
Popri pedagogickej práci sa H. Bôckh 
veľmi intenzívne venoval aj vedeckému 
výskumu geologických pomerov štiavnickej 
oblasti. Jeho predchodcovia J. Pettko 
a J. Szabó mu ukázali, s akou láskou a za
nietením má pokračovať v ich práci pri 
geologickom výskume tejto oblasti. Dva 
roky po príchode do Banskej Štiavnice 
vydal pri príležitosti exkurzie členov 
uhorskei geologickej spoločnosti do štiav

nickej oblasti prácu o vekových vzťahoch vulkanických hornín v okolí Banskej 
Štiavnice, ktorá bola výsledkom jeho podrobného výskumu. H. Bôckh však počas pô
sobenia na akadémii robil aj geologický výskum iných oblastí. Roku 1901 študoval 
so Schafarzikom Švajčiarske Alpy a roku 1903 ho maďarský geologický ústav poveril 
geologickou reambuláciou pohoria Kodra. Na požiadanie Rimamuránskosalgótarján
skej spoločnosti skúmal ložiská železnej rudy v Zelezníku a Hrádku. V rokoch 



S ' ^Poverenia geologického ústavu robil výskum južných svahov Spišsko-ge-
ľeoľotíkéh ľ"3' ^ ľ " ^ ° V ý S k U m e P u b l i k o v a l P^važne v ročenkách maďarského 
geologického ústavu, kde sa objavovali aj jeho správy o mineralogických nálezoch 
najmä janosite a fichtelite. H. Bôckh sa veľmi zaslúžil aj o otváranie nových ložľsk 
d S r ľ™?"' "aJmä° p r i e s k u m l o ž í s k uhI i* « magnezitu. Roku 1910 ho ma
ďarské ministerstvo financií poverilo výskumom ložísk ropy a zemného plynu v Sed
mohradsku, ktorý sa skončil veľmi úspešne. 

Roku 1911 dostal Bôckh za zásluhy Rad železnej koruny III. stupňa. Tento úspech 
V ý s k u m e ?? n ° V U ? d e . C k Ú d r á h U ' z a m e r a n ú výlučne na výskum uhľovodíkov. 
Výskum ho stale viac odpútaval od pedagogickej práce, a tak ho roku 1914 preložili 
z Banskej Štiavnice na ministerstvo financií do Budapešti, aby sa mohol venovať len 
výskumu. Súčasne ho vymenovali za ministerského radcu, čo ho zaväzovalo prevziať 
výskum uhlovodikov úplne do vlastných rúk. So spolupracovníkmi študoval potom 
geologickú stavbu ložiskových oblastí ropy v Sedmohradsku a neskôr uskutočňoval 
výskum uhlovodikov na celom území Uhorska. Na výskum uhľovodíkov využil 
H. Bockh s vexkym úspechom Eotvôsove kyvadlové váhy, ktoré práve jeho zásluhou 
našli velke uplatnenie pri vyhľadávaní ložísk uhľovodíkov a soli na celkom svete 
Ked sa H. Bôckh dozvedel o Medlenovom objave zemného plynu v Gbeloch spoločne 
s Pappom preskúmal celý okolitý terén, lebo predpokladal, že okrem plynu môže byť 
v gbe^skej oblasti aj ropa, a navrhol podrobný vrtný prieskum. Už v januári 1914 
navŕtali ložisko ropy v hĺbke vyše 150 m. Do skončenia I. svetovej vojny tam urobil 
viac ako 60 vrtov, z ktorých len tretina bola negatívna. 

Okrem výskumu uhľovodíkov mal H. B ô c k h aj ďalšie veľkorysé plány Na vý
robu hlmika na vojenské účely navrhol využiť alunity z Berehova. Pokusy s vý
robou v bratislavskej Nobelovej továrni na konci I. svetovej vojny sa skončili s dob
rými výsledkami. Veľké úsilie vynaložil na modernizáciu uhorského baníctva a pod
nikol kroky na uskutočnenie mnohých veľkých investícií. 

Roku 1913 ho ministerstvo financií poverilo vedením'X. hlavného odboru Nasle
dujúceho roku dostal za vojenské a občianske zásluhy Železný kríž II triedy a po
tom roku 1918 prevzal miesto ústredného riaditeľa maďarských štátnych banských 
monopolov a banských výskumov. Ešte v tom istom roku ho vymenovali za zástupcu 
štátneho tajomníka a o rok neskôr za štátneho tajomníka. 

Roku 1921 odišiel H. Bôckh zo štátnych služieb a pracoval v rozličných zahranič
ných spoločnostiach pre výskum ložísk zemného plynu a ropv. Roku 1923 ho spo
ločnosť Anglo Persian Oil Company Ltd. vyslala ako svojho poradcu na veľkú troj
ročnú zahraničnú cestu do Iránu. Potom na pozvanie spoločnosti Turkish Petroleum 
Company Ltd. v rokoch 19251926 pracoval ako vedúci medzinárodnej komisie na 
výskumoch v Iraku. Roku 1928 bol opäť v Iráne. V septembri však odišiel na 15 me
siacov do Guatemaly, Kolumbie, Venezuely a na ostrov Trinidad na geologickú exoe
diciu. Roku 1928 študoval ložiská v Albánsku a odtiaľ odišiel znovu do Iránu 

V jum 1929 sa na pozvanie maďarského ministerstva poľnohospodárstva vrátil späť 
do vlasti a 9. októbra 1929 v hodnosti zástupcu štátneho tajomníka prebral dedičstvo 
svojho otca a stal sa riaditeľom maďarského geologického ústavu. Spočiatku pracoval 
na reorganizácii ústavu a novej metodike výskumu. Svojimi skúsenosťami a vedo
mosíami oboznamoval maďarských odborníkov v publikovaných štúdiách a v rade hod
notných prednášok. S veľkým elánom pracoval aj na obnove geologických výskumov 
Medzitým odišiel nakrátko na pozvanie do Anglicka a niekoľko mesiacov pred smrťou 
sa zúčastnil aj na zasadnutí Karpatskobalkánskej geologickej asociácie v Českoslo
vensku. Zomrel uprostred tvorivej práce 6. decembra 1931. Maďarská geológia v ňom 
človeka V s v e t o v e h o m ena, vynikajúceho profesora, skúseného geológa a dobrého 
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