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A Szeizmikus Országos Hálózatot 

hat alegység alkotja, amelyek többek 
között különböző magasfokú (gyor-
sulásérzékelő) érzékelőkkel ellátott 
digitális és analóg szeizmikus állo-
másokként működnek. Összehangol-
tan működő hálózathoz hozzátarto-
zik a Szeizmikus Megfi gyelőállomás, 
amely nyolc (8) komplex méréseket 
végző lokális mérőállomásból áll, 
amelyek főként a természetes üregek-
hez köthető mozgásokra összponto-
sít. A nyolc megfi gyelőközpont: Vrân-
cioaia, Plostina, Muntele Roșu-Cheia, 
Déva, Temesvár, Buzias, Jászvásár és 
Eforie Nord.

A nyolc központ hasonló mérő- 
és adatgyűjtő tevékenységet folytat 
a nap 24 órájában lankadatlanul. 
A nyolc megfi gyelőközpont közül a 
Vrâncioaia vagy teljes nevén a Dr. 
Radu Cornelius Szeizmológiai Megfi -
gyelőközpont a Vrancea epicentrumú 
földrengéses zóna monitorizálására 
hivatott, főként a földrengésveszély-
riasztó-rendszer, az ipari és civil cél-
pontokat tekintve. Továbbá kiemel-
ten fontos a Brassó megye határában 
levő Vörös-hegység szoros (Muntele 
Roșu-Cheia) nevű szeizmológiai meg-
fi gyelőközpont. Nevezetesen szerves 
részét képezi azon nemzetközi szeiz-
mikus mozgásokat kutató-, megfi gye-
lő és adatokat gyűjtő rendszernek, 
amely az Átfogó Atomcsendszerző-
dés (CTBT) megállapodás égisze alatt 
működik. Szélessávú gyorsító- és 
sebességmonitorizáló érzékelőkkel 
ellátott felszerelésekkel működve, az 
egyik legfontosabb egysége a teljes 
szeizmikus hálózatnak. Mindemel-
lett a mágneses mezők tulajdonságá-
ra vonatkozó méréseket, kutatásokat 
is végeznek, amelyeket főként a föld-
rengésekre, talajmozgásokra vonat-
kozó előrejelzések célját szolgálják.  

A hosszú hatósávú szeizmikus 
állomásokból, Románia területén 
jelenleg 62 ilyen egység működik. 

Egyébként az első ilyen jellegű és 
felszereltségű állomást 2001-ben, a 
Japán Nemzetközi Együttműködési 
Ügynökséggel (Japan Internatio-
nal Cooperation Agency) közösen 
hozták létre, amely nem más, mint 
a Vörös-hegység szoros szeizmikus 
állomás. Elsődlegesen a helyi kis- és 
mérsékelt földrengések mérését és 
nyilvántartását látja el, valamint a 
regionális és távolabbi (teleszeizmi-
kus) események kutatására és mo-
nitorizálására is alkalmas. A nyers 

adatok valós időben állandó jelleggel 
regisztrálva vannak, és folyamatosan 
közlik a (CND-Măgurele) Măgurele 
településen levő országos adatköz-
ponttal, illetve a bécsi (CID) nemzet-
közi adatközponttal. A saját nemzeti 
adatközponttal rendelkező államok 
számára, mint Románia is, biztosított 
az IDC által a nyers adatok valós idejű 
átvétele és elemzése, az EU-s Átfogó 
Atomcsendszerződés nemzetközi 
megállapodás alapján. 

Földrengésveszély: erőművek, 
alagutak, hidak, gátak, 
telefon- és világítótornyok

Az egyik legfrissebb (2021) románi-
ai, angol nyelven megjelent kutatás 
kivonata alapján (a 2018-2013 közötti 
vrancea-i földmozgásokra vonatko-

zó tanulmány), az egyik elképzelés 
az, hogy a Vrancea szeizmikus régi-
óban jegyzett földtani viselkedés a 
geomágnesesség felől is vizsgálan-
dó, amelyet a szeizmikus energiaki-
bocsátással együtt indokolt kutatni. 
A vrancea-i földrengések kapcsán 
kimutatható kapcsolatot vélnek fel-
fedezni a geomágneses változók és 
az ebben a régióban létező szeizmi-
kusság között. A megjelent szakvéle-
mények ezen a területen nem állnak 
egységes állásponton, főként azért, 
mert a jelenséggel kapcsolatos ano-
máliák még mindig rengeteg kérdő-
jellel szembesítik őket. 

