
„Robbantani mindenki tud, aki ért hozzá az többször is!” 

Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Robbantástechnikai Egyesület (MARE) és a 

Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT). A két szervezet Bárány Zoltán az MHTT HM/MH 

kapcsolatokért felelős elnökhelyettes kezdeményezésére, a tudományszervezés, a tudományos 

kutatás, továbbá más tudományos tevékenység keretében nyújtanak egymásnak segítséget az 

alaprendeltetésükkel kapcsolatos tudományos tevékenység egyeztetéséhez, a kapcsolódó 

szakmai - közéleti rendezvények koordinálásához, a feltárt eredmények szakmai gyakorlatban 

történő hasznosításához.  

A Magyar Robbantástechnikai Egyesület a Műszaki és Természettudományi Egyesületek 

Szövetsége (MTESZ), Építéstudományi Egyesület (ÉTE) Robbantástechnikai szakbizottságának 

és az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) Robbantástechnikai 

szakosztályának összeolvadásából jött létre 2003-ban.   

A ma már 20 éves egyesület a robbantástechnikai szakterületen, a robbantóanyag előállítás, 

forgalmazás és felhasználás, továbbá a védelem és rendvédelem szakirányú területein, valamint 

az e tevékenységekhez kapcsolódó oktatásban, fejlesztésben és kutatásban, illetve a szakterület 

igazgatásában dolgozó, ez irányú tanulmányokat folytató, a fenti szakterületekről nyugdíjba 

vonultak, valamint jogi személy tagok önkéntes tagságon alapuló szervezete. A szervezet az 

Európai Robbantástechnikai Mérnökök Szövetségének tagjaként (EFEE – European Federation 

of Explosives Engineers) számos konferenciát, szimpóziumot, tudományos rendezvényt és 

szakmai napot szervezett az elmúlt évtizedekben. Az elmúlt évben a MARE szervezésében 

International Symposium on Drilling and Blasting Technology 2022. elnevezésű rendezvény 

kiadványa a szervezet honlapján, illetve az alábbi linken 

(http://mare.info.hu/hu/cikkek/20220915-ei-furas-robbantastechnika-szimpozium-kiadvanya) is 

megtalálható az érdeklődők számára. 

A szervezetek további közös céljaik megvalósítása érdekében tájékoztatják egymást saját 

tudományos tevékenységükről, és kiemelt figyelmet fordítanak közös kutatási programok 

kialakítására és megvalósítására, illetve keresik a közös pályázati lehetőségeket. A tudományos 

kutatómunka tervezése és megvalósítása során összehangoltan segítik egymás szakmai 

tevékenységét és kiemelt figyelmet fordítanak a kölcsönös érdeklődésre számot tartó 

témakörökre, különös tekintettel a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programmal 

kapcsolatos kutatási és tudományos ismeretterjesztési programokra. A jövő generációjának 

felkészítése céljából szakmai területen elősegítik tudományos pályamunkák, egyetemi 

szakdolgozatok és diplomamunkák, tudományos diákköri munkák és doktori értekezések 

elkészítését, közreműködnek a véleményezésben és bírálatokban, publikálásban és a gyakorlati 

hasznosításban. A MARE és az MHTT kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy olyan 

tudományos rendezvényeket szerveznek és olyan kutatási programokat valósítanak meg, amelyek 

erősítik mindkét szervezet hazai és nemzetközi megítélését, jó hírnevét, pozitív arculatát, 

hozzájárulnak egymás szakmai területein a másik szervezet népszerűsítéséhez. Az 

együttműködési megállapodást a két szervezet elnöke Véghelyi Tibor és prof. dr. Szenes Zoltán 

írták alá. 

A Magyar Hadtudományi Társaság – Magyar Robbantástechnikai Egyesület között megkötött 

Együttműködési megállapodás az alábbi személyek közreműködésével és koordinációjával 

jöhetett létre: 

http://mare.info.hu/hu/cikkek/20220915-ei-furas-robbantastechnika-szimpozium-kiadvanya


- Prof. Dr. Szenes Zoltán MHTT elnök 

- Véghelyi Tibor MARE elnök 

- Bárány Zoltán MHTT HM/MH kapcsolatokért felelős elnökhelyettes 

- Nemes József MARE titkár 

- Dr. Hegedűs Henrik MHTT általános elnökhelyettes 

- Dr. Kovács Zoltán Tibor MHTT Műszaki szakosztály elnök, MARE tag 

- Dr. Daruka Norbert MARE vezetőségi tag, MHTT Műszaki szakosztály alelnök 

 

A képi illusztrációt készítette: Tatai Balázs honvédelmi alkalmazott 

 

 



 

 



 


