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AZ ELVÉGZETT KUTATÁS ELŐZMÉNYEI 

A természeti katasztrófák közül a legnagyobb károkat a földrengések és a földrengések követ-
keztében bekövetkező egyéb természeti jelenségek (pl. lejtőcsúszás, szökőár) hatása okozza 
[Meskó 2002]. Napjainkban egyes területek földrengés-veszélyeztetettségének megállapítása 
rendkívül fontossá vált még hazánk területére vonatkozóan is, ahol közepes méretű rengések 
(M > 5.5) is csak viszonylag ritkán (40-50 évente) fordulnak elő [Tóth et al. 2002]. Ez egy-
részt annak köszönhető, hogy a korunkban esetlegesen bekövetkező katasztrófák a 
megnövekedett népsűrűség miatt már jóval több ember életét veszélyeztetik, mint korábban, 
másrészt az emberéletre nagy kockázatot jelentő létesítmények építése és az építéshez kapcso-
lódóan kötelezően előírt veszélyeztetettségi számítások készítése napjainkra vált általánossá. 
Mindezek következtében érthető, hogy miért szükséges különös figyelmet fordítani egy terület 
földrengés-veszélyeztetettségének megállapítására. 

A földrengés-veszélyeztetettség megállapításához ismernünk kell a vizsgált terület 
környezetében található szeizmogén zónák jellemzőit, azaz a várható rengések méretét és 
gyakoriságát. A történelmi rengések katalógusa [Zsíros 2000] alapján azonban ezeket a para-
métereket nagy biztonsággal nem lehet meghatározni. A rengéseket létrehozó folyamatok me-
chanizmusának ismeretében pontosabbá válhat a földrengés-veszélyeztetettség becslése. 

A Kárpát-medencében, azon belül is hazánk területére vonatkozóan a földrengések epicent-
rumainak eloszlása egyes szerzők megfigyelései és véleménye alapján véletlenszerűnek 
mondható [pl. Bisztricsány 1977]. Horváth [1984] szerint a hazai szeizmoaktív zónák korábbi, 
neogén szerkezeti elemeknek feleltethetők meg: ezek újraaktiválódásához köthető a magyar-
országi földrengések nagy része. Vannak azonban ettől eltérő esetek is, ahol rendkívül fiatal 
törésvonalakhoz kapcsolódó szeizmoaktív zónák körvonalazhatók. Gerner et al. [1999] szerint 
a szeizmicitás térbeli eloszlása főként miocén vetőzónákhoz köthető, azonban ezt a képet je-
lentősen torzítja a medencebeli kéreg általános ’gyengeségéhez’ (weakness) kapcsolódó vélet-
lenszerű földrengés-tevékenység. A térképezett vetők és a földrengések hipocentrumai közötti 
kapcsolat tisztázását megnehezíti, hogy a vetők lefutása nem ismert azokban a mélységekben, 
ahol a földrengés-tevékenység bekövetkezik. Szeidovitz et al. [2002] szerint a rengések csak 
egy része magyarázható meg a tektonikus szemlélet alapján, ezért a hazai rengések kipattanási 
mechanizmusára vonatkozóan egyéb elképzelések is napvilágot láttak. 

A földrengés-veszélyeztetettségi elképzelések pontosítása céljából Jámbor & 
Szeidovitz [1995] elkészítették Magyarország negyedidőszaki mozgásainak térképét, melyen 
feltüntették azokat a szerkezeteket, amelyek az eddigi tapasztalatok, a geológiai és geofizikai 
eredmények alapján a rengések létrejöttében szerepet játszhatnak. 

Lenkey et al. [2002] vizsgálatai megmutatták, hogy a Kárpát-medence azon területein, 
ahol nagyobb a szeizmikus energia-felszabadulás, azaz erősebb a szeizmikus tevékenység ott 
a hőáram értékek alacsonyabbak, és ezzel azonos módon, ahol nagyobb a hőáram ott kisebb a 
szeizmikus aktivitás.  

