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1.	

ÖSSZEFOGLALÁS	
A 2013. év szeizmikus szempontból kiemelkedően aktív időszaknak tekinthető Magyarországon. 
Az év folyamán 378 szeizmikus eseményről szereztünk tudomást a 45.5-49.0 N szélességi és 
16.0-23.0 E hosszúsági koordináták által határolt területen, amelyek közül 227 volt természetes 
eredetű földrengés, 151 pedig robbantás.  

Az észlelt földrengések mérete a -0.8ML4.8 lokális magnitúdó tartományba esett. A 
fészekmélység jellemzően sekély, csak néhány esetben nagyobb 10 km-nél. 

A kőbánya robbantások szeizmikus magnitúdói a -0.1ML2.0 tartományban voltak, a számított 
fészekmélység pedig minden esetben nulla. 

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

A legnagyobb műszeresen meghatározott magnitúdójú rengés 4.8 ML, míg a legnagyobb 
földrengés intenzitás, melyet Magyarország területéről az év folyamán jelentettek 6 EMS 
fokozatú volt, néhány esetben kisebb épületkárok is keletkeztek.  

A rengések mindegyike többé-kevésbé ismert forrászónához köthető. A legnagyobb számú 
szeizmikus esemény 2013-ban Heves – Tenk – Erdőtelek környékén keletkezett, ahol több mint 
40 utórengés követte az április 22-én kipattant 4.8 magnitúdójú főrengést. Az Érsekvadkert 
környékén keletkezett 4.1 magnitúdójú rengés után is több utórengés volt, melyek némelyike 
szintén elérte az érezhetőséget. 

A Vértes hegységben, a Komárom – Berhida közé eső területen, a Móri-árok forrászónában is 
számos földrengés keletkezett. Ennek egyik, nem szeizmotektonikai magyarázata az 
állomáshálózat fokozott érzékenysége ezen a területen. 

Az év első érezhető rengését (ML 3.6) február 16-án este jelezték Heves környékén. A rengés 
intenzitása 4-5 EMS fokra becsülhető az epicentrum térségében. Mintegy két hónappal később 
kiderült, hogy ez előrengése volt annak a nagyobb (ML 4.8) földrengésnek, mely április 22-én 
Tenk – Heves térségében keletkezett, s több településen jelentősebb épületkárokat is okozott (6 
EMS). Elsősorban gyengébb, régebbi épületekben repedések keletkeztek, vakolathullások 
történtek, illetve kémények és tetők sérültek. A rengést számos utórengés követte, melyek közül 
több érezhető is volt.  

Május 18-án ML 2.9 magnitúdójú utórengés volt érezhető Erdőteleken (4-5 EMS). Május 24-én és 
június 3-án szintén Erdőteleken éreztek ML 1.8 és ML 2.2 méretű rengést melyek intenzitása 3-4 
illetve 5 EMS volt. Július 11-én Heves városban okozott riadalmat egy ML 1.9 méretű utórengés 
(4 EMS). 

Június 5-én este, Nógrád megyében, Érsekvadkert környékén éreztek földrengést. A 4.1 ML 
magnitúdójú rengés az epicentrum kisebb környezetében enyhe épületsérüléseket is okozott. A 
rengés maximális intenzitása 5-6 EMS. Két utórengés szintén érezhető volt Érsekvadkert 
környékén június 11-én (ML 2.3; 4-5 EMS) és július 2-án (ML 3.4; 5 EMS). 

További hat érezhető földrengést jeleztek még az évben Horvátország (ML 2.8; 4-5 EMS), 
Ausztria (ML 3.7; 5 EMS), Letkes (ML 2.3; 4 EMS), Bana (ML 3.0; 5 EMS), Máriakéménd (ML 
3.1; 5 EMS) és Iván (ML 2.3; 4-5 EMS) epicentrummal. Ezek károkat nem, legfeljebb némi 
riadalmat okoztak. 
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1.	

SUMMARY	
2013 was an extremely active year for Hungarian seismicity. Out of the 378 seismic events 
located within the area bounded by latitudes 45.5-49.0 N and longitudes 16.0-23.0 E, 227 were 
identified as natural earthquakes and 151 were known as quarry blasts. 

The magnitude of the earthquakes was in the range of -0.8 ML4.8. Each of the earthquakes had 
shallow focal depth typically less than 10 km. 

The seismic magnitude of the quarry blasts was in the range of -0.1ML2.0 with zero focal 
depth.  

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

The highest magnitude assigned to a shock was 4.8 ML while the highest intensity reported 
during the year was 6 EMS. Light but significant building damages were also reported during the 
year. 

All detected and located earthquakes can be connected to more or less well-known source zones. 
In 2013, largest number of events was located in Heves – Tenk – Erdőtelek area where a 4.8 ML 
earthquake on 22nd April was followed by more than 40 aftershocks. The 4.1 ML earthquake at 
Érsekvadkert was also followed by aftershocks two of which were felt as well.  

A number of earthquakes 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. 

The first felt event of the year was reported from Heves in the evening of February 16th. The ML 
3.6 shock was felt 4-5 EMS. About two months later, it was found that the quake was a foreshock 
of a larger (ML 4.8) earthquake on 22nd April in Tenk – Heves region. Moderate but significant 
damages (fall of chimneys, cracks in walls, and damage of roofs) were reported from the 
epicentral area mostly at poorer quality older buildings. 6 EMS maximum intensity was 
estimated. Four of the several aftershocks were reported as felt in the next three months. 

ML 2.9 shock on 18th May was felt at Erdőtelek (4-5 EMS). Furthermore, on 24th May and 3rd 
June, ML 1.8 and ML 2.2 earthquakes were reported 3-4 EMS and 5 EMS also from Erdőtelek. On 
11th July, a magnitude ML 1.9 aftershock alerted people at Heves (4 EMS). 

A magnitude 4.1 ML earthquake alerted people at Érsekvadkert, Nógrád County in the evening of 
June 5th. The shock was strongly felt (5-6 EMS) at the epicenter and some reports of slight 
damage were also received. Later, two of the aftershocks were felt as well on 11th June (ML 2.3; 
4-5 EMS) and 2nd July (ML 3.4; 5 EMS). 

Another six earthquakes were reported as felt later in the year from the Hungarian-Croatian 
border region (ML 2.8; 4-5 EMS), from the Hungarian-Austrian border region (ML 3.7; 5 EMS), 
Letkes (ML 2.3; 4 EMS), Bana (ML 3.0; 5 EMS), Máriakéménd (ML 3.1; 5 EMS) and Iván (ML 
2.3; 4-5 EMS). These events did not cause damage only some alarm at the epicenter region. 

 


