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1. 
ÖSSZEFOGLALÁS 

A 2003. év szeizmikus szempontból az átlagosnál valamivel aktívabb időszak volt. Az év 
folyamán 131 szeizmikus eseményről szereztünk tudomást a 45.5-49.0N szélességi és 16.0-23.0E 
hosszúsági koordináták által határolt területen, amelyek közül 103 volt természetes eredetű 
földrengés, a többi nagyrészt kőbányarobbantás. Az események mérete a 0.0≤ML≤4.3 lokális 
magnitúdó tartományba esett. 

Az év folyamán 15 olyan földrengés volt, melyet a lakosság is érzett. Ezek közül négy a Bükk és 
Bükkalja területen, négy a Nyírségben (Máriapócs), kettő a Jászságban, egy-egy pedig 
Hegyeshalom, Salgótarján, Körmend, Nagykanizsa és Pécs környékén keletkezett. 

A legnagyobb földrengés intenzitás, melyet az év folyamán Magyarország területéről jelentettek 
5-6 EMS fokozat volt. Ez kisebb vakolatrepedéseket jelent néhány hagyományos épületben, 
jelentős épületkár azonban ebben az évben sem keletkezett. 

Időrendben az első érezhető szeizmikus esemény a február 3-i, 2.7 ML magnitúdójú földrengés 
Hegyeshalom környékén (5 EMS). 

Április 3-án hajnalban kisebb földrengést éreztek a Bükk-hegységben. Az esemény nagyon kis 
területen volt érezhető, a legnagyobb intenzitás 3-4 EMS volt. 

Egy viszonylag nagyobb rengés (3.7 ML) pattant ki június 21-én, Jászapáti környékén (5-6 EMS). 
A rengést több utórengés követte, melyek közül a június 27-i (2.4 ML) Jászapátiban érezhető volt 
3-4 EMS intenzitással. 

Július 1-én a Bükkalján mozdult meg a föld, egy 3.4 ML rengés volt érezhető Igrici, Gelej 
körzetben (5 EMS). Egy héttel később, július 8-án délután Bükkábrány környékén egy 3.0 ML 
magnitúdójú földrengés okozott 5 EMS megrázottságot. 

Július 10-én hajnalban kisebb (2.4 ML) földrengést éreztek és jelentettek Rimóc, Hollókő, 
Nógrádsipek környékéről, a legnagyobb intenzitás itt 4 EMS volt. 

Július 13-án ismét a Bükk és Bükkalja területen pattant ki 3.1 ML magnitúdójú földrengés. Az 
esemény legjobban Vatta, Mezőnyárád, Szakáld, Ónod, Emőd, Bükkábrány településeken volt 
érezhető, az epicentrális intenzitás 5 EMS-re tehető. 

Augusztus 9-én éjjel az év egyik legnagyobb magyarországi rengése (3.8 ML) pattant ki Körmend 
környékén, mely érezhető volt mintegy 1500 km2 területen. A legnagyobb megrázottságot (5-6 
EMS) Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, Nádasd, Katafa, Kemenestaródfa településekről 
jelentették. 

Szeptember és október hónap folyamán négy kisebb földrengést éreztek a Nyírségben Máriapócs, 
Pócspetri környékén. Először szeptember 10-én reggel, majd aznap délben jelentettek 
földmozgást (3-4 EMS). Október 7-én este 2.6 ML magnitúdójú rengés volt érezhető (3-4 EMS), 
végül október 11-én hajnalban éreztek 4-5 EMS rengést. 

December 16-án, Nagykanizsától délre jeleztek földrengést. A 3.8 ML magnitúdójú rengés 5-6 
EMS megrázottságot okozott. 

December 31-én este 2.6 ML magnitúdójú földrengés keltett riadalmat Pécs város déli részén és 
Magyarsarlós környékén. A rengés intenzitása 4-5 EMS. 
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1. 

SUMMARY 
2003 was a relatively active year for Hungarian seismicity. Out of the 131 seismic events (0.0≤ 
ML ≤4.3) located within the area bounded by latitudes 45.5-49.0N and longitudes 16.0-23.0E 103 
were identified as natural earthquakes, the rest were mostly quarry blasts. 

Fifteen earthquakes were reported as felt. Four quake burst in the Bükk mountain region, four in 
the Nyírség region (Máriapócs), two were felt in the Jászság region. The rest was reported from 
Hegyeshalom, Salgótarján, Körmend, Nagykanizsa and Pécs town. 

The highest magnitude assigned to a shock was 4.3 ML while the highest intensity reported 
during the year was 5-6 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 2.7 
ML on the 3rd of February produced reports of intensity 5 EMS at Hegyeshalom. 

On early morning April 3rd, a small shock (3-4 EMS) was reported from the Bükk mountain area. 

A relatively larger magnitude (3.7 ML) event was felt in Jászapáti on 21st June and produced 
reports of 5-6 EMS. Out of the several aftershocks one (2.4 ML) was reported on 27th June with 3-
4 EMS. 

On July 1st, an earthquake of magnitude 3.4 ML was felt in the Bükk mountain region and 
produced reports of 5 EMS from Igrici and Gelej. One week after, a smaller magnitude event (3.0 
ML) was felt and reported from Bükkábrány (5 EMS). 

On July 10th, a small magnitude (2.4 ML) event was felt and produced reports of intensity 4 EMS 
from a very small epicentral area at Rimóc, Hollókő, Nógrádsipek. 

On July 13th, a 3.1 ML event was felt again in the Bükk mountain region and produced reports of 
5 EMS. The earthquake was best felt at Vatta, Mezőnyárád, Szakáld, Ónod, Emőd, Bükkábrány. 

One of the largest magnitude (3.8 ML) earthquakes of the year was the Magyarszecsőd event on 
August 9th. The earthquake was felt in an area of about 1500 km2 in W Hungary, near the 
Austrian border. The highest intensity values (5-6 EMS) were reported from Magyarszecsőd, 
Molnaszecsőd, Nádasd, Katafa, Kemenestaródfa. 

During September and October, four smaller shocks were reported from the Nyírség region from 
Máriapócs, Pócspetri. First, in the morning September 10th, next early afternoon on the same day, 
earthquakes were felt and reported (3-4 EMS). On 7th October, 2.6 ML earthquake was felt (3-4 
EMS). Finally, on 11th October, 4-5 EMS was reported again. 

On December 16th, a 3.8 ML magnitude event was felt in SW of Hungary. 5-6 EMS was reported 
from S of Nagykanizsa. 

On December 31st night, a 2.6 ML magnitude earthquake alarmed people in the southern part of 
Pécs city. 4-5 EMS were reported from Magyarsarlós, Kökény, Egerág. 

 


