7. melléklet a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelethez
2. táblázat a 7. melléklethez
Adatlap
az ionizáló sugárzást létrehozó berendezések üzemeltetésére irányuló engedélykérelemhez
AZ ENGEDÉLYKÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÉLJA

1.


Új engedély

Új telephelyre költözik



Tevékenység módosítása

A meglévő engedély száma:



Lejárt engedély megújítása

A meglévő engedély száma:



Átalakítási engedély

A meglévő engedély száma:

2.

A SUGÁRVESZÉLYES TEVÉKENYSÉGÉRT FELELŐS SZERVEZET

Intézmény/ Vállalkozás/ Cég neve Pusztavám Község Önkormányzat
� természetes személy �  költségvetési szerv
A szervezet jellege:

� gazdasági társaság

�  egyéni vállalkozó, egyéni cég

Székhely címe: 8066 Pusztavám, Kossuth u. 64.
Képviselője: Lisztmayer János polgármester
Levelezési cím: 8066 Pusztavám, Kossuth u. 64.

A SUGÁRVESZÉLYES MUNKAHELY ADATAI

3.

A munkahely, szervezeti egység,
laboratórium megnevezése: Egészségház
A munkahely címe: 8066 Pusztavám, Petőfi S. u. 1./A
A munkahely helyiségeinek
azonosítója: panoráma röntgen helyiség
A munkahely / szervezeti egység
vezetője: Lisztmayer János polgármester
Telefon: +36 20 912-0910
E-mail:

polgarmester@pusztavam.hu

A SUGÁRVÉDELMI SZAKÉRTŐ ELÉRHETŐSÉGE

4.

Neve: Horváth Mihályné
Szakértői engedélyének száma: 39290/2009/EFIK
Telefon: 06/70 414 66 34
E-mail: mihalyne.horvath@gmail.com

5.

A SUGÁRVÉDELMI MEGBÍZOTT ELÉRHETŐSÉGE
Neve: pályázat során kinevezett fogszakorvos

Telefon:
E-mail:

6.

AZ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁST LÉTREHOZÓ BERENDEZÉSEK JELLEGE ÉS SUGÁRVÉDELMI
KATEGORIZÁLÁSA

3. kategóriába
munkahelyek:

tartozó

sugárveszélyes III. sugárvédelmi kategóriába tartozó berendezések:

 Röntgenterápiás berendezés
 Helyszíni röntgen-radiográfia
 Gyorsítók: orvosi terápia
 Gyorsítók: ipari-, mezőgazdasági technológia
 Gyorsítók: kutatás, oktatás
II. kategóriába tartozó sugárveszélyes munkahelyek:










Röntgendiagnosztika felvételi
Röntgendiagnosztika átvilágító
Fogászati röntgen: panoráma / CBCT
Angiográfiás röntgenberendezés
Tomográfiás képalkotók
Hibrid vizsgálók
Durvaszerkezeti ipari röntgenberendezés
Közúti vagy vasúti rakomány átvilágító berendezés
Hordozható átvilágító berendezések

7.

Fogröntgen intraorális
Csontsűrűségvizsgáló
Röntgensugaras ipari mérő, szabályozó
berendezések
Kábítószer, robbanóanyag kereső berendezések
Telepített és hordozható csomagvizsgálók
Röntgensugaras anyag- és finomszerkezet
vizsgáló





Egyéb, nem besorolt berendezés:

AZ ALKALMAZANDÓ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁST LÉTREHOZÓ BERENDEZÉSEK
Gyártó

Sorszám
1.





FONA SRL gyártmányú

Típus

Típusengedély
száma*

FONA ART Plus

Berendezés
nyilvántartási
száma**

KEF-146142/2013

*Szükséges továbbá a 2016-2017. év során kiadott forgalomba-hozatali engedély száma, vagy a 2016. előtti hatósági
minősítés száma, vagy mentesített berendezés esetén a mentesítési határozat száma.
**E rendelet 11. melléklete szerint.

8.

A SUGÁRVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG HUMÁN ERŐFORRÁSIGÉNYE

A tevékenység végzéséhez minimálisan szükséges,
sugárveszélyes munkakörökben foglalkoztatottak
beosztásának/munkakörének
megnevezése

tervezett
száma (fő)

fogorvos

1

9.

A sugárvédelmi
képzettség szintje





A
munkavállalók
sugárvédelmi
besorolása

alapfokozatú
bővített fokozatú
átfogó fokozatú




A
B

Külső
munkavállalók
alkalmazása




igen
nem

A SUGÁRVESZÉLYES MUNKAHELY MŰSZAKI KIALAKÍTÁSA

A sugárveszélyes munkahely kialakítása, valamint a sugárveszélyes tevékenység végzése során alkalmazott,
sugárvédelemmel kapcsolatos műszaki szabványok, vagy ajánlások
Száma, azonosítója
MSZ 824:2017

10.

Megnevezése
Sugárzás elleni védelem orvosi és állatorvosi röntgenmunkahelyeken

A FIZIKAI VÉDELMI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

A 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 35. § (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatás.

Követelmény

Megvalósulás módjának leírása, valamint teljesülésének igazolása

190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 
35. § (2) bekezdés a) pontja, (3)
bekezdés a) pontja
190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 
35. § (2) bekezdés b), (3) bekezdés b)

Nyilatkozunk, hogy a helyiség bejáratain (csomagvizsgálók és mobil berendezések
esetében a berendezésen) a sugárveszély jelzésre kerül. Teljesül

Nyilatkozunk, hogy a helyiség (mobil berendezés esetén a tárolásra szolgáló
helyiség) zárható nyílászárókkal határolt és azok zárva vannak, ha a berendezés
nincs használatban.Teljesül
190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet  Nyilatkozunk, hogy a helyiségbe (mobil berendezés esetén a tárolásra szolgáló
35. § (2) bekezdés c) pontja, (3)
helyiségbe) belépésre jogosult személyek és a belépési jogosultság ellenőrzésének
bekezdés c) pontja
módja meghatározásra kerültek. Teljesül
Az arra jogosult személyek listája az alábbi dokumentumban található:
 Dokumentum neve: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
 Dokumentum azonosítója: Pusztavám rtg/ MSSZ/01/2018
A belépési jogosultság ellenőrzésének módja az alábbi dokumentumban található:
 Dokumentum neve: Sugárvédelmi Leírás
 Dokumentum azonosítója: Pusztavám rtg/ SL/01/2018
190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet  Nyilatkozunk, hogy arra az esetre, ha a berendezés nincs használatban, az
35. § (2) bekezdés d)-e) pontjai, (3)
üzemeltetéshez szükséges kulcsok és a helyiség (mobil berendezés esetén a tároló
bekezdés d) pontja
helyiség) kulcsainak kezelési és tárolási rendje - 190/2011. (IX. 19.) Korm.
rendeletben előírt módon - meghatározásra került.
A kulcsok kezelési ás tárolási rendje az alábbi dokumentumban található:

190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet
35. § (3) bekezdés e) pontja

 Dokumentum neve: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
 Dokumentum azonosítója: Pusztavám/ MSSZ/01/2018
Mobil berendezések esetén:


Nyilatkozunk, hogy a 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 35. § (3) e) pontjaiban
előírtak szerint vezetett naprakész nyilvántartás tartalmazza a berendezés elvitelének
és visszahelyezésének időpontját és a berendezést alkalmazó személy nevét.
A nyilvántartás az alábbi dokumentumban található:
 Dokumentum neve:
 Dokumentum azonosítója:

11. A KÉRELEMHEZ MELLÉKELT DOKUMENTUMOK





Sugárvédelmi Leírás, azonosítója: Pusztavám rtg/ SL/01/2018
Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat, azonosítója: Pusztavám rtg/ MSSZ/01/2018
Igazgatási díj befizetés igazolása
Egyéb:

Adatlap készítésének dátuma: 2018. 04. 16.

Kérelmet benyújtó aláírása:
Stettner Attila
alpolgármester megbízásából

Horváth Mihályné
sugárvédelmi szakértő

