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1. 

ÖSSZEFOGLALÁS 
A 2010. év szeizmikus szempontból kiemelkedően aktív időszaknak tekinthető Magyarországon. 
Az év folyamán 196 szeizmikus eseményről szereztünk tudomást a 45.5-49.0N szélességi és 
16.0-23.0E hosszúsági koordináták által határolt területen, amelyek közül 134 volt természetes 
eredetű földrengés, 62 robbantás. Az események mérete a -0.5ML3.2 lokális magnitúdó 
tartományba esett. 

Az évben összesen 20 olyan földrengés volt, melyet a lakosság is érzett, de részletesebb 
makroszeizmikus jelentés 14 eseményről áll rendelkezésre. 

A legnagyobb földrengés intenzitás, melyet Magyarország területéről jelentettek 5 EMS fokozatú 
volt. Ez nagyon enyhe épületkárokat (jellemzően hajszálrepedések a vakolatban) jelentett. 

A rengések mindegyike többé-kevésbé ismert forrászónához köthető. 

A legnagyobb számú szeizmikus esemény 2010-ben is a Komárom – Berhida közé eső területen, 
a Móri-árok forrászónában keletkezett. Ennek egyik, nem szeizmotektonikai magyarázata az 
állomáshálózat fokozott érzékenysége ezen a területen.  

A Kapos-vonalhoz köthető a február 8-án, Várdán keletkezett (ML 2.7) rengés, melynek 
intenzitása az epicentrumban elérte az 5 EMS fokozatot. 

A Békési-medencében is öt kisebb (ML 2.0-2.6) rengés pattant ki az év folyamán, valamint a 
Jászságban, Újszilváson is volt egy érezhető (ML 3.1, 5 EMS) rengés.  

Az átlagosnál több rengés volt a Bükk-hegység lábánál, Miskolc környékén, melyek közül többet 
a lakosság is érzett. A rengések augusztus közepén kezdődtek, s egészen december végéig 
tartottak. 

Augusztus 17-én három földrengés (ML 2.6-3.0) volt érezhető Magyarország DNy-i részén, 
Sellye – Csányoszró környezetében, de károk nem keletkeztek. 

Augusztus 26-án este Körmenden keltett riadalmat (4-5 EMS) egy ML 2.7 magnitúdójú 
földrengés. 

November 21-én a Mecsek-hegységben, Máriakéménden volt érezhető (4-5 EMS) egy kisebb, ML 
2.4 földrengés 
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1. 

SUMMARY 

2010 was a remarkably active year for Hungarian seismicity. Out of the 196 seismic events (-0.5 
ML3.2) located within the area bounded by latitudes 45.5-49.0N and longitudes 16.0-23.0E 134 
were identified as natural earthquakes, 62 were known quarry blasts. 

All together twenty earthquakes were reported as felt but detailed macroseismic information is 
available only for fourteen events. 

The highest magnitude assigned to a shock was 3.2 ML while the highest intensity reported 
during the year was 5 EMS. Very slight building damage (typically small cracks in walls) was 
reported during the year. 

All detected and located earthquakes can be connected to more or less well-known source zones. 

In 2010, significant number of seismic events was located in the Komárom – Berhida region, in 
the well-known source zone of Mór graben. In addition to the undoubted current activity of this 
area, the high number of detected low magnitude events is partly due to the increased sensitivity 
of the network here. 

The ML 2.7 earthquake on 8th February was widely felt (5 EMS) in and around the locality of 
Várda and can be connected to the current tectonic activity of the Kapos-line 

Five smaller (2.0-2.6 ML) magnitude quakes burst off in the Békés Basin during the year, and 
there was also a noticeable earthquake (ML 3.1, 5 EMS) near Újszilvás in the Jászság region. 

A bit unusually large number of earthquakes was generated at the foothill of Bükk Mountains, 
near Miskolc, several of which were felt by the population. The quakes began in mid-August and 
were held until late December. 

Three earthquakes (ML 2.6-3.0) were felt in SW Hungary near to Sellye – Csányoszró on 17th 
August but no building damage was reported. 

On 26th August late evening, an ML 2.7 earthquake alarmed the population of Körmend and 
produced reports of 4-5 EMS.  

On November 21st, a 2.4 ML magnitude event was felt in a relatively small area and intensity 4-5 
EMS were reported from the Mecsek mountains (Máriakéménd). 

 


