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El szó

Jelen kiadvány a magyarországi földrengések tizedik évkönyve. Az el z  évkönyvekhez hasonlóan 
tartalmaz minden fontos adatot a 45.5-49.0 északi szélesség és a 16.0-23.0 keleti hosszúság közötti 
területen 2004 folyamán kipattant földrengésekr l.

Jelenleg 16 szeizmográf állomás m ködik Magyarországon. Az MTA GGKI négy digitális szélessávú 
szeizmológiai állomást m ködtet: Budapesten, Mórágyon, Piszkéstet n és Sopronban három komponens 
digitális regisztrálása folyik, az STS-2 széles sávú szeizmométer jeleit 80 Hz mintavételi frekvenciájú, 
nagyfelbontású adatgy jt vel regisztrálják, az adatok on-line módon is hozzáférhet k. A Paksi Atomer m
Rt. 1995-ben létesített mikroszeizmikus megfigyel  hálózata, a Bátaapáti – Üveghuta térségében tervezett 
kis és közepes radioaktivitású hulladéktároló szeizmikus monitorozására 1999-ben létrehozott, és a 
Püspökszilágyi Radioaktív Hulladéktároló és Feldolgozó monitorozására felállított állomások adják a 
hálózat további állomásait, melyek a talajmozgás három rövidperiódusú komponensét regisztrálják szintén 
digitálisan. Ez utóbbi állomásokat a GeoRisk Földrengéskutató Intézet Kft. üzemelteti. 

A hálózat földrengésmér  állomásainak száma és min sége is 1995-ben érte el azt a szintet, hogy a 
lakosság által érzett földrengéseket az ország szinte teljes területén – az északkeleti rész kivételével – nagy 
valószín séggel detektálja. M ködtetését l emiatt joggal várjuk, hogy a hazai földrengés tevékenységr l
néhány évtized után minden eddiginél pontosabb képet fogunk kapni. 

A földrengések valószín ségi jellemzése tudományosan megalapozott, jól kidolgozott szakterület. A 
magyar szeizmológusok elkészítették hazánk földrengés katalógusát és a nemzetközileg elfogadott 
metodika használatával megbízható módon felmérték Magyarország földrengés veszélyeztetettségét. 
Különböz  térképek készültek, az egyik csúcsgyorsulásra vonatkozó térkép a 2000. évi évkönyv hátsó 
borítóján is látható. A Pannon-medence szeizmikus aktivitása viszonylag kicsiny, bár a medence küls
részein (DK-i Alpok és a Dinári-hegyég, Bécsi-medence és a Ny-i Kárpátok, Kárpátalja) markáns 
földrengés tevékenység tapasztalható. A DK-i Kárpátok lábánál, a Vrancea – Háromszéki-havasok 
környékén pedig nagyméret  (M>7) földrengések is el fordulnak.

A XIX. század közepét l napjainkig terjed  id szak rengéseinek gyakorisága alapján, az ország területén 
évente négy-öt 2.5-3.0 magnitúdójú, az epicentrum környékén már jól érezhet , de károkat még nem okozó 
földrengésre kell számítani. Jelent sebb károkat okozó rengésre 15-20 évenként, míg er s, 5.5-6.0 
magnitúdójú földrengésre 40-50 évente kerül sor. Az utóbbi tíz évben mintegy 600 földrengést 
regisztráltak. Ezeknek mintegy tizede volt érezhet  és szerencsére egyikük sem okozott említésre méltó 
károkat. Az a tény azonban, hogy az utóbbi évtizedben Magyarországon nem volt nagyobb földrengés nem 
jelenti azt, hogy nem is lesz. A kis rengések mutatják, hogy a tektonikai folyamatok nem álltak le. A 
geodéziai módszerekkel jól nyomon követhet  szintváltozások jelzik egyes területek emelkedését, mások 
süllyedését. A feszültségmérésekb l világosan kit nik, hogy Magyarország nem feszültségmentes terület. A 
nagyobb mélységek viszonyait felderít  szeizmikus mérések sok törésvonalat - tört, zúzott övet - tártak fel, 
melyek egy része ma is aktív lehet, vagy tektonikai aktivitása felújulhat.

