olvashatunk, hogy a különböző országok kormányai napirendre tűzik távlati
energiaszükségletük kielégítését biztosító források felmérését. Temészetes, hogy
legelőször a saját országban rendelkezésre álló lehetőségek kiaknázásra kell
összpontosítani.
Ez történt Magyarországon is. A Minisztertanács az év aug. hó folyamán
fogadott el határozatot a hazai szénhidrogénkutatások távlati növekedésével
kapcsolatban. Ez többek között a hazai szénhidrogén-geofizikának is nagyon
szép, de egyúttal felelősségteljes feladatokat jelent. Nemcsak mennyiségi növe
kedésről van ugyanis szó, hanem olyan területek mielőbbi kutatásbavételéről
is, amelyek az eddiginél is modernebb eszközöket, alaposabb mérési eljáráso
kat, kibővített számítógépes feldolgozást, és elmélyültebb értelmezést igé
nyelnek.
Felsőbb szervek az ehhez szükséges eszközöket rendelkezésünkre bocsát
ják, rajtunk magyar geofizikusokon, tágabb értelemben az egész hazai kutató
gárdán múlik, hogy a felkínált lehetőséget újabb szénhidrogéntelepek felfede
zéséhez való hozzájárulásunkkal viszonozzuk.
Befejezésül köszönetét kívánok mondani mindazoknak akik az áttekintő
előadás összeállításában résztvettek. íg y mindenekelőtt az ELGI az OKGT
Geofizikai Főosztálya és a GKÜ munkatársainak.
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Lapszemle
Bányászati és Kohászati Lapok, Kőolaj és Földgáz 6/106 10. sz. 1973. október
Alliquander Ödön: A nagymélységű gázkutak fúrási és kútkiképzési tervének alapelvei a Kárpát

medencében, 295 —299 old.
Szerző tárgyalja azokat a különleges szempontokat, melyeket a Kárpát-medencében jelent
kező rendellenesen kis geotermikus mélységlépcső, illetve rendellenesen nagy telepnyomás helyez
előtérbe a nagymélységű kutak kiképzésénél.
T . G*1

J. J. Belcsev —R. M. Bajev (150 — 154 old.)
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