
sz. példányMAGYAR HONVEDSEG
BAKONY HARCKIKÉPZo KoZPo]\T
Nvt. szánr : 141-1c)12011

F]'rtesítés

Értesítem Önt. hogy az MH BHK kezelésében lévő honvédségi területeken az élesiövészetek

és egyéb katonai tevékenységek 2017. június hónapban az alábbiak szerint alakulnak.

Haimáskéri Gyakorló-és Lőtér (Haimáskéri - Körös-heeyi lőtér):

Fsz. Dátum Tevékenység iellege, ideie Várható hatások

I

20l 7' |Íinir-rs 01 ..

08. 15..22..29.
. ^ - ul

naponta U /- -
2I()0

TŰtzszerészeti tevékenység. nlegsemmi sítés
Nagy zajhatással.

robbarrtások' várhatóan
több alkalommal.

2.

201 7. .jLrnius 0l
02.

00oo-' 4oo

Í Iarcászati gval<orlat

közepes zajhatás, kis
gépjárműmozgás,
vaklőszer okozta

zajl'ratás.
A 91akorló- és lőtér
területén a varlászati

tevékenységet
jelentősen

befolyásoliák.

-t.
201 7. .június 07

0900_ I g00
Gépkarabél1''. pisztoly lőgyakorlat

közepes zajhatás. kis

__ geggmlmozcq!_

4.

201 7' jűnius 26
30.

naponta 06{)0-
11il()_)

Bombavetés,
légierő gyakorlata, reptilőgépek alacsony

nragasságorr. földközel i reptilés

Nagy zajhatásű
robbar'rtások. várhatóan

több alkalommal'
A gyakorló- és lőtér
tertiletén a vadászati

tevékenységet

.jeIentősen
befoll ásolják.

2017' jÍrnius 29
o8oo- 1 8""

Robbantás Íbglalkozás
Nagy zajhatásil

robbantások, várhatóan
több alkalommal

6.

201 7. .jirnius 22.
2017.07 30-ig

. ^^00llaponta uu
.) 

4()(')
-+

N er'r'izetlrözi 91'ako rl at.

több rlen'izet által végrehajtott l-rarcászati
gyakorlat. éleslövészetekltel valarnirlt

vaklőszer aikalmazásával

Nagy zajhatás, rendkívül
nagy gépjárműmozgás.
A gyakorló- és lőtér
területén a vadászati

tevékenvséget
jelentősen

befolvásoliák.



Haimáskéri Gyakorló-és Lőtér (Rátóti-Naeymező Uimaior) gyakorló- és lőtér):

Fsz. Dátum Tevékenység iellege, ide ie Várható hatások

I

2017. má_jus

29- j űnius 09.
Naponta 00oo -

z4(jo-ig

LOAD DIFFUSER harcászati gyakorlat.
1égvéde1mi szakcsapat kiképzése

Nagy zajhatással, katonai
gépjárműmozgással,

repülőeszköz alacsony
magasságú átrepülése
A gyakorló- és lőtér
területén a vadászati

tevékenységet
jelentősen

befolr'ásoliák.

2.

20l 7' iÚrnius 01

02.
oooo-2400

Harcászati gyakorlat

közepes zajhatás, kis
gépjárműmozgás,
vakloszer okozta

zaj1ratás.

A gyakorló- és lőtér
területén a vadászati

tevékenységet
jelentősen

befolvásoliák.

J.
201 7. .jírnir'rs 06-

\) /,

Teherdobás légi szállító repülőeszközbő1
Naponta o8oo 1soo-ig

Nagy zajhatással
reptil őeszköz alacsony
magasságú átreptilése
(lakott terr-ileten kívül

min. 100 m).

A gyakorló- és lőtér
területén a vadászati

tevékenységet
jelentősen

befolvásoliák.

