
MAGYAR HoNVÉnsÉc; sz' példány
BAKoNY HARCKIKÉPZÓ KÖZPONT
Nyt. szám : 141-1012017

Ertesítés

Értesítem Önt. hogy azMH BHK kezelésében lévo honvédségi területeken az éleslövészetek
és egyéb katonai tevékenysé gek 2017 . április hónapban az alábbiak szerint alakulnak'

..o''ponti szektor (Haimáskéri _ Körös-hegl'i lőtér):

Fsz. Dátum Tevékenysée ielleee. ideie Várható hatások

2017. április
06.; 13.; 20.;27 .

7' úzsz'er észeti tevékeny sé g.
megsemmisítés
ogoo - 2100-ig

Nagy zajhatással' robbantások,
várhatóan több alkalommal.

2.
2017. április 03-

0r{

Gyalogsági és l'rarcjármű
lőgyakorlatok végrehajtása.

éleslövészet.
Naponta 0800 1700-ig

Közepes zajhatással, katonai
gépj árműrnozgással.

A gyakorló- és lőtér területén
a vadászati tevékenységet
i elentősen befolvásoli ák.

aJ.
201 7. április 01 _

30.

Magyar - amerikai
közös harcászat kiképzés
Naponta 00oo 24oo-ig

Eleslövészet nélktil, kis
zajhatással, katonai
gépjárműmozgással.

A gyakorló- és lőtér területén
a v aclászati tevékenységet
ielentősen befolvásoliák.

4.
2017. április 04-

O7

L.égl,écielrni lőgyalrorlatok
Naponta 0600 - 23(x)-ig

Közepes zajhatással' katonai
gépjárműmozgással.

A gyakorló- és lőtér területén
a v adászati tevékenységet
jelentősen befolyásolj ák.

5
20l 7. április 10-

13.

Levegő-löld éleslövészet, gyalogági
köte1ék lőgyakorlatok
Naponta ol"t' - 2i""-ig

Nagy zaj l'ratással repülőeszköz
alacsony magasságír átrepülése
(lakott területen kívül rnin. 100

m).
A gyakorló- és lőtér területén

a v adászati tevékenységet
j elentősen befolyásolják.

6
20l7 április 18-

21.24-28.

Gyalogsági és harcjármű
lőgyakorl atok r'égreha.j tása.

éleslovészet.
Naponta 0600 - 23oo-ig

Közepes za1hatással, katonai
gépj árműmozgással.

A gyakorló- és lőtér területén
a v adászati tevékenységet
jelentősen befolyásolj ák.



2017 . április
28 - 30.

Harcászat kiképzés. 1T arckocsi vezetési
gyakorlatok

Naponta 00oo - r4oo

Tan i nté zeti har cászatl fo gl aikozás
Naponta 00')" 24oo-ig

..O'' ponti szektor (Gyulafirátóti (Úimaior) gYakorló- és lőtér):

Fsz. Dátum Tevékenység iellege, ideie Várható hatások

1

201 7. április
04-06

Gy'alogsági egyéni lőgyakorlatok
vógrelra.j tása. éleslörlészet'

\apontaoSr't' l7n't-ig

Közepes zajhatással,
katonai

gépj árműmozgással.
A g1'akorló- és lőtér
területén a vac]ászatl

tevékenységet
jelentősen

befolvásoliák.

2
20l 7. április 01-

30.

Magyar - amerikai
közö s har cászaÍ kiképzé s
Naponta 00oo - 24oo-ig

Eleslövészet nélkül. kis
zajhatással. katonai
gépj árrrrűmozgással.
A gyakorló- és lőtér
területén a vadászati

tevékenységet
jelentősen

befolvásoIiák.

).
2017. április 04-

05;10-13.
Teherdobás légi szállító repüloeszközből

Napontao8o"-2jot'-ig

Nagy zajhatással
repülőeszköz alacsony
magasságir átrepülése
(lakott terÜileten kívül

min. 100 m).
A gyakorló- és lőtér
területén a vadászati

tevékenységet
jelentősen

befolvásoliák.

