
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elérhetőségünk 
 

Miskolci Egyetem 

Műszaki Földtudományi Kar 

Kőolaj és Földgáz Intézet 
3515 Miskolc, Egyetemváros 

Telefonszám: 

+36 46 565 078 

E-mail cím:  

gastitkar@kfgi.uni-miskolc.hu 

Web: 

www.oil.uni-miskolc.hu 

 

OLAJMÉRNÖKI SZAKMÉRNÖKI  
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 

A szakképzettség oklevél-

ben szereplő megnevezése: 

OLAJMÉRNÖKI SZAKMÉRNÖK 
 

A szakirányú továbbképzés 

képzési területe:  

MŰSZAKI 
 

A részvétel feltétele: 

Műszaki képzési területen lega-

lább alapképzési szakon (BSc), 

szerzett mérnöki végzettség. A 

továbbképzésben felvételi vizs-

ga nincs. 

 

A SZAKKÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ 

ÖSSZEGYŰJTENDŐ KREDITEK SZÁMA:  

120 kredit, melyből 
 

ALAPISMERETEK: 16 KREDIT 
Áramlástan, Speciális ásvány- és 

kőzettan, Speciális földtani ismeretek, 

Speciális geofizikai ismeretek 
 

SZAKMAI TÖRZSANYAG: 44 KREDIT 
Rezervoármérnöki alapok, Mélyfúrás, 

Rezervoármechanikai mérések és 

számítások, Mélyfúrások tervezése, 

Termeléstechnológia alapjai, Terme-

léstechnológiai számítások, Kútvizs-

gálat, Mélyfúrási hidraulika, Termelő 

berendezések tervezése, Mechanikus 

termelő berendezések 
 

SPECIÁLIS SZAKMAI ISMERET: 35 KREDIT 
Műveléstervezés, Kitörésvédelem, 

EOR módszerek, Szénhidrogén terme-

lési rendszerek, Kútkiképzés, Földalatti 

gáztárolás, Szénhidrogének szállítása, 

Stratégiai menedzsment, Jogi ismere-

tek 
 

SZAKDOLGOZAT: 25 KREDIT 

 
A képzés levelező rendszerben törté-

nik. Az oktatási idő 4 félév, összesen 

360 kontaktórában. A tantermi órák 

(előadások és gyakorlatok) az egye-

tem területén félévenként a szorgal-

mi időszakban (szeptembertől de-

cemberig, illetve februártól májusig) 

három – három konzultációs héten, 

hétfőtől péntekig kerülnek megtar-

tásra. 

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara 

2020. szeptemberi kezdéssel 
ismét meghirdeti a 4 féléves, levelező rendszerű 

 

„Olajmérnöki Szakmérnöki Szakirányú Továbbképzési Szak” 
akkreditált szakirányú továbbképzési szakot 

 
A képzés célja, hogy a már végzett mérnökök a szakirányú képzésben megszerzett speciális, 

felsőfokú szakismeretek birtokában rendelkezzenek a kőolaj-, földgáz- és geotermális energia-

hordozó készletek feltárásához, kitermeléséhez, szállításához, és tárolásához szükséges techno-

lógiai ismeretekkel, továbbá szénhidrogén-ipari infrastrukturális rendszerek tervezéséhez, létesí-

téséhez és üzemeltetéséhez szükséges felkészültséggel, és elméleti tudásuk birtokában alkal-

masak legyenek a szakterület kutatás-fejlesztési feladatainak végzésére és irányítására. 

 

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 28. (péntek) 

A képzés kezdete: 2020. szeptember második fele 
 

Jelentkezési lap igényelhető a Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézetének ad-

minisztrációján Galvácsné Szarka Éva igazgatási ügyintézőnél, illetve letölthető a 

Tanszék honlapjáról.  
 

Költségtérítés: 410 000 Ft/ félév/ fő 

 
A képzés tényleges indításáról csak a határidőre beérkezett jelentkezési lapok feldolgozása 

után tudunk nyilatkozni. Várhatóan a jelentkezési határidőt követő 1-2 napon belül. Minden 

jelentkezőnek külön értesítést küldünk a felvételi eljárás eredményéről. 

mailto:gastitkar@kfgi.uni-miskolc.hu
http://www.oil.uni-miskolc.hu/
http://www.uni-miskolc.hu
http://www.oil.uni-miskolc.hu/olajmernoki
http://www.mfk.uni-miskolc.hu