Szabó & Páncsics [1999] vizsgálatai azt mutatják, hogy a Bouguer-anomália térképek-
ből számított maximális horizontális gradiens alapján kijelölt lineamensek számos helyen 
korrelálnak a magyarországi földrengések epicentrumainak eloszlásával.  

Ádám [2001] kutatásai szerint a Dunántúli Vezetőképesség Anomália [Ádám & Verő 
1964] zónájában az indukciós vektorok és a magnetotellurikus mérések által kijelölt három 
tektonikus öv szoros kapcsolatban áll a területen kipattanó földrengések epicentrum-
eloszlásával.  

A jelölt kutatásainak előzményeként említhető továbbá a hazánk teljes területére vonatkozó 
számítások alapján készült valószínűségi földrengés-veszélyeztetettségi térkép [Tóth & Zsíros 
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2002], valamint a kisebb területekre (Budapest, Paks) determinisztikus módszerrel számított 
várható maximális gyorsulásértékek [Szeidovitz et al. 2001, Szeidovitz & Varga 1997]. To-
vábbá nemzetközi együttműködés keretében az ország egész területére elkészült a helyi altalaj 
laterális változását figyelmen kívül hagyó determinisztikus veszélyeztetettség-térkép is [Bus 
et al. 2000].  

KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK 

A dolgozat elkészítése előtti kutatási eredmények és a perspektivikus kutatási irányok alapján 
a jelölt a következő célkitűzéseket fogalmazta meg:  

1. A földrengés-epicentrumok és a földrengések kipattanásával kapcsolatba hozható geológiai 
és geofizikai adatok térinformatikai rendszerben való összegyűjtése és tárolása.  

2. A Kinematikai és földrengés-epicentrumok térkép [Jámbor et al. (Szerk.) 1999] pontosítá-
sa és kiegészítése.  

3. Térinformatikai elemzésekkel az egyes geológiai, geofizikai szerkezetek és a földrengés-
epicentrumok elhelyezkedése közötti kapcsolatok vizsgálata. 

4. Determinisztikus földrengés-veszélyeztetettségi számítások segítségével Debrecen veszé-
lyeztetettségének megállapítása az alapkőzet paraméterein kívül a helyi altalaj tulajdonsá-
gait is figyelme vevő hibrid módszer felhasználásával. 

5. A determinisztikus földrengés-veszélyeztetettségi számítások eredményeit és a debreceni 
épületállomány adottságait is figyelembe vevő kockázati térkép készítése. 

AZ ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

A jelölt a földrengések geológiai és geofizikai környezetének tanulmányozása céljából létre-
hozott térinformatikai rendszer elkészítése során a következő módszereket alkalmazta. Digita-
lizálta és tájékozta a rendszer rétegeit képező egyes térképeket. Térképeket szerzett be más 
kutatóhelyekről, és ezek tájékozási paramétereit pontosította. A térképi objektumokból és ko-
ordináta-értékek alapján térinformatikai rendszerben pont, vonal és poligon témákat hozott 
létre. A jelölt a felhasznált programok nyújtotta felületmodellezési eljárások alkalmazásával a 
különböző szintfelületeket reprezentáló pontok segítségével TIN (Triangulated Irregular 
Network — Szabálytalan Háromszögháló) modelleket és raszteres felületmodelleket, majd 
ezekből metszeteket készített. A szintfelületekből lejtőkategória térképeket szerkesztett a tér-
informatikai programok megfelelő funkcióinak alkalmazásával.  

A jelölt a létrehozott térinformatikai rendszerben a következő elemző eszközöket hasz-
nálata az egyes rétegek közötti kapcsolatok vizsgálata céljából: kiválasztás (földrajzi elhe-
lyezkedés, tulajdonság szerint illetve más téma felhasználásával) metszet- és unióképzés, 
bufferzóna-létrehozás (vektor típusú adatok között), szorzat- és összegképzés, újraosztályozás 
(raszter típusú adatok között). 