4

2017. jirnius 22.
2017. 07. 3O-ig
naponta 00oo-

2400

Nemzetközi gyakorlat.
több ner-rrzet által végreha"itott lrarcászati

gyakorlat" é1eslövészetekkel valamint
vaklőszer alkalrnazásával

Nagy zajhatás, rendkívtil
nagy gépjármiimozgás.
A gyakorló- és lőtér
terüIetén a vaclászati

tevékenységet
.jelentősen

befolvásoliák..

5

20 1 7. iúnius
12-.jirnius 30.

Naponta 0000
) 4(,(t_i,.D

Irelkésztilés a TOBRI]Q ARROW
g1'akollatra.

1égvédelmi szakcsapat gyakorlata

Nagy zajhatással, katonai
gépj árműmozgással,

reptilőeszkoz alacsony
magasságir átrepülése
A gyakorló- és lőtér
területén a vadászati

ter'ékenr séget
jelentősen

befolvásoliák.

A katonai tevékenységek a gyakorlótér területén meghatároző jelentőségűek, a vadászati

tevélrenységet jelentősen befolyásolják Kincsesbánya - Guttamási - Bak-onykúti - C;ór -

Várpalota - Ö.t ti Észak - Ha.imáskér Észak - Észak-Nyugat - Gyulafirátót- Jutas puszta Eszak
-Vcszprém _ Márkó - Herend (a központi gyakorlótér teljes területén) térségében.



A légierős tevékenységeknél minimálisan meghatározott rnagasság Í'eletti repülés várhatóGyu lafirátót- Jutaspuszta-Veszp róm térségében.

I d őszakcrs ftr rgaIom korl átozá s o kl<a l, útlezá rásokka l nem .i á r:
Fsz. Qltqa

- 
rql9\.Jy!Égj9!9g9',dq 

"

201 7. júniLLs 02.-
05.

Naponta 00oo -
)4oo-in

Fi lnÍbrgatás (háborÍrs j eienetek rögzítése)

I
2017. .jirnius

08.
osoo - 1 soo-ig

B LOKK-2 har cászat fo glalkozás vakiőszer
alltalmazásával

201 7. .jÍrnius
06-09.

naponta 08oo
1 í ()()zt -tg

[ 'őtér ttizszerész mentesítése

A nemr'etkijzi gyakorlatok során bekövetkcző lrártérítési ügyekkel kapcsolatban27612008. (XI.2l.) Korm. Rendeletre tekintettel jár.ianak el.

Várpalota Kossuth Laktan-v_a Ügyeletestől kaphatti az alábbi telefonszámon:
06-88-549_sss

Bakonykúti Kilrépzőbázis:

Hajmáskér Kiképzőbázis :

Székelv István őrnagy

Selel< Róber1őrnagy

0630t8150541

0630t8150287

06 30t 111 52 34

Várható hatások
Nagy zajhatással,

rninirnális
gépj árműmozgással,
A gyakorló- és lőtér
teriiletén a v aclászati

tevékenységet
befolvásoliák.

Kis zajhatással, l<is

katonai
gépjárműmozgással.
A gyakorló- és lőtér
területén a vadászati

tevékenységet
beftllvásoliák.

Nag1' zajhatással.
robbantások. várhatóan

több alkalommal.
A gyakorló- és lőtér
területén a vadászati

tevékenységet
jeIentősen

befolyásoliák.

Fsz. Dátum Tevékenység jellege, icleie

MI{ oHP tereptan íbglalkozás

Yárbatő hatások

201 7. júniirs 20.

Kis zajhatással, kis
katonai

gépj ármrlirnozgás sal.
A gyakorló- és lőtér
területén a vaclászati

tevékenységet
befolyásol.iák.

Kommunikációért felelős személy: Scháffer Mónika haclnagy



Kérem' értesítse a lakosságot. tagságot. dolgozókat. Ilogy a lőtér területén való illetéktelentartózkodás esetén a Polgári rcirvenykónyiről 
''ojo zoi: 

^.^"] 
V torverry_5":5 - 5:8 $-ai alap1án, ajegyző hatáskörébe tartozó birtokvédei,'-'i .-i.1á.árról szóló 17l2ol5. (rI. 16.) Kormányrendelet előírásaiszerint birtokvédelemért folyamoclok.