Az eddigi különböző nemzetkö-
zi szinten is összehangolt kutatások 

alapján, illetve a földrengés epicent-
rumok eloszlása és gyakoriságuk, 
erősségük alapján nem lehet megfe-
lelően megalapozott szeizmikussági 
előrejelzéseket, következtetéseket 
levonni. Az eredmények azonban 
felhívták a fi gyelmet arra, hogy kü-
lönösen ki vannak téve a földrengés-
veszélynek az erőművek, alagutak, 
hidak, gátak, telefon- és világítótor-
nyok, akár utak, egyszóval mindenfé-
le olyan építmény, létesítmény, amely 
valamilyen szempontból károsodás, 
összeomlás következtében katasztro-
fális következményekkel lehet főként 
a civil társadalomra nézve. Éppen 
ezért hatalmas felelősséget jelent azok 
műszaki tervezése, helyszínmegvá-
lasztása, működtetése és fejlesztése. 
Mindenképpen számolni kell aktívan 
a szeizmikus folyamatokkal, azok 
lehetséges következményeivel és az 
arra való felkészülés kiemelt fontos-
ságával.  Nem csak a földtudományi 
szakemberek felelőssége, hogy ennek 
a veszélynek ne történjen meg az alá-
becsülése vagy túlbecsülése, hanem a 
civil társadalomé is egyben.

Nincs két egyforma épület, 
de földrengés sem 

A téma kapcsán a székelyudvarhelyi 
Bartha Szabolcs építőmérnök-sta-
tikussal beszélgettünk az épületek 
földrengésbiztonságáról. A szakem-
ber 2007 óta ingatlan-értékbecslő-
ként és 2011 óta épületenergetikai 
szakértőként dolgozik. – Az Európai 
Unióban a tartószerkezetek tervezé-
sére vonatkozó szabványcsomagot 
Eurocode-nak nevezzük, melynek 

a 8-as fejezete (EC8) rendelkezik a 
földrengéshatásra való tervezés sza-
bályairól – mondja Bartha Szabolcs. 
– A legtöbb ország ezt honosította, 
illetve kiegészítette az adott ország-
ra vonatkozó sajátos szabályrend-
szerrel, Romániában ez a szabvány 
P100-as néven ismert, amely szerint 
gyakorlatilag az összes új épület 
tervezésénél kötelező szempont kell 
legyen az épület élettartama alatt 
várható földrengések hatása. A P100-
as szabvány ugyanis három fontos 
iránymutatást foglal össze. Egyrészt 
a  földrengések tartószerkezetre gya-
korolt hatásának a paramétereit (pl. 
tervezési alapgyorsulás, talajosztály, 
viselkedési tényező, válaszspektru-
mok), másrészt a tartószerkezet elmé-
leti modellezésének és az igénybevé-
telek számításának követelményeit, 
harmadrészt pedig az eredmények és 
a tartószerkezetek megfelelőségének 
a vizsgálatát. Idetartozik a szerkezet 
teherbírásának, valamint használha-
tóságának, illetve a korlátozott károk 
követelményének ellenőrzése.

– Vannak lényegi különbségek 
a régi (pl. falusi parasztházak) 
épületek, lakóházak, illetve az új 
tömbházak, lakóházak megépíté-
sénél?

– Mivel az épületek, valamint tar-
tószerkezeteik nagyon változatosak 
(geometria, anyaghasználat, építési 
technológia, műszaki állapot stb.), 
a várható viselkedésüket egyedileg 
szakszerű vizsgálni, de általános-
ságban elmondható, hogy a földren-
gésre még nem méretezett (1978 előtt 
épült) épületek esetén: a kis tömegű, 
alacsony magasságú, szabályos alap-
rajzú épületek (pl. egyszintes lakó-
épület) valószínűleg jobban fognak 
viselkedni földrengés esetén mint a 
nagy tömegű, magasabb, szabályta-
lan alaprajzú épületek (pl. régi köz-
épületek, templomok, várfalak).

