képzés neve, díja:

Bővített fokozatú sugárvédelmi képzés:
Bővített fokozatú sugárvédelmi továbbképzés:

Képzés időtartama:
Bővített fokozatú sugárvédelmi képzés:
Bővített fokozatú sugárvédelmi továbbképzés:

32 000 Ft/fő
29 000 Ft/fő

20 óra (2 nap + 1 vizsganap)
15 óra (2 nap + 1 vizsganap)

Legalább bővített fokozatú sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkezniük azoknak, akik
• az ionizáló sugárzást alkalmazó ipari-, orvosi radiológiai munkaterületen sugárforrással
dolgoznak, a sugárforrást önállóan kezelik, illetőleg ilyen munkakört felügyelnek, illetve
• a veszélyhelyzeti munkavállalók azon csoportjába tartoznak, akik veszélyhelyzeti sugárzási
helyzet értékelésében működnek közre.
A sugárvédelmi képzést és továbbképzést vizsga zárja. A vizsgáról:
• A vizsgát vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság tagjai a vizsgabizottság elnöke,
és legalább egy oktató. A vizsgabizottság elnökét a sugárvédelmi szakértők közül az OAH
(Országom Atomenergia Hivatal) jelöli ki.
• A bővített fokozatú sugárvédelmi képzést és továbbképzést írásbeli és szóbeli vizsga zárja.
• Az írásbeli vizsgát százalékban, míg a szóbeli vizsgát 1-5 érdemjeggyel értékeli a
vizsgabizottság; a „megfelelt” vizsga feltétele írásbeli vizsgán az 50%, szóbeli vizsgán a 2-es
érdemjegy; írásbeli és szóbeli vizsga együttes tartásakor mindkét feltételt teljesíteni kell.
A képzés elvégzéséről bizonyítvány kerül kiállításra.
Egészségügyi szakdolgozók (asszisztensek) kreditpontot is kapnak a képzés/továbbképzés
elvégzése után.
Sugárvédelmi képzettségi igazolás érvényessége, megújítása:
• Valamennyi sugárvédelmi képzettségi igazolás az eredményes vizsga letételétől számított 5
évig hatályos. A hatály lejárta előtt gondoskodni kell a képzettség megújításáról.
• A sugárvédelmi képzettség megújítása az időközben tett újabb sugárvédelmi képzettséget adó
képzésen, vagy továbbképzésen való részvétellel, és az azon tett eredményes vizsgával
igazolható. Továbbképzésen csak az vehet részt, aki hatályos sugárvédelmi képzettséggel
rendelkezik, vagy legutóbbi képzettségnek hatálya 1 éven belül járt le.

TÁJÉKOZTATÓ
Alapfokozatú sugárvédelmi képzés/továbbképzésről
egészségügyben és ipari területen dolgozók részére

Jogszabályi háttér: 487/2015. Korm. rendelet
A képzést engedélyező Országos Atomenergia
Hivatal által adott engedély száma: SVR-HA1257

Képzés neve, díja:

Alapfokozatú sugárvédelmi képzés:
Alapfokozatú sugárvédelmi továbbképzés:

20 000 Ft/fő
18 000 Ft/fő

Képzés időtartama:

Alapfokozatú sugárvédelmi képzés:
Alapfokozatú sugárvédelmi továbbképzés:

9 óra (1 nap)
6 óra (1 nap)

Legalább alapfokozatú sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkezniük azoknak, akik:
• sugárveszélyes tevékenységhez kapcsolódó munkakört töltenek be, de sugárforrással nem
dolgoznak,
• olyan létesítmények vezetői és munkavállalói, ahol nagy valószínűséggel előfordulhat, hogy
hatósági felügyelet alatt nem álló sugárforrást találnak vagy dolgoznak fel,
• a jelentősebb szállítási csomópontok – így különösen a határvámhivatalok – vezetői és
munkavállalói,
• a veszélyhelyzeti munkavállalók azon csoportjába tartoznak, akik védelmi intézkedések
végrehajtásában működnek közre, vagy
• az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek
egészségének védelméről szóló 31/2001. (X.3.) EüM rendelet szerint erre kötelezettek.
A sugárvédelmi képzést és továbbképzést vizsga zárja. A vizsgáról:
• A vizsgát vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság tagjai a vizsgabizottság elnöke,
és legalább egy oktató. A vizsgabizottság elnökét a sugárvédelmi szakértők közül az OAH
(Országom Atomenergia Hivatal) jelöli ki.
• Az alapfokozatú képzés és továbbképzés írásbeli, feleletválasztós vizsgával zárul.
• Az írásbeli vizsgát százalékban értékeli a vizsgabizottság, a „megfelelt” vizsga feltétele a
minimum 50% elérése.
A képzés elvégzéséről bizonyítvány kerül kiállításra.
Sugárvédelmi képzettségi igazolás érvényessége, megújítása:
• Valamennyi sugárvédelmi képzettségi igazolás az eredményes vizsga letételétől számított 5
évig hatályos. A hatály lejárta előtt gondoskodni kell a képzettség megújításáról.
• A sugárvédelmi képzettség megújítása az időközben tett újabb sugárvédelmi képzettséget adó
képzésen, vagy továbbképzésen való részvétellel, és az azon tett eredményes vizsgával
igazolható. Továbbképzésen csak az vehet részt, aki hatályos sugárvédelmi képzettséggel
rendelkezik, vagy legutóbbi képzettségnek hatálya 1 éven belül járt le.