A katonai tevékenységek a gyakorlótér terüIetén meghatározó jelentőségűek, a vadászati
tevékenysóget je|entősen befolyásolják Kincsesbánya - Guttamási - Bakonykúti - Csór -
Várpalota - Öskü Észak - Hajmáskér Észak - Észak-Nyugat - Gyulafirátót- Jutas puszta Észak
-Veszprém - Márkó - Herend (a kiizponti gyakor|ótér teljes területén) térségében.

A légierős tevékenységeknél minimálisan meghatározott magasság feletti repülés várható
Gyulafirátót- Jutaspuszta-Veszprém térségében.

201 7. április
24-28.

ElesIövészet nélkiil. kis
zajhatással. l<atonai
gépjárműmozgással.

A gyakorló- és lőtér területén
a v aclászati tevékenységet
i elentősen befolvásoliák.
Eleslövészet nélkül, kis

za_jhatással. katonai
gépj árműmozgással.

A gyakorló- és lőtér területén
a v aclászati tevékenys é get
elentősen befolvásoliák.



Bakonykúti szektor (Csörlőházi lőtér):

Fsz. i err! e!y' esjlllsse,AeJ "
I Nincs tervezett lövészet. gyakorlat

Bakonykúti szektor (Ötfa gYako|ótér):

Fsz.

I

Dátum Tevékenység .iellege, idei e Várható hatások

20l 7. április 1 8-
30

FilrnÍbrgatás
Naponta O0oo - 240"-ig

Eleslövészet nélkül.
rragy zajhatással.

közepes
gép.j árműmozgással '

A gyakorló- és lőtér
területén a vadászati

tevékenységet
jelentősen

befolvásoliák.

A nemzetktizi gyakorlatok során bekiivetkező kártérítési ügyekkel kapcsolatban a
27612008. (XI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

A lőtércn Íélrneriilő problénlával kapcsolatos inl'or.rrráció:

Várpalota Kossuth Lirktany:r Ü5'eletestől kaphatci a'z a|ábbi telefonszámon:

Várható hatások

Időszakos forgalomkorlátozásokkal, útlezárásokkal nem iár:
Fsz. Dátum T-el'ékenység j ellege, ide.i e Várható hatások

I

201 7. április
l1-13.r19-
20:25-28.

Gyaiogsági eg1,érri lő gyakorlatok
végrelrajtása. éleslövészet.

Naponta 08oo - 23('('-ig

Közepes zajhatással.
katonai

gépjárműmozgással.
A gyakorló- és lőtér
területén a vadászati

tevékenységet
.ieIentősen

befoIvásoliák.

2.

J.

20l 7. április
03-06.

201 7. április
13.

10-

Pilóta né1küli reptiIőgép alkalmazása.
Naponta 08oo 18oo-ig

HarcászaÍ kiképzés
Naponta 0o"" 240"-ig

Repülőeszköz alacsony
magasságú átrepülése
(1akott területen kívül

rnin. 100 m).
Eleslövészet rrélkiil. kis

zajlratással. katonai
gépj árműmozgással.
A gyakorló- és lőtér
területén a vadászati

tevékenységet

.ielentősen
beÍblyásoliák.

06-88-549-sss



l;.
Bakonykúti Kiképzőbázis: Székely IstVán'őrnagy

Hajmáskér Kiképzőbázis: Selek Róbeft őrnagy

Kommunikárciőértfelelős szeméIy: Scliáffer Mónika hadnagy

06 30t 815 05 41

06 30t 815 02 81

06 301 171 52 34

Kérenr, értesítse a lakosságot. tagságot, dolgozókat. hogy a lőtér területén való illetéktelen
tartőzkodáts esetén a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2Ol3' évi V. törvény 5:5 - 5:8 $-ai alapján, a
jegyző hatáskc;rébetartoző birtokvédelmi eljárásrói szóló 17l2OI5. (II. i6.) Kormányrendelet eloirasai
szerint birtokvédelemért folyamodok'

Továbbá kérern figyelembe venni, hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt a
lotér területén történő Íartőzkodás fokozottan baleset- és életveszélyes!

