Részvételi díj: 65.000 Ft +ÁFA
mely kétágyas elhelyezéssel a szállás és az ellátás költségeit is
tartalmazza.
(pótdíj: egyágyas elhelyezés esetén: +10.000 Ft + ÁFA)

Jelentkezését a mellékelt JELENTKEZÉSI LAP
megküldésével
2019. november 4- ig várjuk (postán, faxon, vagy e-mailen)

ELSŐ FELHÍVÁS

BÁNYÁSZAT ÉS GEOTERMIA 2019

Jelentkezés az OMBKE titkárságán:
cím:
telefon/fax:
e-mail:

MEGHÍVÓ

1051 Budapest, Október 6. u. 7.
06-1-201-7337
ombke@ombkenet.hu

A jelentkezők számára részletes programot és számlát küldünk
Bankszámlaszámunk:

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület,
a Magyar Bányászati Szövetség és
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat szakmai támogatásával

ORSZÁGOS BÁNYÁSZATI KONFERENCIÁT
szervez

K&H Bank 10200830-32310119-00000000

2019. november 21-22-én
Kérjük, hogy személyesen, vagy munkatársai aktív
részvételével járuljon hozzá a rendezvény sikeréhez.
Budapest, 2019. szeptember 15.

a szilárdásvány-, a kőolaj- és földgázbányászatban, valamint a
geotermikus energia kutatásban, kinyerésében tevékenykedő felső- és
középvezetők, a fejlesztésben érintett szakemberek részére
az ágazatot érintő lehetőségekről és korlátokról.
Helyszín:

EGERSZALÓK Hotel SALIRIS RESORT ****

Jó szerencsét!

A konferencia védnöke:
Dr. Fancsik Tamás
az MBFSZ elnöke

Dr. Hatala Pál
az OMBKE elnöke

Szakál Tamás
az MBSZ elnöke

Dr. Kaderják Péter
az ITM államtitkár

A konferencia főbb témakörei:
-

A konferencia programja:

Az ágazat feladatai a Kormány nemzetgazdasági
célkitűzéseinek megvalósításában; lehetőségek és korlátok a
változó jogszabályi környezetben.

-

A szénbányászat és a szénhidrogénipar szerepe, helye és
lehetőségei az energetikai stratégiákban.

-

Az építőipari alapanyag-ellátást biztosító ásványi nyersanyag
bányászat alkalmazkodása a fokozott mennyiségi- és
minőségi elvárásokhoz. A másodlagos nyersanyagforrások
bevonásának lehetőségei.
potenciál

hasznosítási

-

A hazai geotermikus-energia
lehetőségei.

-

Új fejlesztések és technológiák, megvalósításuk lehetőségei
és feltételei.

A konferencia előadói a tudomány-, az államigazgatás-, a
szilárdásványés
szénhidrogénbányászat,
valamint
a
geotermikus energiatermelés területén tevékenykedő intézetek,
szervezetek, vállalkozások képviselői.
A konferencián lehetőség nyílik kérdések és hozzászólások
megvitatására is.
Jelen felhívás alapján a Konferenciát segítő támogatók
jelentkezését is várjuk.

2019. november 21. csütörtök
9:0010:00- 11:30
11:30- 11:45
11:45 - 13:15
13.15 - 14:00
szállás elfoglalása

Regisztráció
Előadások
Kávészünet
Előadások
Ebéd

15:00- 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 17:30
18:00
20:00-22:30

Előadások
Kávészünet
Előadások
Vacsora,
Pincelátogatás

2019. november 22. péntek
9:00 - 11:30
11:30 -11:45
11:45 -13:30
13:30 -

Előadások
Kávészünet
Előadások
Ebéd

