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2. 

FÖLDRENGÉS MEGFIGYELŐ ÁLLOMÁSOK 
MAGYARORSZÁGON 

2019-ben 32 állandó és elérhető szeizmográf állomás működött Magyarországon, melyek közül 
öt lyukszeizmográf, huszonhét felszíni állomás. Az állomások közül tizenhetet a GeoRisk 
Földrengés Mérnöki Iroda Kft., tizenötöt pedig a CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet (CSFK 
GGI) üzemeltetett (2.1. Táblázat és 2.1. ábra). 

Szélessávú lyukszeizmográf állomások 
Az év folyamán 5 modern szélessávú lyukszeizmográf állomás működött (PKB1, PKB2, PKB3, 
PKB4, PKB5). Az állomásokon az érzékelő 3 komponenses szélessávú Nanometrics Trillium 
Posthole szeizmométer, mely 150 m-es béléscsövezett fúrólyuk aljára van telepítve. A felszíni 
aknában elhelyezett digitalizáló, adatgyűjtő és kommunikációs egység Nanometrics Centaur 
CTR-3. Mindegyik állomás internet összeköttetéssel rendelkezik. 

Szélessávú felszíni állomások 
2019-ben 15 szélessávú felszíni szeizmológiai állomás működött (ABAH, AMBH, BEHE, 
BSZH, BUD, CSKK, EGYH, KOVH, LTVH, MORH, MPLH, PSZ, SOP, TIH, TRPA). Az 
állomások nagy részénél az érzékelő 3 komponenses szélessávú Streckeisen STS-2, illetve 
STS-2.5 szeizmométer; az érzékelő jele EarthData PS-6-24 digitalizáló egységen át jut a 
SeisComp szoftverrel felszerelt adatgyűjtő számítógépre. Az AMBH, CSKK, EGYH, LTVH 
és TIH állomásokon Güralp CMG-3T szeizmométer és Güralp CMG-DM24S3-EAM 
adatgyűjtő egység található. Mindegyik állomás internet összeköttetéssel rendelkezik. 

Rövidperiódusú felszíni állomások 
A 13 rövidperiódusú felszíni állomás közül tíz teljesen azonos mérőeszközzel van felszerelve. 
Ezeken Güralp CMG-40T rövidperiódusú, 3 komponenses szeizmométer és Güralp CMG-
DM24S3-EAM digitalizáló és adatgyűjtő működik, folyamatos regisztrálással. Egy állomáson 
(CSKK) Kinemetrics SS-1 szenzor és Güralp CMG-DM24S3-EAM digitalizáló és adatgyűjtő 
működik. További két állomáson (NADP és PNNH) pedig Lennartz LE-3D szenzor, MARS-
88MC digitalizáló és SeisComP PC. Mindegyik állomás internet összeköttetéssel rendelkezik. 

GeoRisk adatközpont (www.foldrenges.hu) 
Az összes mérőállomáson regisztrált adatot egy felhő alapú adatközpontban gyűjtjük és 
dolgozzuk fel. Az adatok közel valós időben, egy erre a célra kifejlesztett protokoll (SeedLink) 
felhasználásával jutnak el az adatközpontba. Az adatok átlagos késése a valós időhöz képest 10 
másodperc körüli. Minden állomás digitális adataiból napi szeizmogramok készülnek kép 
formátumban. A képi szeizmogramok egyrészt az érdeklődők tájékoztatását, másrészt a 
működés ellenőrzését is szolgálják. Ezek a szeizmogramok is közel valós idejűek.  
Az események hullámfázisainak körültekintő manuális kimérése alapján állítjuk össze havonta 
a fázisadatokat (kimérési adatokat) tartalmazó jelentést. A fázisadatok felhasználásával – a saját 
adatokat kiegészítve a szomszédos országok szeizmológiai intézményeinek hasonló adataival 
(2.2. ábra) – havonta eseménylista készül (Havi Jelentés és Havi Földrengés Tájékoztató), mely 
a helyi és regionális földrengések hipocentrum adatait tartalmazza. 
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A mérési adatok, szeizmogramok és a kiértékelés további eredményei nagyrészt nyilvánosan 
elérhetők az interneten is a www.foldrenges.hu oldalon. 
Átlagos zaj- (talajnyugtalanság) viszonyokat feltételezve a magyarországi szeizmológiai 
hálózat jelenlegi észlelési képessége ML=1.0-2.0 magnitúdó körül van. Az ország középső 
részén lényegesen alacsonyabb, a határok környékén kissé magasabb az érzékenységi küszöb. 
Ez azt jelenti, hogy a lakosság által érzékelt valamennyi rengést a hálózat nagy valószínűséggel 
detektálja. 

HUN-Reng virtuális szeizmológiai hálózat 
A kommunikáció fejlődése, a valós idejű adatátvitel és az azonos adatátviteli protokoll 
(SeedLink) Európa-szerte elterjedt használata lehetővé tette, hogy idegen állomások adatait is 
fogadjuk közel valós időben ugyanúgy, mint a saját állomásainkét (2.2. Táblázat). Az összes 
elérhető hazai és külföldi állomások mérési adatainak felhasználásával a földrengések 
paraméterei még pontosabban, megbízhatóbban számíthatók ki. Ezen kívül a nagyszámú 
állomás adatához való valós idejű hozzáférés lehetővé tette egy automatikus földrengésjelző 
rendszer elindítását is. Ez a rendszer automatikusan képes felismerni a földrengéseket, és azok 
paramétereit néhány percen belül kiszámítja, térképen és listán automatikusan meg is jeleníti. 
Az online földrengés információ elsősorban gyors tájékoztatásul szolgál (www.foldrenges.hu). 
 
  




