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1.	

ÖSSZEFOGLALÁS	
A 2011. év szeizmikus szempontból kiemelkedően aktív időszaknak tekinthető Magyarországon. 
Az év folyamán 505 szeizmikus eseményről szereztünk tudomást a 45.5-49.0N szélességi és 
16.0-23.0E hosszúsági koordináták által határolt területen, amelyek közül 410 volt természetes 
eredetű földrengés, 95 robbantás. Az események mérete a -0.7ML4.5 lokális magnitúdó 
tartományba esett. 

Az évben összesen 8 olyan földrengés volt, melyet a lakosság is érzett, de részletesebb 
makroszeizmikus jelentés 7 eseményről áll rendelkezésre. 

A legnagyobb műszeresen meghatározott magnitúdójú rengés 4.5 ML, míg a legnagyobb 
földrengés intenzitás, melyet Magyarország területéről az év folyamán jelentettek 6 EMS 
fokozatú volt. Ez kisebb épületkárokat is jelentett, jellemzően kémények rongálódtak meg, 
repedések keletkeztek vakolatban, s néhány esetben szerkezeti falakban is. 

A rengések mindegyike többé-kevésbé ismert forrászónához köthető. A legnagyobb számú 
szeizmikus esemény 2011-ben a január 29-én keletkezett oroszlányi földrengéshez utórengésként 
köthető. A rengések nagy száma a Komárom – Berhida közé eső területen, a Móri-árok 
forrászónában keletkezett. Ennek egyik, nem szeizmotektonikai magyarázata az állomáshálózat 
fokozott érzékenysége ezen a területen.  

Az év első érezhető rengését (ML 2.1) január 26-án este jelezték Komárom-Esztergom megyében, 
Bana környékén. A rengés intenzitása 4-5 EMS fokra becsülhető az epicentrum térségében. 
Ugyanerről a területről, Bábolnától délnyugatra, négy érezhető rengést is jeleztek a közelmúltban 
2004-ben és 2010-ben. 

Az utóbbi évek legnagyobb rengése keletkezett január 29-én Oroszlány közelében. A 4.5 ML 
magnitúdójú rengés nagy területen volt érezhető Mosonmagyaróvártól Budapestig, illetve 
Galántától Siófokig. A rengés az epicentrum környékén jelentős épület károkat is okozott. A 
kisebb-nagyobb épületkárokkal érintett I ≥ 5 EMS terület nagysága kb. 1500 km2 volt. 

A január 29-i oroszlányi földrengést több száz kisebb utórengés követte, melyek közül kettő volt 
érezhető. A január 30-án keletkezett 2.7 ML magnitúdójú utórengés epicentrális intenzitása 4-5 
EMS fokra becsülhető. A július 11-én keletkezett 3.5 ML magnitúdójú utórengés több településen 
5 EMS intenzitású megrázottságot okozott. 

A Kapos-vonalhoz köthető a szeptember 3-án, Németkér közelében keletkezett (ML 2.7) rengés, 
melynek intenzitása az epicentrumban elérte a 4-5 EMS fokozatot. 

Szeptember 7-én éjszaka kisebb (2.3 ML) földrengést jelentettek Nógrád megyéből. Az esemény 
csak nagyon kis területen volt érezhető, a legnagyobb intenzitás 4 EMS volt. 

3.5 ML magnitúdójú rengés pattant ki november 2-re virradó éjjel Győr-Moson-Sopron 
megyében. A rengés érezhető volt mintegy 1000 km2 területen. A rengés intenzitása Rábapatonán 
5-6 EMS volt. 
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1.	

SUMMARY	
2011 was a markedly active year for Hungarian seismicity. Out of the 505 seismic events (-0.7 
ML4.5) located within the area bounded by latitudes 45.5-49.0N and longitudes 16.0-23.0E,  
410 were identified as natural earthquakes and 95 were known quarry blasts. 

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

The highest magnitude assigned to a shock was 4.5 ML while the highest intensity reported 
during the year was 6 EMS. Limited but significant building damage (typically fine cracks in 
plaster, small pieces of plaster fall, and cracks in walls in some cases) was also reported during 
the year. 

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

In 2011, significant number of seismic events can be assigned to the Oroszlány earthquake on 
29th January as aftershocks. Large number of 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. 

In the evening on January 26th, the first felt event of the year was reported from Bana, Komárom-
Esztergom County. The shock was felt 4-5 EMS in a very small an area near to the epicenter. 
Previously in the near past, four felt earthquakes were reported from the same area in 2004 and 
2010. 

On January 29th, the strongest earthquake of the last years in Hungary occurred near to the town 
of Oroszlány. The 4.5 ML magnitude earthquake was felt in a large area. It was reported to be 
sensed as far as Mosonmagyaróvár, in most western districts of Budapest, in Galánta (Slovakia) 
and Siófok. Quite significant damage in buildings was also reported from the epicenter area. The 
affected area of I ≥ 5 EMS was about 1500 km2 

The Oroszlány earthquake of 29th January was followed by a large number of aftershocks. Two of 
the larger aftershocks were felt. The 2.7 ML magnitude aftershock on 30th January was reported 
felt with intensity 4-5 EMS. The 3.5 ML magnitude aftershock on 11th July produced reports of 5 
EMS. 

The ML 2.7 earthquake on 3rd September was felt 4-5 EMS in and around the locality of 
Németkér and can be connected to the current tectonic activity of the Kapos-line. 

On the night of September 7th, a small magnitude (2.3 ML) event was felt in Nógrád County and 
produced reports of intensity 4 EMS. 

3.5 ML magnitude earthquake was reported from Győr-Moson-Sopron County on the night of 
November 2nd. The earthquake was felt in an area of about 1000 km2 in NW Hungary. The 
highest intensity 5-6 EMS were reported from Rábapatona. 