A jelölt a HYPOINVERSE-2000 programot [Klein 2002] használta fel a harmadidő-
szaki-medencealjzat feletti mély, üledékes medencék speciális sebességviszonyait is figye-
lembe vevő hipocentrumok relokalizációjának elvégzéséhez, mellyel pontosította a Magyaror-
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szági Földrengések Évkönyveiben [Tóth et al. 1996-2004] szereplő néhány ’kritikus’ hipo-
centrum-meghatározást.  

A jelölt Debrecen földrengés-veszélyeztetettségének megállapításához szintetikus sze-
izmogramokat számított, amelyeket a Trieszti Egyetem Földtudományi Tanszékén [Panza et 
al. 2000] kifejlesztett módusösszegzéses és véges differenciás módszerek együttes alkalmazá-
sán alapuló hibrid eljárás felhasználásával hozott létre. Az említett eljárással nemcsak az 
alapkőzet tulajdonságai és a csillapodás mértéke, hanem a helyi altalaj paraméterei is figye-
lembe vehetők. A számítások végén a földrengés magnitúdójának megfelelően méretezte az 
akcelerogramokat Gusev [1983] eljárása szerint. 

FELHASZNÁLT ADATOK  

A földrengések geológiai és geofizikai környezetének tanulmányozására létrehozott térinfor-
matikai rendszer a következő térképi rétegeket tartalmazza: 

o Makroszeizmikus földrengés-epicentrum térkép: Kinematikai és Földrengés-
epicentrumok térképének kiegészített és átdolgozott változata; 

o Mikroszeizmikus földrengés-epicentrum térkép (nagypontosságú helymeghatározást 
lehetővé tevő állomáshálózat által regisztrált rengések — Magyarországi Földrengések 
Évkönyvei (MFÉ) [Tóth et al. 1996-2004] — (1995-2003)); 

o Magyarország negyedidőszaki mozgásainak térképe [Jámbor & Szeidovitz 1995]; 
o Negyedidőszaki kéregmozgások térképe Rónai [1977] módszere szerint; 
o Pleisztocénben aktív törésvonalak és süllyedékterületek térképe [Schweitzer 1993]; 
o A negyedidőszaki képződmények vastagsága Magyarországon [Franyó 1992], a nyír-

ségi területen pontosítva „A Nyírség déli része kvarter képződményeinek vastagsága” 
című térképpel [Jámbor 2000];  

o Magyarország geomorfológiai térképe [Pécsi et al. 2000], annak jelenkori, tektonikus 
elemei; 

o Magyarország pannonnál idősebb képződményeinek törésrendszer térképe [Rumpler 
& Szabó 1985] 

o Neogene tectonic map of the Pannonian Basin and the Surrounding Alpine-
Carpathian-Dinaric Mountains [Horváth 1993]; 

o A Bouguer-anomália eloszlásból a medenceüledékek háromdimenziós gravitációs ha-
tásának kivonásával kapott térkép [Bielik 1991]; 

o A Kárpát-Pannon térség Bouguer-anomália térképe [Szafián et al. 1997]; 
o A neogén üledékek hűtő hatására korrigált hőáram térkép [Lenkey 1999]; 
o Tellurikus vezetőképesség térképek   

Kelet-Magyarország tellurikus vezetőképesség térképe [Madarasi (Szerk.) 2001]  
A Dunántúl tellurikus vezetőképesség térképe [Nemesi (Témavez.) Madarasi 
(Szerk.) 1999]  

o Geológiai képződmények feküjének szintvonalas térképei: 
 Felsőpannóniai képződmények talpmélység térképe [Csiky et al. 1987]; 
 Alsópannóniai képződmények talpmélység térképe [Csiky et al. 1987a]; 
 Harmadidőszaki medencealjzat mélysége a Kárpát-medencében [Kilényi & 