Bakonykúti lőtér terüIetén Bakonykúti _ Várpalota közötti útvonalon, túra útvonalakon
és a Várvölgyben az átha|adást illetve tartőzkodást a lövészetek és gyakorlatok, katonai
tevékenységek idejére nem engedélyezem; a korábban kiadott belépési engedélyek fenti
időtartamokban nem érvényesek!

Várpalota, 2017 . márciuts

voLla .lano.á..o".
központpat'ncsnok
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l(eszült: l peltjarlr baIrEgypld; 4tao
Ügyirltezo (E 1: Scháff.er Mónika hdg1,. (06i30/ 777-3254)l(ap.ja: Irattár
Sok5Zoro\ltVa: j5 peldálr1 [rarr
Egr soksz.pld.: 4 iao
Kap ják:

1 . sz. sol<sz.pld.
2. sz. soksz.pld.lj sz. soksz.pld.:
4. sz. soksz.pld.:
-5. sz. sol<sz.pld.:
6. sz. soksz.pld.:
7 . sz. soksz.pld.:
8. sz. sol<sz.pld.:
9. sz. soksz.pid.:
10. sz. soi<sz.pid.:
11. sz. soi<sz.pid.:
12. sz. solcsz.pld.:
13. sz. soksz.pld :

1'4. sz. soi<sz.plc1.:
l-5. sz. soksz.pld.:
16. sz. soksz.plcl.:
l7. sz. sol<sz.pld.:
I 8. sz. soksz.pld.:
lr9. sz. soksz.pld.:
20. sz soksz.pld.:
21. sz. soksz.plcl.:
22 sz. sol<sz.pld.:
2i. sz. soksz.pld:
24. sz. soksz.plcl:
25 . sz. soksz.pld:
26. sz. soksz.plcl;
21 . sz. soksz.pld:
28. sz. soi<sz.pld:
29 sz. soksz.pid:
30 sz. sol<sz.pici:
31. sz. sol<sz.pld:
32. sz. sol<sz.pld:
33. sz. soksz.pld:
34. sz. soksz.pld.
3-5. sz. soksz.pid.

H u.nyad i Mátyás Vadásztársaság
Polgárrrresteri Hivatal Várpalota
Polgármesteri HivataI Tés
Polgárrllesteri Ilivatai Bakonykúti
PolgárIrlesteri H ivatal Jáscl
Polgárlllesteri Hivatal Szápár
Polgár.mesreri H ivatal Ösk ü
PoIgánnesteri HivataI Hajrnáskér
Polgárrlesteri Hivatal GyLrlafi rátót
VERGA Z'Rt. várpa]ota
Palota-vidék 2OO0 Zfi'

'!s.z1\nvusat- 
rnagyarországi l(özlekedés i Központ Zr1Kórház- Rendelőintézet Vái.palota'lÚizoltó 

Parancst.toi<sá.
VERGA z'-t. v.rt;J,;,
Bakonyi Terrnészettu<jornányi Múzeutn
Magyar Posta Zrt. Várpalota l.
Rendorkapitányság Vár.palota
Mentöállolnás Var aiota
HÍrcettlrrlttt l( h. Vái.paiota
V^eszpr crn M.i)..i Naplo Szcrkes./toscse
rot!at.nte\lcl.i Hir atal lsztinrr.r.
Va]<csa Vadásztársasás,
t{a_j ag V idéke Vaclászt?rsasás
Tési Fennsík Vadásztársasás
DéI Bakonyi Vadásztársasái
Bal<ony I(HT
Nádor Vadásztársaság
IVM I cio \lesrei F-oldrrrrirelcsiigy i Hivarri
Balaton i Nentzeti Parl< IgazgatÓsá!

] ::]:1:'^..t*yorgy I( özsig i 
"Ön 

korin ányzatlJlDRoPI'AN NORD l(ft. Hajrlásl<ér. '_*'
VERGA Z,rt Zirc
J\4AV Veszprérni SzakaszInérnökség
Magyar Terrnészetj áró Szövetség




