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Mérnökgeodéziai Szakosztály

Mérnökgeodéziai feladatok az Atomerőműben
szakmai kirándulással egybekötött szakmai nap a
Paksi Atomerőműben
Időpont 2015. December 11.
Véglegesített program
Részletes program:
8,45 – 9,00
Találkozás a Tájékoztató és Látogató Központ előtt
9,00 – 10,45
Üzemterületi látogatás (séta az üzemi területen, a
turbinagépház, a 4. blokkvezénylő és reaktorcsarnok
megtekintése).
Kérjük a mellékelt tájékoztatót figyelmesen olvassák el!!
(igazolvány! ruházat! stb.)
10,45 – 11,15
Tájékoztató és Látogató Központ kiállítás szakmai
tárlatvezetéssel
11,15 – 11,35
Mérnökgeodéták minőségirányítási feladatai a Paksi
Atomerőmű és más nagyberuházás építési programjában
Dr. Kiss Antal egy. docens (BME Általános és Felsőgeodézia
Tanszék)
11,35 – 11,55
Szakmagyakorlási rendelet várható hatása a mérnöki
létesítménykel kapcsolatos feladatokban.
Dr. Siki Zoltán Adjunktus (BME Általános és Felsőgeodézia
Tanszék)
11,55 – 11,25
Mérnökgeodéziai feladatok az Atomerőműben a jelenlegi
feladatokról, megoldási módszerekről, a közeli jövő szakmai
kihívásairól.
Németh András MVM Paksi Atomerőmű Zrt. csoportvezető
12,30 – 13,00
Ebéd az erőmű étteremben (önköltséges a’lacart ebéd kb.
900 Ft).
13,00 – 13,10
Az északi portához való „átutazás” egyénileg.
13,15 – 15,00
Atomenergetikai Múzeum megtekintése
A szakmai emlékek felidézéséhez szívesen vesszük kollégák
jelentkezését, akár előadás megtartásával 10-15 percben.
15,15 -

Hazautazás

Tájékoztató
a

területére történő
belépés feltételeiről
A jelentkezési nyomtatványon megadott arcképes igazolványt hozzák magukkal,
mert ennek alapján történik a belépő személyek azonosítása. A dokumentum hiányában az
atomerőmű nem lépteti be az érintett személyt üzemi területre, a csoportot területen kívül
kell megvárnia.
A látogatás során zárt (nem magas sarkú) cipő használata kötelező. A fokozottan
őrzött üzemi területre belépni csak hosszúszárú nadrágban (hölgyeknek a szoknya is
megengedett), legalább a felkar nagyobbik részét fedő felsőtesti ruházatban lehet.
A ruházatra vonatkozó előírások be nem tartása esetén az üzemi területre nem léphet be a
látogató!

Egyéb fontos tudnivalók látogatóknak:
A látogatás napján, a látogatás előtt senki ne fogyasszon alkoholt vagy
egyéb tudatmódosító szert (ellenőrizhetik).
Gyalog fogunk fel- és lemenni 33 m-es magasságba/ról, ezt figyelembe kell
venni. Akinek ez gondot okoz, nem lehet a területre belépő csoport tagja.
Aki a látogatást megelőző 7 napban izotópos készítményt kapott, az hozzá
magával az orvosi igazolást.
Az üzemi területre nem vihető be: lőfegyver, szúrófegyver, kamera,
fényképezőgép, elektronikus lejátszók és felvevők, mobiltelefonok
(általában semmilyen elektromos vagy elektronikus készülék), palackozott
innivaló, élelmiszer, övtáska, válltáska, hátizsák, retikül. Ezeket a
fogadószemélyzet biztonságos helyen elzárja. Amennyiben a programmal
össze nem egyeztethető módon valakinél mégis engedéllyel tartott
lőfegyver van, úgy azt jelezze a látogatás megkezdése előtt a biztonsági
szolgálatnak. Amennyiben a lőfegyver előzetes jelzés nélkül a biztonsági
szolgálat találja meg, úgy az érintett személy a látogatásból kizárásra
kerül, és további intézkedések kerülhetnek bevezetésre.
A turbinacsarnok területén az erőmű által biztosított sisak és hallásvédő
használata kötelező.

A látogatóközpontban és annak környékén lehet fényképezni, valamint
lehetőség van arra, hogy ötforintosból emlékérmét készítsenek. (Ezért
fényképezőgépet és ötforintost hozzanak magukkal.)
A Látogató Központ kéri a regisztrált időpont pontos betartását!