Šefara 1989]; 
 Mohorovičić-diszkontinuitás mélységtérképe [Posgay et al. 1991, Lenkey 

1999]; 
o Jelenkori domborzat (Digital Elevation Modell-500); 
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o Jelenkori vízrajz, települések elhelyezkedése (Digitális Topográfiai Alaptérkép, DTA-
200) 

o Minimális és maximális talajvízszintek térképe [Pécsi et al. 1989] 
A digitális térképek vetületi rendszereként az Egységes Országos Vetületi rendszert 
[Bácsatyai 1993] alkalmazta. 

A földrengés-veszélyeztetettség számítások során a jelölt a következő adatokat használta fel: 
o az alapkőzet-modell megalkotásához:  

 mélyfúrások P hullámsebesség-értékeit [MOL adattár];  
 a különböző geológiai korok és a különböző kőzettípusok szerinti, a Kárpát-

medencére vonatkozó sebesség és sűrűségadatokat [Szabó & Páncsics 
1994];  

 a mélyfúrások legnagyobb talpmélységénél mélyebb rétegek esetében az 
alapkőzet-modellhez a PGT-1 jelzésű szeizmikus reflexiós metszet sebes-
ségadatait [Hegedűs 1998]; 

 az alapkőzet-modell 15 km-nél mélyebb részein Bus et al. [2000] VI. sz. 
Kárpát-medencei szerkezeti egységét használta referencia modellként; 

o az altalajmodellek létrehozásához debreceni vízkutató-fúrások rétegsor adatait és kala-
pácsos szeizmikus mérések P hullámsebesség-adatait; 

o mind az altalaj-modelleknél, mind az alapkőzet-modelleknél alkalmazta az Alföldre 
Mészáros & Zilahy-Sebess [2001] által számított mélység–Vp/Vs görbét és mélység–
sűrűség görbét, illetve Mammo et al. [1995] által megadott Q értékeket, amelyeket 
mély üledékes medencék esetére határoztak meg a szerzők; 

o A debreceni kockázattérkép készítéséhez a sérülékenység megállapításához a várost 
ábrázoló 1 m-es felbontású légifotókat és 1:10 000 méretarányú topográfiai térképeket.  

AZ ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

I. A jelölt térinformatikai rendszert hozott létre a földrengés-epicentrumok geológiai 
és geofizikai környezetének tanulmányozására az ArcView 3.2 szoftver felhaszná-
lásával.  

Összegyűjtötte és térinformatikai rendszerbe integrálta a földrengésekkel kapcsolatba 
hozható, rendelkezésre álló geológiai és geofizikai térképi adatokat [Gribovszki & 
Szeidovitz 2000, 2004, 2005, 2005a]. Az analóg formában elérhető térképeket digitali-
zálta és tájékozta. A digitális formátumban rendelkezésre álló térképek tájékozási para-
métereit pontosította. A rendszer 23 db digitális térképet foglal magában, melyek közül 
2 db pont típusú, 3 db vonal és poligon típusú, 3 db vonal típusú és 15 db felületmodell 
(TIN vagy raszteres) típusú. Az elkészült rendszer segítségével az epicentrumok és a kü-
lönböző témájú térképek elemei között elemzések végezhetők, melyek segítségével kap-
csolatok állapíthatók meg az epicentrumok és a geológiai, geofizikai képződmények el-
helyezkedése között. 