Továbbá kérem Íigyelenrbe venni, hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt alőtér tertiietérr történő tartóikodás Íbkozottan baleset- és életveszétyes!

Bakonykútilőtér területén Bakonykúti - Várpalota közötti útvonalon, túra útvonalakonés a Várviilgyben az áthaladást il|etve tartőzkorJist a lövés zetek és gyakorlatok, katonai
ffff;[:--"*,]i:';T.'lil".:lí'ou'' ezem; a korábban kiadott netep:si engedéliek fenti

Várpalota, 20 1 7' rná.i us

Vokla János hr"aő"
központpar hcsnok



Készlilt: 1 példányban
Egy pld.: 5 laP

Ügyintézo (E): ScháfÍ'er Mónika hdgy. (06i30/111-3254)

Kap.ia: Irattár

Sokszorosítva: 35példányban
Egy soksz.pld.: 5 laP
I(apj ák:

I . sz. soksz.pld.:
2. sz. soksz.pld.:
3. sz. soksz.pld :

4. sz. soksz.pld.:

-5. sz. soksz.pld.:
6. sz. soksz.pld.:
1 . sz. soksz.pld.:
8. sz. soksz.pld.:
9. sz. soksz.pld.:
10. sz. soksz.pld.:
I l. sz. sol<sz.pld.:
12. sz. soksz.pld.:
I 3. sz. soksz.pld.:
14. sz. soksz.pld.:
15. sz. soksz.pld.:
I 6. sz. soksz.pld.:
I1 . sz. sol<sz.pld.:
I 8. sz. soksz.pld :

I 9. sz. sol<sz.pld.:
2.0. sz. soksz pld :

2l . sz. sol<sz.pld.:
22. sz. soksz.pld.:
23. sz. sol<sz.pld:
24. sz. soksz.pld:
25. sz. soksz.pld:
26. sz. sol<sz.pld:
21 . sz. soksz.Pld:
28. sz. soksz.pld:
29. sz. soksz.pld:
i0. sz. soksz.pld:
3 l. sz. soksz.pld:
32. sz. soksz.pld:
3i. sz. sol<sz.pld:
34. sz. soksz.Pld.
35. sz. sol<sz.pld.

H uny'adi Mátyás Vadásztársaság
Polgárrlesteri Fl ivatal Várpalota
Pol gárrlesteri ll ivatal Tés
Polgármesteri H ivatal Bakonykúti
Polgármesteri Hivatal Jásd
Polgármesteri Hivatal S.zápár

Polgárrnesteri Hivatal oskü
Polgárrrresteri H ivatal Ha_i rrráskér

Polgárllresteri HivataI GyLrlafirátÓt
VERGA ZRt. Várpalota
Palota-vidék 2000 Zrt.
Észal<nyLrgat- nragyarországi I(özlekedés i Központ

l{orház- Rende lő intézet Várpalota
Tűzoltó Parancsnokság
VERGA Ztt'Yeszprén
Bakonyi Természettudorrlányi Múzeutn
Mag1,ar Posta Zrt. Várpalota I'

Rendőrkapitányság Várpalota
Mentőál lomás Várpalota
HírcentrLtm l(Íi. Várpalota
Veszprérn Megyei Napló Szerkesztősége

Polgárrriesteri Hivatal lsztimér
Val<csa Vadásztársaság
Ha_iag Vidéke Vadásztársaság
Tési Fenrrsík Vadásztársaság
Dél Bakonyi Vadásztársaság
Bakony I(HT
Nádor Vadasz1ársaság
FVM Fejér Megyei Foldrnűveléstigyi Hivatal
Balatorri Nernzeti Parl< Igazgatóság
l szkakszent györgy l(özségi ÖIrl<orrnárr1 zat

HIDROPI.AN NoItD Kft' Haimáskér
VERCA Zrt. Zirc
MÁV Veszpr'érrl i Szal<aszrrrérnökség

M agyar Terrnészetj áró Szövetség

Zrt.


