
Tiszelt Hölgyem/Uram!

Ezúton tisztelettel értesítjük, hogy a MOL Nyrt., az OMBKE Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály, valamint az SPE Magyarországi Tagozat szakmai támogatásával Érett mezők
újraélesztése – Zamárdiban,címmel konferenciát szervezünk között, a2019. február 5 6.
Hotel Wellamarin Leisure & Wellness**** superior szállodában.

Dear Madam / Sir,

We kindly inform you that the will be held in„Putting mature fields to the map Conference”
Zamárdi, in Hotel Wellamarin Leisure & Wellness**** –superior on with5 6 February, 2019th

the professional support of MOL Plc., the Oil, Gas and Water Mining Section of the Hungarian
Mining and Metallurgical Society and .SPE Hungary

TÉMAKÖRÖK / T :OPICS

• Geofizikai kutatás és szelvényezés újraértékelés / Geophysical exploration and logging re-evaluation

• Földtani kutatás és szerkezet újraértékelés / Geological exploration and structure re-evaluation

• Fúrólyuk-szelvényezés újraértékelés / Well-logging re-evaluation

• Rezervoármechanika újraértékelés / Reservoir engineering re-evaluation

• Termelési múlt újraértékelés / Production history re-evaluation

• Termelési mód újraértékelés és változtatás / Production method re-evaluation and modification

• Kútszerkezet módosítás / Well design modification

• Új kutak fúrása és kiképzése / Drilling and completion

• Kútserkentések / Well stimulations

• Felszíni technológia átalakítás / Surface technology modification/upgrade

• Gazdasági megfontolások / Economic considerations

• Új EBK követelmények / New HSE requirements

• Hatósági előírások / Legislative requirements

• Folyamatbiztonság bevezetése / Process safety implementation

Első felhívás First InvitationI
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ÉRETT MEZŐK ÚJRAÉLESZTÉSE
KONFERENCIA /PUTTING MATURE FIELDS

TO THE MAP CONFERENCE

Amennyiben nem kíván tőlünk értesítést kapni a rendezvényekről a e-mail címen jelezze felénk.montanpress@montnpress.hu



M O N T A N P R E S S

A konferencia nyelve: magyar és angol. .Szinkrontolmácsolást biztosítunk
Languages of the Conference: Hungarian and English. Simultaneous interpretation will be provided

A konferenciára a megadott témakörökben lehetséges előadásokkal pályázni, legkésőbb dec.
10-ig. Pályázni magyar és angol nyelvű összefoglalóval lehet, melynek terjedelme maximum egy-
egy A4-es oldal. A pályázatokat a montanpress @montanpress.hu címre kérjük megküldeni. A beér-
kezett előadásokat szakmai bizottság értékeli és válogatja a konferencia programjába.

To apply to hold a lecture on the Conference within the fields of the above mentioned topics please send

an abstract (max. A4 size) to montanpress @montanpress.hu by . The Professional10 December
th

Organizing Committee is rating the abstracts and picking the ones to be featured in the Conference's

official programme.

Résztvevői regisztráció online lehetséges az alábbi weboldalon:
To participate please fill in the application form at

A Konferencia tervezett programjáról, a részvételi díjról és a szállásfoglalás módjáról szintén a fenti
honlapon kaphat bővebb tájékoztatást.

To get more detailed information on the programme of the Conference, about the participation fee and

thebookingoftheaccommodation please also visitthewebsiteabove.

A rendezvény főszponzora a MOL Nyrt.
Main sponsor of the event: MOL PLC

Szakmai szervező / Professional Organizer:

OMBKE KFVSZ

Szakmai szervező bizottság / Professional
organizing committee:

• ifj. Ősz Árpád, MOL Nyrt./ (elnök / )MOL Plc. Chairman
e-mail: aosz@mol.hu

• Dencs László, Magyar Földgáztároló Zrt. / Hungarian
Gas Storage Ltd.

• Orovecz László, O&GD Central Kft. / O&GD Central Ltd.
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www. maturefields.conf.montanpress.hu

ÉRETT MEZŐK ÚJRAÉLESZTÉSE
KONFERENCIA /PUTTING MATURE FIELDS

TO THE MAP CONFERENCE

p /Sz onzorok Sponsors:

Technikai szervező / Technical Organizer:

Rendezvényszervez , Tanácsadó és Kiadó Kft.ő
Programm Organization, Consulting and

Publishing Ltd.

Tóth Andrásné ügyvezető igazgató / Executive
Director

montanpress@montanpress.hu
www.montanpress.hu

További szponzorok jelentkezését várjuk.
To sponsor the event contact Montan-Press Ltd.

Should you not want to receive any further notification/invitation to future events please inform us at montanpress@montnpress.hu


