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1. 

ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A 2002. év szeizmikus szempontból átlagos időszaknak tekinthető Magyarországon. Az év 
folyamán 112 szeizmikus eseményt regisztráltunk és lokalizáltunk a 45.5-49.0N szélességi és 
16.0-23.0E hosszúsági koordináták által határolt területen, amelyek közül 101 volt természetes 
eredetű földrengés, a többi nagyrészt kőbányarobbantás. Az események mérete a 0.1≤ML≤3.7 
lokális magnitúdó-tartományba esett, s közülük 9 volt a lakosság által is érezhető.  
 
A legnagyobb földrengés intenzitás, melyet az év folyamán Magyarország területéről jelentettek 
5 EMS fokozat volt, mely kisebb vakolatrepedést okozott néhány hagyományos épületben. 
Jelentős épületkár ebben az évben nem történt. 
 
Időrendben az első említésre méltó szeizmikus esemény a január 28-i, ML 2.4 magnitúdójú 
földrengés, melyet Kutasó és Bokor településeken éreztek 4-5 EMS intenzitással. 
 
Február 11-én a Bükk-hegységben pattant ki két rengés mintegy három óra különbséggel, melyek 
magnitúdója ML 2.9 és ML 3.0 volt. Az előbbit Mezőnyárád és Cserépfalu településeken érezték 
legjobban, kb. 5 EMS intenzitással. Az utóbbit Emődről és Ónodról jelentették 4-5 EMS 
intenzitással. 
 
Február 22-én Környe – Oroszlány – Bokod területén volt érezhető egy ML 2.9 méretű rengés, 
mely az epicentrum környékén 3-4 EMS intenzitással volt érezhető. 
 
Február 25-én éjjel kisebb rengést (ML 2.2; 3-4 EMS) jelentettek Hatvan – Heréd – Zagyvaszántó 
környékéről.  
 
Május 8-án Aldebrő – Kerecsend – Tófalu körzetben mozdult meg a föld, egy ML 2.9 rengés volt 
érezhető 4 EMS intenzitással. 
 
Októberben a Jászságban kétszer is éreztek földrengést: 12-én este, majd 23-án hajnalban 
Jászapáti környékén ML 3.3 és ML 3.7 nagyságú földrengés volt, melyek intenzitása 4-5 EMS, 
illetve 5 EMS körül becsülhető. Az utóbbi volt az év legnagyobb méretű magyarországi rengése, 
melynek szeizmogramja a borító hátoldalán látható. 
 
December 25-én este újra megmozdult a föld Jásztelek – Jászjákóhalma környékén, ahol 4-5 
EMS intenzitású földrengés volt érezhető, melynek műszeresen mért magnitúdója ML 2.6. 
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1. 

SUMMARY 
 

2002 was an average year for Hungarian seismicity. Out of the 112 seismic events (0.1≤ ML ≤3.7) 
located within the area bounded by latitudes 45.5-49.0N and longitudes 16.0-23.0E 101 were 
identified as natural earthquakes, the rest were mostly quarry blasts. Nine earthquakes were 
reported as felt.  
 
The highest magnitude assigned to a shock was 3.7 ML while the highest intensity reported 
during the year was 5 EMS causing fine cracks in the plaster at a few ordinary buildings. No 
significant earthquake damage was reported. 
 
Reviewing the more notable events of the year in chronological order, a shock of magnitude 2.4 
ML on the 28th of January produced reports of intensity 4-5 EMS at Kutasó and Bokor.  
 
On February 11th, with less than three hours differences in origin time, two quakes (2.9 ML and 
3.0 ML) shook the Bükk mountain region. The first was reported from Mezőnyárád and 
Cserépfalu (5 EMS), the second one from Emőd and Ónod (4-5 EMS).  
 
A magnitude 2.9 ML earthquake was felt at Környe – Oroszlány – Bokod area with intensity 3-4 
EMS on February 22nd . 
 
On February 25th, a small shock (2.2 ML; 3-4 EMS) was reported from Hatvan – Heréd – 
Zagyvaszántó area. 
 
On May 8th, an earthquake of magnitude 2.9 ML produced reports of 4 EMS from Aldebrő – 
Kerecsend – Tófalu. 
 
Two earthquakes were felt in the Jászság region in October: a shock of 3.3 ML on 12th night and a 
further one of 3.7 ML in the early morning of 23rd night produced reports of 4-5 EMS and 5 EMS 
from Jászapáti. The second one was the highest magnitude event during the year. 
 
The last felt earthquake in the year was in the Jászság region again on 25th of December (2.6 ML; 
4-5 EMS).  
 


