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1. 
ÖSSZEFOGLALÁS 

A 2005. év szeizmikus szempontból csendes időszaknak tekinthető. Az év folyamán 96 
szeizmikus eseményről szereztünk tudomást a 45.5-49.0N szélességi és 16.0-23.0E hosszúsági 
koordináták által határolt területen, amelyek közül 63 volt természetes eredetű földrengés, 33 
robbantás. Az események mérete a 0.4≤ML≤4.1 lokális magnitúdó tartományba esett. 

Az év folyamán 4 olyan földrengés volt, melyet a lakosság is érzett. Mindegyik a Dunántúlon, 
kettő a Balatontól északra, kettő pedig a Balatontól délre keletkezett. 

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

Időrendben az első érezhető szeizmikus esemény a március 26-án reggel Marcali környékén 
kipattant 2.5 ML magnitúdójú földrengés volt. A rengésről makroszeizmikus adatok nem állnak 
rendelkezésre. 

Az év legerősebb magyarországi rengése május 15-én pattant ki Pápa környékén. A 3.5 ML 
magnitúdójú rengés érezhető volt mintegy 1000 km2 területen. A legnagyobb megrázottságot 
(5 EMS) Pápa és Nagygyimód településekről jelentették. A rengés az epicentrum környékén 
jelentéktelen épület károkat (hajszálrepedések a falakban) is okozott.  

Egy nappal az előző rengés után, ugyanazon forrászónában, viszonylag kis területen (300-
500 km2) volt érezhető május 16-án Csót – Valonya környékén egy 2.8 ML magnitúdójú 
utórengés, melynek legnagyobb becsült intenzitása 5 EMS volt. 

Szeptember 30-án este 2.3 ML magnitúdójú földrengés keltett riadalmat Somogy-megyében. A 
rengés intenzitása 4 EMS fokra becsülhető (Szólád – Pusztaszemes). A rengés csak viszonylag 
kis területen (300-400 km2) volt érezhető.  
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1. 

SUMMARY 
2005 was a quiet year for Hungarian seismicity. Out of the 96 seismic events (0.4≤ ML ≤4.1) 
located within the area bounded by latitudes 45.5-49.0N and longitudes 16.0-23.0E 63 were 
identified as natural earthquakes, 33 were known quarry blasts. 

Four earthquakes were reported as felt. All of those burst in the Trans-Danubian region, two 
north of Lake Balaton and two south of Lake Balaton. 

The highest magnitude assigned to a shock was 3.5 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, the first felt earthquake 
was reported from Marcali (2.5 ML). No macroseismic data available for the event. 

The highest magnitude (3.5 ML) earthquake of the year in Hungary was the Pápa event on May 
15th. The earthquake was felt in an area of about 1000 km2 in NW Hungary. The highest intensity 
values (5 EMS) were reported from Pápa and Nagygyimód. Minor damage (small cracks in walls) 
was reported from the epicenter area.  

On May 16th, a 2.8 ML magnitude aftershock followed the 3.5 ML magnitude Pápa earthquake on 
the day before, and produced reports of 5 EMS from Csót – Vanyola. 

On September 30th late afternoon, a 2.3 ML magnitude earthquake alarmed people in Somogy 
County. The shock was felt in a relatively small area of 300-400 km2 and produced reports of 
4 EMS from Szólád – Pusztaszemes. 

 