Amikor megemlékezünk a tizedik évfordulóról arra is emlékeztetnünk kell, hogy – többek között – az 
évkönyvben szerepl  adatokra támaszkodva több OTKA kutatás folyt, PhD dolgozatok születtek és 
tudományos dolgozatok készültek. A sikeres, magas színvonalú kiadvány készít inek további eredményes 
munkát kívánok a következ  évekre, évtizedekre is! 

Budapest, 2005. február 

Meskó Attila
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Preface 

The present publication is the tenth volume of the Hungarian Earthquake Bulletin. It contains all 
earthquake-related information available from the year of 2004. The geographic region covered is 
bounded by latitudes 45.5-49.0N and longitudes 16.0-23.0E. 

At present 16 seismograph stations are running in Hungary. The Geodetic and Geophysical Research 
Institute of the Hungarian Academy of Sciences operates four stations. These stations (Budapest, Mórágy, 
Piszkéstet  and Sopron), equipped with STS-2 broadband seismometers and high resolution data 
acquisition systems, provide three component 80 Hz continuous data online. The other thirteen stations, 
operated by GeoRisk Earthquake Research Institute Ltd., record three component, short period event data. 
Each station belongs either to the microseismic monitoring network of the Paks Nuclear Power Plant Ltd. 
installed in 1995, the seismic monitoring stations of the planned low and medium activity nuclear waste 
disposal site at Bátaapáti – Üveghuta installed in 1999, or the seismic monitoring stations of the 
Radioactive Waste Management and Disposal Facility at Püspökszilágy.

The seismograph network, developed by 1995 has the ability to detect earthquakes in almost the full 
territory of the country with high probability excluding the northeast region. Therefore it is reasonable to 
expect its operation to present the most detailed picture of the Hungarian earthquake activity within a few 
decades.

The probabilistic seismic hazard assessment is a scientifically sound and well-established field. As a result 
of several years’ coordinated effort, a comprehensive earthquake catalogue for the whole Pannonian 
Basin has been published, as well as standard methodology-based, reliable and realistic seismic hazard 
estimations have been carried out for Hungary. Seismic hazard maps at different probability levels have 
been calculated of which one is presented on the back cover of the Bulletin of the year 2000. Although the 
overall seismicity in the Pannonian Basin is moderate, significant earthquake activity is observed at the 
periphery, SE Alps and Dinarides, W Carpathians and Vienna Basin, E Carpathians. Rather intense 
seismicity is concentrated in the Vrancea region at the SE Carpathians with strong earthquakes of M>7. 

Based on the statistics of historical records and recent observations, four to five earthquakes are expected 
annually with magnitude 2.5-3.0. Although the population near the epicenter area usually does feel these 
events, no significant damage is expected. The return period of larger earthquakes with considerable 
damage is about 15-20 years. Strong 5.5-6.0 magnitude earthquakes are statistically anticipated in every 
40-50 years. In the last ten years, about ten percent of the some 600 small detected and located events 
were felt but no significant damage was reported. However, the lack of larger earthquakes in the last 
decade does not mean that the probability to have one has decreased. On the contrary, the number of 
small events provides direct evidence for ongoing tectonics, and the present day movements monitored by 
space geodesy show both vertical and horizontal continuing deformation. In situ stress measurements also 
express obvious signs of an existing strain field in the Pannonian Basin. Deep seismic profiles indicate a 
number of faults and discontinuities in the geological strata, which might be either active or reactivated in 
the future. 

Based on the data published in the Bulletin, a significant amount of research was carried out, and 
numerous PhD thesis and scientific papers were written. On behalf of the scientific community, I wish for 
the authors of this high quality and useful publication success for the forthcoming years. 

February 2005, Budapest 

Attila Meskó


