
4. 3 BESZÁMOLÓ AZ OSZTRÁK-MAGYAR GEOFIZIKAI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL

Szabadváry László

A bécsi Geologische Bundesanstalt és a Központi Földtani Hivatal tudo
mányos együttműködése kezdettől — 1968-tól — abból indult ki, hogy a geológia 
nem ismer országhatárokat. A nagyobb földtani-tektonikai egységek kutatását úgy 
lehet és kell végezni, mintha a határok nem léteznének. Az együttműködés a két 
kis állam adott tudományágban való kölcsönös támogatásának példájaként említ
hető.

A földtani együttműködésen belül a geofizikai kutatás kezdetben egyetlen 
témával sem szerepelt. A gyors fejlődést jellemzi, hogy a 70-es években évi 10, 
1990-ben 25 geofizikai téma szerepelt. Az osztrák-magyar kutatócsoportokhoz 
újabb országok is csatlakoztak (pl. földi árapály vizsgálatok, osztrák-magyar-né- 
met együttműködés). A harmadidőszaki medencealjzat mélységtérképének meg
szerkesztése a Kárpát-medence ausztriai, csehszlovákiai és magyarországi részé
re, a Mohorovicic-diszkontinuitás mélységének (azaz a kéregvastagságnak) a 
térképe is ugyanerre a területre terjed ki, a kétoldalú együttműködésen túlnyúló 
munkákról van szó; így a Cseh és Szlovák Köztársaság kutatói is készségesen 
bekapcsolódtak az osztrák-magyar mélyszerkezetkutatásba.

Az együttműködés eddigi eredményeiről a Geofizikai Közlemények külön- 
száma (Vol. 36, No. 1-2.) számol be. A különszámban jelent meg a harmadidő
szaki medencealjzat mélységtérképe és a kéregvastagság-térkép. A Keleti-Alpok 
osztrák-magyar határvidékén végzett paleomágneses vizsgálatokról szól a követ
kező beszámoló. A Leobeni Bányászati Egyetem Geofizikai Tanszéke és az ELGI 
közös terepi csoportja elvégezte a határmenti területek földmágneses térképének 
illesztését. A gerjesztett potenciál mérések hidrogeológiai felhasználásával kettő, 
az elektromágneses frekvenciaszondázások nyersanyagkutatási alkalmazásával 
egy cikk foglalkozik.

Gazdaságilag is hasznosnak bizonyultak azok a témák, amelyek egy kezdeti 
kölcsönös szakmai ismerkedés után elméleti információk, majd gyakorlati ered
mények cseréjére, közös fejlesztésre törekedtek, végül kereskedelmi tevékenység
gé alakultak át. Példaképpen a légi mérésekben való együttműködést említhetjük, 
amelyben több intézmény adta össze a szellemi, technikai és anyagi lehetőségeit
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4. 3 AUSTRIAN-HUNGARIAN COOPERATION IN GEOPHYSICS

László Szabadváry

Since 1968, the starting year, scientific cooperation between Geologische 
Bundesanstalt (Wien, Austria) and the Central Office of Geology (Budapest) has 
been based on the basic concept that geology is not concerned with state bound
aries. Large geologic-tectonic units can be and should be searched as if there were 
no borders. The above cooperation can be characterized as an example for mutual 
support of two small states in a given branch of science.

In 1969 geophysical research was not yet included in the geological coop
eration. In the seventies, about 10 geophysical themes were of interest every year 
whereas in 1990, there were 25; this thereby demonstrates a rapid development. 
Several themes necessitated the establishment of Austrian-Hungarian working 
groups which, by 1991, had joined to third countries with a rational division of the 
work, e.g. earth tide investigation, Austrian-Hungarian-German cooperation.