Elvégezte a Kinematikai és földrengés-epicentrumok térkép [Jámbor et al. 1999] ponto-
sítását és kiegészítését, és a MFÉ-ben található hipocentrumok szűrését, hogy előállítsa 
a Makro- és Mikroszeizmikus földrengés-epicentrum térképeket. A Kinematikai és föld-
rengés-epicentrumok térkép eredetileg 213 eseményt tartalmazott, egy eseményhez áb-
rázolva az összes legnagyobb megrázottságú települést. Több azonos megrázottságú te-
lepüléshez kapcsolódó esemény esetén a rengéssel kapcsolatba hozható leírásokat, föld-
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rengés kérdőíveket, makro- és mikroszeizmikus katalógusok adatait tanulmányozva a je-
lölt meghatározta az epicentrum valószínű helyét. A MFÉ-ekben található hipocentru-
mok felszíni vetületét a térinformatikai rendszerbe integrálta, és a helymeghatározási 
hibaértékek alapján szűrte. 

I.a Elvégezte az 1996 és 2002 között keletkezett néhány ’kritikus’ rengés relokalizációját 
műszeres beérkezési adatok alapján a HYPOINVERSE-2000 program felhasználásával. 
Ezen rengések hipocentrum-meghatározásainál a makroszeizmikus és a mikro-
szeizmikus epicentrumok egymástól több, mint 10-15 km távolságra estek. A mély, üle-
dékes medencék speciális sebességviszonyait is figyelembe vevő epicentrum-
meghatározások eredményeképpen számos esetben a makroszeizmikus érzékelés és a 
műszeres helymeghatározás eredményei közeledtek egymáshoz. 

II. A térinformatikai rendszer rétegei és az epicentrumok között a következő kapcso-
latokat állapította meg: 

II.a A Pleisztocénben aktív törésvonalak és süllyedékterületek térképnek [Schweitzer 1993] 
a Magyarország geomorfológiai térkép [Pécsi et al. 2000] jelenkori tektonikus elemei-
vel kiegészíett térkép objektumai szignifikáns kapcsolatban vannak, mind a makro-, 
mind a mikroszeizmikus epicentrumok elhelyezkedésével, és a térképi elemek 5 km-es 
környezete tartalmazza a makroszeizmikus epicentrumok 71 %-át, a mikroszeizmikus 
epicentrumoknak pedig 76 %-át. 

Magyarország negyedidőszaki mozgásainak térképe [Jámbor & Szeidovitz 1995] objek-
tumai sem a makro-, sem a mikroszeizmikus epicentrumok elhelyezkedésével nem mu-
tatnak szignifikáns kapcsolatot.  

A Neogene tectonic map of the Pannonian Basin and the Surrounding Alpine-
Carpathian-Dinaric Mountains [Horváth 1993] című térkép hazánk területére vonatko-
zó törésvonalai az 5 km-nél nagyobb horizontális helymeghatározási hibával rendelkező 
mikroszeizmikus rengésekkel mutatnak szignifikáns kapcsolatot, az ennél pontosabb 
helymeghatározású mikroszeizmikus, illetve a makroszeizmikus rengések esetén nem 
volt kimutatható összefüggés. A törésvonalak 5 km-es környezetében található a 
makroszeizmikus epicentrumok 54, a mikroszeizmikus epicentrumoknak pedig 58 %-a.  

A Magyarország geomorfológiai térképén [Pécsi et al. 2000] található jelenkori tektoni-
kus elemek közül a vulkáni kúpok és telérek elhelyezkedése szignifikáns összefüggést 
mutat az 5 és 10 km közötti horizontális helymeghatározási hibájú makroszeizmikus 
epicentrumokkal, továbbá megállapítható, hogy a makroszeizmikus epicentrumok az át-
lagos epicentrum-sűrűség többszörösét mutatják a nevezett térképi elemek környezeté-
ben. 

A felsorolt eredmények azt mutatják, hogy bár sikerült kapcsolatot kimutatni a vetőzó-
nák elhelyezkedése és az epicentrum-eloszlás között, azonban bebizonyosodott, hogy a 
magyarországi rengések összessége nem magyarázható ismert tektonikus szerkezetek 
mentén bekövetkező elmozdulások segítségével. 

