
XXX. NEMZETKÖZI OLAJ- ÉS
GÁZIPARI KONFERENCIA, KIÁLLÍTÁS
(XXX. Vándorgy�lés és Kiállítás)

Mottó: Múlt megismerése, jelen feladatai, jöv� kihívásai

E ÉLS� RTESÍTÉS.Siófok, Hotel Azúr****, 2014. szeptember 17�19

Ezúton tisztelettel értesítjük, hogy az OMBKE K�olaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztálya � a MOL

Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., az a, a támogatók, a vendéglátók és a rendez�kSPE Magyarországi Tagozat

nevében � az 50 éves múlttal rendelkez�, nemzetközi rangú konferenciasorozatának XXX. rendezvényét

szervezi meg .2014. szeptember 17�19. között Siófokon, a Hotel Azúrban****

Fókuszban: Készletpótlás és termelésfokozás

A konferencia helye: A konferencia id�pontja:

Hotel Azúr**** 2014. szeptember 17�19.
8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 2/C

A konferencia nyelve: magyar és angol, szinkrontolmácsolással

A rendezvény F�szponzora a MOL Nyrt.

Szponzorok:

A rendezvényre további SZPONZOROK jelentkezését várjuk!

A konferenciával és kiállítással kapcsolatos további információkat 2014. második negyedévében küldjük
meg Önöknek.

KÉRJÜK, JEGYEZZE EL� PROGRAMJÁBAN RENDEZVÉNYÜNKET!

Jó szerencsét! a SZERVEZ� K

www.oilgasconf.montanpress.hu



A konferencia el�adásai

A plenáris el�adók neves hazai és külföldi szakemberek, minisztériumok, országos hivatalok, nagyvállalatok, nemzet-

közi szervezetek képvisel�i. A meghirdetett témakörökben várjuk el�adását. lehetPályázni 2014. március 31-ig
el�adásának 1 oldal terjedelm� (2000 karakter + cím) magyar�angol nyelv� összefoglalójával, melynek tartalmaznia

kell a szerz� /el�adó elérhet�ségét (postacímét, telefonszámát, e-mail címét).

A beérkezett pályázatokat (el�adás-kivonatokat) szakmai bizottság értékeli, dönt azok elfogadásáról és szekcióba

sorolásáról.

A pályázatokat a . címére kérjük megküldeni.Montan-Press Kft

Információ:
Szakmai kérdésekben: Technikai kérdésekben:

id. � sz Árpád

e-mail: arosz@mol.hu
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A konferencia témakörei:

M O N T A N P R E S S

Montan-Press Rendezvényszervez�,

Tanácsadó és iadó Kft.K

e-mail: oilgasconf@montanpress.hu

Kutatás, a geotudományok integrációja

Nem hagyományos szénhidrogének kutatása, fúrása,

kútkiképzése, termelési kilátásai és gazdasági

megfontolásai

Korszer� kúttervezés és fúrás, intelligens kútkiképzés,

rétegkezelés

Korai termelés, minimális eszközigény

Marginális mez�k, élettartam-növel� technológiák

Régi, érett és lemerült mez�k megújulása és

fejlesztése

Tárolómodellezés, -monitoring és -menedzsment

HPHT-problémák és megoldásaik

Termelésoptimalizáció

Kiemeléstechnológiák fejlesztése

Felszíni fejlesztések, mez�felszámolás

K�olaj-, földgáz- és terméktranzitvezeték-rendszerek

Távvezeték rehabilitáció, üzembe és üzemen kívül

helyezés

K�olaj, földgáz és termék tárolása és kezelése

Föld alatti gáztárolás és fejlesztése

Szén-dioxid-elhelyezés

Integrált irányítási rendszer továbbfejlesztése

Egészség- és környezetvédelem, biztonságtechnika,

a kockázatok kezelése a tervezést�l a felszámolásig

Víz- és hulladékmenedzsment, környezetterhelések

csökkentése

Geotermikus kutatások és a geotermikus energia

hasznosítása

Törvényi szabályozások (nemzetközi/globális, helyi/

lokális), iparági szabványok és legjobb gyakorlatok,

valamint azok változásai

Szinergiák a kutatásban, termelésben, szállításban és

tárolásban

Financiális szempontok és kérdések a szénhidrogén-

iparban

Az ellátásbiztonság és annak szerepe az iparági

fejlesztésekben


