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1. ÖSSZEFOGLALÁS 
A 2012. év szeizmikus szempontból közepesen aktív időszaknak tekinthető Magyarországon. Az 
év folyamán 162 szeizmikus eseményről szereztünk tudomást a 45.5-49.0 N szélességi és 16.0-
23.0 E hosszúsági koordináták által határolt területen, amelyek közül 97 volt természetes eredetű 
földrengés, 65 pedig robbantás.  

Az észlelt földrengések mérete a -0.2≤ML≤3.1 lokális magnitúdó tartományba esett. A 
fészekmélység jellemzően sekély, kisebb 10 km-nél, de egyetlen rengés sem volt 15 km-nél 
mélyebben. 

A kőbánya robbantások mindegyike 0.5≤ML<2.0 méretű volt, a számított fészekmélység pedig 
minden esetben kisebb 1 km-nél. 

 

Az évben összesen három olyan földrengés volt, melyet a lakosság is érzett.  

A legnagyobb műszeresen meghatározott magnitúdójú rengés 3.1 ML, míg a legnagyobb 
földrengés intenzitás, melyet Magyarország területéről az év folyamán jelentettek 5 EMS 
fokozatú volt, épületkárok nem keletkeztek.  

A rengések mindegyike többé-kevésbé ismert forrászónához köthető. A legnagyobb számú 
szeizmikus esemény 2012-ben is a Vértes hegységben, 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 2.4) március 20-án éjjel jelezték Eger környékén. A rengés 
intenzitása 4-5 EMS fokra becsülhető az epicentrum térségében, de nagyon kis területen volt csak 
érezhető.  

Április 6-án, délelőtt Gánton kisebb riadalmat okozott egy 2.7 ML magnitúdójú földrengés. A 
rengés erősen érezhető volt (5 EMS) Gánton, a környékbeli településeken azonban nem érezték. 

December 25-én este, Zala megye déli részén, a magyar - szlovén - horvát határ közelében, 
Kiscsehi és Lispeszentadorján környékén éreztek földrengést. A 2.5 ML magnitúdójú rengés 
néhány száz km2 területen volt érezhető, a maximális intenzitása 4 EMS. 
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1.	

SUMMARY	
2012 was an averagely active year for Hungarian seismicity. Out of the 162 seismic events 
located within the area bounded by latitudes 45.5-49.0 N and longitudes 16.0-23.0 E, 97 were 
identified as natural earthquakes and 65 were known as quarry blasts. 

The magnitude of the earthquakes was in the range of -0.2 ML3.1. Each of the earthquakes had 
shallow focal depth typically less than 10 km; and none of them had depth of more than 15 km. 

The size of the quarry blasts was in the range of 0.5ML2.0 with focal depth less than 1 km.  

 

During the year, all together three earthquakes were reported as felt. 

The highest magnitude assigned to a shock was 3.1 ML while the highest intensity reported 
during the year was 5 EMS. No building damage was reported during the year. 

All detected and located earthquakes can be connected to more or less well-known source zones. 
In 2012, largest number of events was located in the Komárom – Berhida region, in the well-
known source zone of the 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 night of March 20th, the first felt event of the year was reported from Eger. The shock was 
felt 4-5 EMS in a very small area near to the epicenter.  

A magnitude 2.7 ML earthquake alerted people at Gánt in late morning of April 6th. The shock 
was strongly felt (5 EMS) at the epicenter but no reports of being felt at other localities. 

In the evening of December 25th, a 2.5 ML magnitude event was felt in a few hundred km2 area 
around Kiscsehi and Lispeszentadorján at the Hungarian – Croatian – Slovenian border region, 
SW of Hungary. 4 EMS epicentral intensity was reported. 


