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XXXII. Nemzetközi

Motto: Fenntarthatóság a világ energia ellátása és mobilitásának biztosításában a múlt alapjaira épülő jövőben
Sustainability in future energy supply and mobility of the world on the fundamentals of the past

Vissza a jövőbe egy sikeres múlttal
Back to the future with a successful past
I. felhívás/First Invitation
Tájékoztatjuk Önt és a munkatársait, hogy az OMBKE Kőolaj-, Földgáz- és
Vízbányásza Szakosztálya, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., a Society of
Petroleum Engineers szakmai támogatásával – 2020 májusában rendezi meg a
XXXII. Nemzetközi Olaj- és Gázipari Konferenciát, Kiállítást.
It is a great pleasure to inform you that the Oil-, Gas- and Water Secon of the
nd
Hungarian Mining and Metallurgical Society (OMBKE) will organize the 32 event
of the internaonal conference series on behalf of MOL Hungarian Oil and Gas Plc,
the Hungarian Secon of SPE, sponsors, hosts and the organizers in May 2020.

A konferencia témakörei/Topics of the Conference
Kutatás-Termelés (a geotudományoktól a kitermelésig és földala tárolásig) / Exploraon & Producon (from
geosciences to exploitaon and underground storage)

l

Ellátási- és feldolgozási folyamatok (a ﬁnomítástól az értékesítésig és a gázüzlet) / Mid- and Downstream
technologies and processes (from reﬁning to distribuon and gas market)

l

Vevőközpontúság (üzemanyag és nem-üzemanyag alapú termékek ellátása egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású
gazdasági környezetben) / Consumer in focus (fuel and non-fuel supplies in low carbon environment)

l

l

Digitalizáció (egy jövőbeni iparág víziója) / Digital transformaon (future industry visions)

l

Megújuló energiaforrások (egy szénmentesíte világ támogatása) / Renewable energy sources (support of a decarbonized world)

Jogszabályok és megfelelés (minden az ember és környezet védelmében) / Legislaon and compliance (everything
around human and environment)

l

A konferencia helyszíne/Venue of the Conference
Hotel Eger&Park****
H-3300 Eger, Szálloda. u. 1-3. I +36 / 36 522-200 I info@hotelegerpark.hu

A rendezvény támogatói:
Sponsors:

CSEPEL TECHNO LTD.

Várjuk további cégek szakmai
ill. szponzori támogatását!
More sponsors are welcome!
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KONFERENCIA – KIÁLLÍTÁS /CONFERENCE – EXHIBITION
Plenáris előadóknak neves hazai és külföldi szakemberek, minisztériumok, országos hivatalok, nagyvállalatok, nemzetközi
szervezetek képviselőit kívánjuk felkérni. A meghirdete témakörökben várjuk hazai és külföldi előadók, valamint kiállítók
jelentkezését. Az előadásokat magyar-angol nyelven max. 1 oldal terjedelemben (2000 karakter+cím) kérjük 2020. 02. 28-ig
megküldeni az oilgasconf@montanpress.hu címre. A formátum a konferencia weboldaláról az Előadások címszónál letölthető.
Plenary speakers will be prominent local and foreign experts, representaves of ministries, naonal instuons, major companies
and internaonal organizaons. We are looking forward to receiving your presentaon in any of the topics speciﬁed above by
th
sending the abstract (max. 1 page, 2000 characters) to oilgasconf@montanpress.hu by 28 February, 2020 the latest. You may
download the applicaon form at the website of the Conference under the “Presentaons” tab.
A konferenciához kiállítás is kapcsolódik, ami remek üzle lehetőséget kínál a cégek számára. Bővebb információt a második
felhívásban küldünk.
The Conference is accompanied by an exhibion which provides an excellent opportunity to gain further business partners and
opportunies. Detailed informaon on the exhibion is to be found in the second invitaon of the event.

A konferencia nyelve/Languages of the Conference
Magyar és angol, szinkrontolmácsolással.
Hungarian and English with simultaneous interpretaon.

Kérjük jegyezze elő programjában rendezvényünket!
Bővebb információt 2020 január végén küldünk Önöknek.
Please save the date and register this Conference into your calendar!
A second announcement with further details and informaon will be sent out
at the end of January 2020.

Szervezőbizottság/Organizing Committee
l

Ősz Árpád, a Konferencia elnöke / Chairman of Conference, OMBKE KFVSZ–MOL
Palásthy György, a Konferencia társelnöke / Co-chairman of Conference, SPE Hungary
l id. Ősz Árpád, a Szervezőbizo ság elnöke / Chairman of Organizing Commi ee, OMBKE KFVSZ
l Dr. Szabó György, a Tudományos Bizo ság elnöke / Chairman of Scienﬁc Commi ee, TDE Services K .
l

Technikai szervező/
Technical Organizer

M O N TA N P R E S S

Montan-Press Rendezvényszervező, Tanácsadó és Kiadó K .
Montan-Press Program Organizing, Consulng and Publishing Ltd.
H–1027 Budapest, Csalogány u. 3/B
e-mail: oilgasconf@montanpress.hu
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