II.b Megállapította, hogy a makroszeizmikus epicentrumok az átlagos epicentrum-
sűrűségnél nagyobb értékeket mutatnak a harmadidőszaki medencealjzat 20-40°-os lej-
tésű részeinek 5 és 10 km-es környezetében. Ezeken a területeken azonban törésvonalak 
is áthaladnak, ezért nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a rengések oka minden eset-
ben az üledék medencealjzaton történő megcsúszása. 
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II.c Jelenkori mozgásokra utaló nyomokat talált A negyedidőszaki képződmények vastagsá-
ga Magyarországon [Franyó 1992] térkép és a jelenkori domborzat szorzattérképének 
segítségével. A szorzattérképen kirajzolódik a Kecskemét környéki földrengés aktív te-
rület — a negyedidőszaki üledék vastagodását a jelenkori domborzat magasságának nö-
vekedése is követi —, ugyanez mondható el a nyírségi Hoportyó kiemelkedésének kör-
nyezetéről is. A szorzattérképen nem tükröződik az Alföld többi aktív területe: a szege-
di, a jászberényi, a békési aktív terület stb..  

III. Megállapította, hogy a Debrecen belterületére kiszámított szintetikus szeizmogra-
mok horizontális komponensei alapján előállított válaszspektrum-arányok maxi-
mális értékei 1 Hz alatt találhatók.  

Két különböző forgatókönyv alapján készített számításokat [Gribovszki & Szeidovitz 
2002, Gribovszki et al. 2002, Panza, Gribovszki et al. 2002, Gribovszki & Vaccari 
2004]. Az egyik hipotetikus földrengés epicentruma Gálospetriben, a másiké 
Hosszúpályiban volt.  

Ismert, hogy az épületek a horizontális gyorsulási komponensekkel szemben a legérzé-
kenyebbek. Ugyanakkor a Debrecen belterületére vonatkozó számítások esetében a 
transzverzális komponensnél tapasztalhatóak a legnagyobb gyorsulásértékek. Az a tény, 
hogy a horizontális válaszspektrum-arányok maximális értékei 1 Hz alatt találhatók azt 
jelenti, hogy a tíz emeletnél magasabb épületek nagyobb károsodást szenvedhetnek, 
mint a földszintesek vagy a néhányemeletesek. Ebből következően, ha egy az 1834-ben 
Érmelléken kipattant rengés paramétereihez hasonló értékekkel leírható rengés kelet-
kezne napjainkban, akkor ez a történelmi rengésnél nagyobb károkat okozna Debrecen-
ben. Ugyanis míg 1834-ben jobbára csak földszintes, vagy 1-2 emeletes épületek voltak 
a városban, addig napjainkban sokemeletes lakóházak és ipari létesítmények is előfor-
dulnak, amelyek a válaszspektrum-arány eredmények alapján nagyobb károsodást szen-
vedhetnek el, mint az alacsonyabbak. 

IV. Előállította a tervezési talajgyorsulás értékeket bemutató raszter-térképeket mind-
három hullámkomponensre, 11 különböző, a várost keresztülszelő metszet felhasz-
nálásával elvégzett számítások segítségével Debrecen teljes területére vonatkozóan.  

A számítások alapfeltevése az volt, hogy egy M = 6 magnitúdó-értékkel jellemzett föld-
rengés a Debrecenre legnagyobb szeizmikus veszélyeztetettséget jelentő Mobil zóna vá-
roshoz legközelebbi pontján, Hosszúpályi településen pattan ki.  

A város különböző területein a transzverzális és radiális hullámkomponensek egymás-
hoz viszonyított arányáról elmondható, hogy a Hosszúpályihoz közeli (délkeleti) része-
ken kb. kétszeres, a távolabbi északnyugati részen viszont több mint tízszeres. A gyor-
sulás értékekben történő változás a következő: 

⎯ a transzverzális komponensnél: délkeleti maximumról, 380 cm/s2-ről 
lecsökken északnyugati minimumra, 150 cm/s2-re; 

⎯ a radiális komponensnél: délkeleti maximumról, 160 cm/s2-ről lecsök-
ken északnyugati minimumra, 15 cm/s2-re. 

