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Tisztelt Dékán Úr! 
 
A Magyar Robbantás-technikai Egyesület (MARE) a robbantás-technikai szakterületen, 

 a robbantóanyag előállítás, forgalmazás és felhasználás,  
 az árvízvédelem és rendvédelem szakirányú területein, 
 az e tevékenységekhez kapcsolódó oktatásban, fejlesztésben és kutatásban, 
 a szakterület igazgatásában dolgozó, ez irányú tanulmányokat folytató, 
 a fenti szakterületekről nyugdíjba vonultak, 
 valamint jogi személy tagok önkéntes tagságon alapuló szervezete. 

 
Az egyesület egyik kiemelt célja a szakterület írásos és tárgyi emlékeinek feldolgozása, 
gyűjtése és publikálása, amely hozzájárulni a magyar és egyetemes robbantás-technikai 
történelem gyarapításához. 
 
A vízügyi (jég, gát, és víz alatti) robbantási feladatok ellátása a kezdetektől, - amely egészen 
1867-ig nyúlik vissza, - az 1956-ig a szinte kizárólagosan a katonai és rendvédelmi 
szervezetek tevékenységi körébe tartozott. Ez időponttól a 1956-os jeges árvíz kedvezőtlen 
vízügyi és katonai együttműködés tapasztalatai alapján, - a vízügyi szolgálat - a vízügyi 
robbantási feladatokat teljes terjedelmében saját hatáskörben végezte el. 

Jogszabályi határozat alapján, a vízügyi robbantási feladatokat 1963-tól az ÁBKSZ (Árvíz és 
Belvízvédelmi Központi Szervezet) irányítása alatt, a vízügyi kezelésben levő kőbányák 
robbantás-vezetői és robbantómesterei látták el. 

A nyolcvanas évek végétől (vízügyi kőbányák tulajdonos váltása miatt) a polgári, ezen belül a 
katasztrófavédelmi robbantási tevékenységet az ÁBKSZ folytatta tovább. A feladatok 
ellátására 10-15 fő állt rendelkezésre, melyet a három építőipari, egy búvár, és hajózási 
osztály erre a feladatra is alkalmas engedéllyel rendelkező dolgozóival is kilehetett egészíteni. 

A búvármunkák, meder, jég, vízügyi műtárgy és épület robbantása a legmagasabb szintre 
emelkedett. A vízügyi robbantási szakfelszerelések kialakításában a kormány és miniszteri 
rendeletek megfogalmazásban, a MARE a gyártók és jogszabályalkotók, a 
bányakapitányságok szakembereinek koordinálásában nyújtott segítséget. Az épület 
robbantási tevékenység jelentős visszaszorulása és az ÁBKSZ-nél sajnálatos körülményei 
(1999 és 2005 között három robbantás-vezető előre nem látható betegség következtében 
elhunyt) miatt a vízügyi robbantási feladatkör ellátásának lehetősége jelentősen lecsökkent. 
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Többek között, a felsorolt okok miatt, a feladat ellátása 2012-től a BM tűzszerész 
szolgálatának a hatáskörébe került. A honvédség pedig a Magyar Honvédségről szóló 2004. 
CV tv. 70 § (1) bek. h) pontja szerint működik közre a katasztrófák sújtotta kárterületen a 
kárelhárítási és kárfelszámolási feladatok megoldásában. 

A vállalkozó szervezetek pedig vállalkozási munkaként a polgári robbantásokra vonatkozó 
egyedi robbantási engedély megkérésével végezhetnek vízügyi robbantási munkát. Ez utóbbi 
(az engedélyeztetési eljárások miatt) csak a fenntartási építőipari vízügyi robbantási feladatok 
ellátását teszi lehetővé. Mind a két robbantási védekezésbe bevonható szervezet a belső 
szabályozása szerint „szakirányú” irányítás alatt (ez esetben vízügyi) végezhetik a katasztrófa 
elhárítási robbantási feladataikat. 

Azonban vízügy által végzett robbantási tevékenységek tapasztalatait nem tették közzé,  
amely hiányára az 1956 előtti események is rámutattak.  

A MARE, amely évtizedek óta kapcsolatot tart a robbantási szakemberek csoportjai 
között, úgy érzi a vízügyi robbantási tevékenység tapasztalatait közkincsé kellene tenni. 

Ezért tisztelettel kérjük a Dékán urat hogy egy „Jégrobbantások története” című jegyzet 
kiadását támogatni szíveskedjen, amely alapján a vízügyi robbantási számítások (a Kormány 
és miniszteri rendeletek) is napjaink követelményei szerint is átdolgozhatók lennének. 
Jegyzetet megírására javasoljuk Tóth Ferenc az vízügyi szolgálat utolsó jégrobbantás-
vezetőjét megbízni, akinek rendelkezésére állnak szervezettől megmentett pótolhatatlan 
forrásmunkák és a MARE szakgyűjteménye is. 

Segítségét előre is megköszönöm  

 

Budapest, 2021 ………… 

 

 

Jó szerencsét! 

 

    Véghelyi Tibor 
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