Several tasks that required multilateral cooperation are: construction of the 
Pre-Tertiary basement contour map for the Austrian, Czechoslovak and Hungarian 
parts of the Carpathian basin; construction of a depth map of the Mohorovicic 
iscontinuity (i.e. crustal thickness); in these cases the Czechoslovak researchers 
are natural partners of the Austrian-Hungarian cooperation in the survey of deep 
structures. A special issue of Geophysical Transactions (Vol. 36, No. 1-2.) 
published in August 1991 contains several successful results of the cooperation. 
The contour map of the Tertiary basement and the map of the crustal thickness 
were published in the special issue. The following paper tells about palaeomag- 
netic investigations carried out at the edges of the Eastern Alps along the border 
of Austria. The united field party of the Geophysical Department of Montanuni- 
versitat Leoben and of ELGI have combined the geomagnetic maps of the border 
area. Two papers deal with the hydrogeological application of IP survey and a 
further one deals with the use of electromagnetic frequency soundings in mineral 
prospecting.

Several cooperation themes proved to be useful from the economic point of 
view. Initially there were mutual visits of experts covering theoretical information; 
later practical results were exchanged; common developments began from per
sonal working contacts and finally, these were transformed into commercial
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(Geologische Bundesanstalt, Unversitat Wien, Központi Földtani Hivatal, Magyar 
Alumíniumipari Tröszt, Bauxitkutató Vállalat). Mérésekre 1987-ben, 1989-ben és 
1990-ben került sor. Az eljárás 60 m mélységig alkalmas bauxittároló szerkezetek 
jelzésére. A mágneses a gamma-spektrometriai mérések és a három frekvencián 
végzett elektromágneses mérések eredményei a környezetvédelemnél is haszno
síthatók.

Az 1990. évi együttműködés néhány érdekesebb témája:
— Nagyfrekvenciás sekély szeizmikus mérések módszertanának fejleszté

se;
— Abszolút mérések a nehézségi erő meghatározására;
— Pusztító földrengések előfordulási területeinek meghatározása történeti 

adatok alapján;
— Földradar mérések;
— Nagy ipari műtárgyak komplex geofizikai megfigyelési rendszere;
— Speciális karotázsvizsgálatok 1500 m mélységig (számítógépes feldol

gozás és értelmezés);
— A tihanyi és a traflbergi obszervatóriumoknak az INTERMAGNET 

nemzetközi projektbe való bekapcsolása.
1988 óta folynak az osztrák-magyar határ mentén a közös mérések, amelyek

nek célja a határon keresztül mért geofizikai szelvényekkel a két ország geofizikai 
hálózatának összekapcsolása. Amint említettük, a mágneses hálózat összekapcso
lása 1990-re befejeződött, jelenleg a gravitációs hálózat összekapcsolása, valamint 
szeizmikus reflexiós szelvények közös mérése és földtani elemzése folyik.



activity. As an example the cooperation in airborne geophysical measurements 
can be mentioned where several institutions combined their mental, technical and 
material capacities (Geologische Bundesanstalt, Universitat Wien, Central Office 
of Geology, Hungarian Aluminium Trust, Bauxite Exploration Company).

Field measurements were carried out in 1987, 1989 and 1990 in an area of 
50-140 sq.km. The procedure that was applied allows one to detect bauxite bearing 
structures down to a depth of 60 m. The magnetic and gamma-spectrometric 
measurements together with the three-frequency electromagnetic method can be 
useful in environmental protection as well.

Several interesting themes are mentioned from the cooperation programme 
for 1990-91:

— Development of high frequency shallow seismic method;
— Absolute measurements for determining the force of gravity;
— Determination of areas of origin of destructive earthquakes on the basis 

of historical data;
— Georadar measurements;
— Integrated geophysical monitoring system at large industrial objects;
— Special well logging down to the a depth of 1500 m (computerized data 

processing and common interpretation);
— Joining of the Tihany and Conrad (Traflberg) observatories into the 

international INTERMAGNET project.
Common measurements were started in 1988 along the Austrian-Hungarian 

border in order to join the geophysical network of the two countries by geophysical 
profiles crossing the border. As has been mentioned, the magnetic networks were 
connected by 1990. Now the gravity networks are being connected; common 
measurement and geological interpretation of seismic reflection profiles are in 
progress.
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