1. fej.: Mélyfúrás — Alliquander Ödön, Miskolc, 4 —29 old.
2. fej.: Sekélyfúrás és nagyátmérőjű fúrás — A. Werner, 30 —36. old.
3. fej.: Mélyfúrási geofizika — Jesch Aladár, Nagykanizsa, 37 —50. old.
4. fej.: Rezervoármérnöki tudomány — Gyulai Zoltán, Miskolc, 51 —80 old.
5. fej.: Kőolaj- és földgáztermelés — Szilas A. Pál, Miskolc, 81 —82 old.
6. fej.: Kőolaj- és földgázszállítás — Szilas A. Pál, Miskolc, 85 —94 old.
7. fej.: Általános információk — Gyulai Zoltán, Miskolc, 95 —97. old.
A név- és tárgymutató a 98 —107 oldalakat veszi igénybe. Az egyes fejezetek végén a fel
dolgozott és hivatkozott cikkek jegyzéke foglal helyet, a hivatkozás helyének sorrendjében fejeze
tenként számozva. A hivatkozott cikkek száma a legnagyobb a 4. fejezetnél: 533. A kötet szer
kesztői — Alliquander Ödön, A. Werner, Gyulai Zoltán — és munkatársaik hatalmas munkát vé
geztek és hasznos segédeszközt bocsájtottak az érdeklődő szakemberek rendelkezésére.
T. G.
MAGYAR GEOFIZIKA X II. ÉVF. 1. SZ.
LAPSZEMLE
KŐ O LAJ ÉS G Á Z IP A R I T Á J É K O Z T A T Ó , 1970. 1. sz. Az OKGT és a NIM Műszaki

Dokumentációs és Fordító Iroda közös kiadványa, 220 old. sokszorosítás.
A füzet ünnepi számként jelent meg hazánk felszabadulásának 25 éves jubileuma alkalmá
ból és visszapillantást tartalmaz a magyar szénhidrogéniparnak az említett időszakban kifejtett
tevékenységére, a termelés és technológiai fejlesztés során elért eredményekre és a feladatokra.
A geofizikus világot közelebbről érdeklő cikkek:
A világ kőolajtermelése 1969-ben. 7 —9 old.
A Geofizikai Kutatási Üzem műszaki fejlődése megalakulásától napjainkig. 10 —13. oldal.
A felszíni geofizikai mérések földtani eredményei. 13 —17. old.
A kútgeofizikai módszerek, műszerek és kiértékelési eljárások fejlődése az olajbányászatban
stb. 17 —22. old.
A dunántúli kőolaj- és földgázkutatás negyedszázados fejlődése, eredményei és további
perspektívái. 22 —27. old.
Földtani anyagfeldolgozás a kutatás érdekében az NKÜ-nél. 27 —31. old.
A Kőolaj- és Földgázbányászati Ipari Kutató Laboratórium (OGIL) Földtani Anyagfel
dolgozási Osztályának tevékenysége és távlati feladatai. 170 —173. old.
Eredmények a tárolóföldtani elemző módszerek fejlesztése terén. 173 —174 old.
A magyar kőolaj- és gázipar szervezettségének és szervezetének fejlődése a felszabadulástól
napjainkig. 194 —200. old.
T. G.

Egyesületi hírek
A Magyar Geofizikusok Egyesülete 1971. január 26-án tartotta meg 6. Tisztújító Közgyű
lését.
A Közgyűlés 287 résztvevője megválasztotta a következő három éves ciklusra az Egyesület
vezetőségét, 2 tagtársnak „Tiszteleti Tag” -ságot, 7 tagtársnak ,, Emléklap ” -ot adományozott.
A Közgyűlés által megválasztott új Országos Elnökség tagjai:

39

„Tiszteleti Tag” -ságot két alapító tagunk, F ü l ö p J ó z s e f és T o l m á r G y u l a tagtárs
kapott.
A Közgyűlés elfogadta és határozattá emelte az Egyesületi alapszabály néhány pontjának
módosítását.
A Közgyűlés megvitatta az Egyesület helyzetét, tevékenységét, és a Magyar Szocialista
Munkáspárt X. Kongresszusa határozatának szellemében úgy döntött, hogy a következő idő
szakra az alábbi feladatok megoldását tartja kiemelten szükségesnek:
1.
A tapasztalatok figyelembevételével törekedni kell a nemzetközi együttműködés tovább
szélesítésére.
Ennek érdekében a partner-országokkal közösen megkell vitatni a szimpóziumokon részt
vevő államok körének bővítését úgy, hogy segítse elő a Magyar Geofizika hírének további növe
kedését. Emellett törekedni kell, hogy a szimpóziumon túlmenő együttműködés alakuljon ki a
Magyarországot körülvevő államokkal, elsősorban a Szovjetunióval (Ukrán SZSZK) és más baráti

A Közgyűlés után az új vezetőség megtartotta az első Országos elnökségi ülést, melyen
megválasztásra kerültek a társelnökök, az ügyvezető elnök, a titkárok, valamint a szakosztályok
és bizottságok vezetősége.
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