– Melyek azok a szempontok, 
hogy egy épület meddig él, főként 
egy lehetséges földrengés szem-
pontból?

– A földrengések adott épületre 
gyakorolt hatását a következő para-
méterek befolyásolják: a földrengés 
erőssége, a földrengések sűrűsége, 
az epicentrumtól mért távolság, a 
domborzat, a talaj gyorsulása, az 
épület geometriája, anyaghaszná-
lata, építési technológiája, műszaki 
állapota. A fent leírt paraméterek 
függvénye az épület viselkedése egy 
esetleges földrengés esetén.

– Mennyire biztonságosak az 
épületeink (főként Hargita, Ko-
vászna, Maros megyékre vonat-
kozóan)?

– Szeretném hangsúlyozni, hogy 
az épületeket egyedileg szaksze-
rű vizsgálni, nincsen két egyforma 
épület, és nincsen két egyforma 
földrengés sem, ezért az általánosí-
tások túlzott veszélyképzetet vagy 
téves biztonságérzetet sugallhatnak. 
Mindemellett, ha Székelyföldet még-
is általánosan vizsgáljuk, akkor el-
mondható, hogy a P100-as szabvány 
szerinti tervezési alapgyorsulás (mely 
arányos a várható földrengési hatás 
mértékével) Kovászna megyében a 
legmagasabb (Kovászna ag=0,25g, 
Sepsiszentgyörgy ag=0,20g, Kéz-
divásárhely ag=0,25g) és Hargita 
valamint Maros megyékben alacso-
nyabb (Marosvásárhely ag=0,15g, 
Székelyudvarhely ag=0,15g, Csíksze-
reda ag=0,20g, Gyergyószentmiklós 
ag=0,15g). Következtetésképpen egy 
újonnan épülő tartószerkezet beru-
házási értéke, egy meglévő tartó-
szerkezet rehabilitációjának költsége 
vagy az esetleges károk mértéke is 
arányos lehet az epicentrumhoz mért 
földrajzi elhelyezkedéssel.

– Mi a jellemző (vagy egyál-
talán lehet-e ilyenről beszélni) a 
térségünkben, amikor építészet-
ről beszélünk, mennyire fordíta-
nak fi gyelmet erre?

– A jelenleg érvényes jogi háttér 
szerint az új épületek tervezésénél 
és a meglévő épületállományba való 
beavatkozáskor kötelező fi gyelem-
be venni a földrengések hatását és 
igazolni a P100-as földrengés szab-
ványnak való megfelelőséget.

– Van reális okunk tartani at-
tól, hogy be fog következni egy 
ilyen rengés térségünkben? 

– Mivel egy természeti jelenség-
ről beszélünk, nem zárható ki sem-
milyen eshetőség. A pontos dátumát 
jelenleg nem lehet megjósolni, habár 
rengeteg kísérlet van erre: radongáz-
mérések, elektromos hullámok méré-
sei, állatok viselkdésének megfi gye-
lése, statisztikai elemzések stb. Ami 
viszont jó hír, hogy az 1977-es föld-
rengés óta igenis szempont az épüle-
tek tervezésénél a földrengés hatása. 

– Milyen javaslatokat, meg-
oldásokat fogalmazna meg a la-
kosság felé, ami az épületeink, 
lakóházaink földrengés-veszé-
lyeztetettségére vonatkozik? 

– Két javaslatom lenne: új épüle-
tet csak a tervek szigorú betartásá-
val építsenek és az, hogy a meglévő 
épületbe csak statikus szakértő által 
átgondolt véleményezés alapján vé-
gezzenek beavatkozásokat, módosí-
tásokat és ráépítéseket.

Horvátországban 5,2-es erős-
ségű földrengés okozott ilyen 
károkat tavaly decemberben  

▴  F O R R Á S :  F A C E B O O K

Bartha Szabolcs építőmérnök-statikus  

◂  F O R R Á S :  F A C E B O O K

51 rövid hatósávú szeizmikus 
állomás működik állandó 
jelleggel Románia területén

Folytatás a  IV.  oldalon  