A jelölt a vertikális hullámkomponens maximális értékeit a belvárosban kapta, de ez ott 
sem nagyobb, mint 43 cm/s2. A hullámkomponensek közül a maximális értékek a 
transzverzális komponensnél adódnak. 
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V. Előállított egy speciális földrengés-kockázati térképet a veszélyeztetettségi számítá-
sok és a debreceni épületállomány paraméterei alapján Debrecen városára vonat-
kozólag.  

A földrengéskockázat a földrengés-veszélyeztetettség és a sérülékenység mértékének 
szorzataként definiálható. A veszélyeztetettségi értékeket a szintetikus szeizmogramok 
spektrális jellemzői szolgáltatták, míg a vizsgált terület sérülékenységét Debrecen épü-
letállományának egy speciális jellemzője, az épületek szintszáma jelentette. Az épületek 
szintszáma és az épület sajátperiódusa (mellyel a jelölt a sérülékenységet jellemezte) 
között a következő közelítő kapcsolat írható fel [Csák et al. 1981]: 

T = 0.1 × n,  

ahol T: az épület sajátperiódus-ideje, másodpercben;  
 n: az épület emeleteinek száma. 

Mindezekből következőleg ahhoz, hogy a város adott pontján a szintetikus szeizmogra-
mok spektrális jellemzőit össze lehessen vetni az ott található épületek szintszámával, el 
kellett készíteni egy újabb térképet, amely megmutatja, hogy hány szintes épületek ta-
lálhatók a város egyes részein. Ennek a térképnek az elkészítéséhez a jelölt Debrecenről 
készült légifotókat tájékozott, majd interpretált, és felhasználta még az 1:10 000 méret-
arányú topográfiai térképek jelkulcsában megadott emeletszám-ábrázolásokat is. 

A különböző témájú térképek, és a közöttük végzett vizsgálatok elkészítéséhez a 
jelölt a térinformatika eszközeit használta fel. A vizsgálat végeredményeként előállt 
Debrecenre vonatkozóan egy speciális földrengés-kockázati térkép, amely megmutatja, 
hogy a város egyes pontjain milyen mértékű relatív károkra lehet számítani egy 
Hosszúpályiban, a vizsgálatban megadott paraméterekkel kipattanó rengés esetén. 

A földrengés-kockázati térkép szerint a város legjobban károsodó része kb. 
1.5 km-re délkeletre található a történelmi városközponttól, azonban közepesen erős ká-
rokat szenvedne el a városnak nemcsak a Hosszúpályi településhez közel eső déli része, 
de a belváros, vagy egyes északi városrészek is. 

AZ ÉRTEKEZÉS EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA 

A földrengés-epicentrumok geológiai és geofizikai környezetének tanulmányozására létreho-
zott térinformatikai rendszer jó alapul szolgálhat későbbi elemzések elvégzésére, további ada-
tokkal történő tetszőleges bővítésre. A térinformatikai rendszer rétegeinek és az epicentrumok 
kapcsolatának adatbányászati módszerekkel történő vizsgálta már el is kezdődött. 

A Debrecen városára létrehozott földrengés-kockázati térkép választ ad arra a kérdésre, hogy 
hol keletkezhetnek jelentősebb károk, mely területeken lehet szükség az épületek megerősíté-
sére. A kockázattérkép létrehozásakor felhasznált bemeneti válaszspektrumok raszter-
térképeinek segítségével megtervezhető, hogy a város mely részeire ne kerüljenek adott saját-
frekvenciájú épületek. A kockázattérkép készítésének munkamódszere a jövőben alkalmazha-
tó más városok hasonló vizsgálataihoz is.  
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