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1. 
ÖSSZEFOGLALÁS 

A 2007. év szeizmikus szempontból csendes időszaknak tekinthető. Az év folyamán 91 
szeizmikus eseményről szereztünk tudomást a 45.5-49.0N szélességi és 16.0-23.0E hosszúsági 
koordináták által határolt területen, amelyek közül 58 volt természetes eredetű földrengés, 33 
robbantás. Az események mérete a 0.9≤ML≤3.5 lokális magnitúdó tartományba esett. 

Az év folyamán 3 olyan földrengés volt, melyet a lakosság is érzett. A nyugat-, dél- és észak-
Magyarországon keletkezett három rengés mindegyike ismert forrászónához köthető. 

A legnagyobb földrengés intenzitás, melyet az év folyamán Magyarország területéről jelentettek 
5 EMS fokozat volt. Ez jelentéktelen épületkárokat (hajszálrepedések a falakban) okozott néhány 
hagyományos, gyengébb minőségű épületben. 

Időrendben az első érezhető, és egyben az év legnagyobb szeizmikus eseménye március 3-án 
pattant ki a Vas – Veszprém – Győr-Moson-Sopron megyék hármas határa közelében. A 3.0 ML 
magnitúdójú rengés kb. 1000 km2 területen volt érezhető, legnagyobb intenzitása 5 EMS volt. 

Szeptember 15-én 2.7 ML magnitúdójú földrengés keltett riadalmat Somogy-megyében, a Dráva 
közelében. A viszonylag kis területen érezhető rengés legnagyobb intenzitása 4-5 EMS volt. 

Szintén kis területen volt érezhető november 18-án Nógrád megyében Hollókő környékén egy 3.0 
ML magnitúdójú földrengés, melynek legnagyobb becsült intenzitása 4 EMS volt. 
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1. 

SUMMARY 
2007 was a quiet year for Hungarian seismicity. Out of the 91 seismic events (0.9≤ ML ≤3.5) 
located within the area bounded by latitudes 45.5-49.0N and longitudes 16.0-23.0E 58 were 
identified as natural earthquakes, 33 were known quarry blasts. 

Three earthquakes were reported as felt. One of those burst in W of Hungary, one in S of 
Hungary and one in northern part of the country; all of them can be connected to known source 
zones. 

The highest magnitude assigned to a shock was 3.5 ML while the highest intensity reported 
during the year was 5 EMS causing minor damage (small cracks in walls) in some old poorer of 
quality buildings. 

Reviewing the more notable events of the year in chronological order, the first felt earthquake 
was reported from the border region of Vas – Veszprém – Győr-Moson-Sopron counties on 
March 3rd. The 3.0 ML earthquake was felt in an area of about 1000 km2 in W of Hungary. The 
highest reported intensity were about 5 EMS. 

On September 15th, a 2.7 ML magnitude earthquake alarmed people in Somogy County near the 
Drava River and produced reports of 4-5 EMS. 

A 3.0 ML magnitude event was felt in a relatively small area and reported 4 EMS from Nógrád 
county (Hollókő). 

 

 


