
MAGYAR HoNVÉnsÉc
gnxoxv HencxrxÉpzo xÖzpoxr 

sz' példány

Nvt' szám :14I-321201]

Értesítés

Ertesítem ont. hogy az MH BHK kezelésében lévő horrvédségi terr-ileteken az éleslövészetek
és egyéb katonai tevéker'rységek 2017. szeptember hónapban az alábbiak szerint alakulnak.

Haimáskéri GyakorIó-és Lőtér (Haimáskéri _ Körös_hegYi |őtér):

Fsz. Dátum Tevékenység iellege, ideie Várható hatások

I

2011.
szeptember 01

2-0.

FiImfbrgatás.
naponta 00oo-2400

Esetleges alacsony zajhatás
imitáci ós tevékenység miatt'

közepes gépj árműm ozgás okozta
zajhaÍás.

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

2.

2017
szeptember I 1-

17.^

szeptember 25-
október 06.

Terepen végrehaj tott harcászati
foglalkozások. tereptan foglalkozás

(rejtett gyalogos menetek).
naponta OOoo-2400

Eleslövészet nélkül, kis zajhatással,
katonai gépj árműmozgással.

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

-t-

2017.
szeptember l2-

14

Teherdobás légi szállító
reptilőeszközből'
naponta 08oo-l60{'

Nagy zaj hatással repülőeszköz
alacsony magasságú átrepülése

(lakott területen kívül min. 100 m).
A gyakorló- és lőtér területén a

vadászati tevékenységet
ielentősen befolvásoli ák.

4.

2017.
szeptember 14.,

28

T űzszer észeti te vékenysé g,

rnegsemmisítés.
naponta OJ3o -2100

Nagy zajhatással, robbantások,
várl"ratóan több alkalommal.

5.

2011.
szeptember 19.,

21.

T űzszerészeti tevéken ység.
napor)ta 08oo- I 8oo

Nagy zaj hatással, robbantások,
várhatóan több alkalommal.

6.

2017.
szeptember 25-

29.

Harcj ármű lőgyakorlatok
végrehaj tása, éleslövészet'

naponta OToo-2300

Nagy zajhatással. katonai
gép'iármŰrmozgással.

A gyakorló- és lőtér területén a

vad ászati tevékenységet
ielentősen befolvásoli ák.

1
2017.

szepternber 28-
30.

l.égierős tevékenység. helikopterek
alacsotly' nragasságorr. 1ö ldközel i

repülés.
naPonta 08oo-2000

Közepes zajhatás, kis
gépjármŰrmozgás.



A légierős tevékenységeknél minimálisan meghatáfozott magasság feletti repülés várható
Bakonykúti _ Guttamási _ Csór - Isztimér térségében.

Haimáskéri Gvakorló-és Lőtér (l{átóti-NaeYmező Úimaior) gyakorló- és lőtér):

Fsz. Dátum Tevékenység iellege' ideie Várható hatások

2011.
szeptember 12-

14.

Teherdobás légi szállító reptilőeszközből'
naponta 08oo-1600

Nagy zajhatéssal
repülőeszköz alacsony
magasságú átreptilése
(lakott teriileten kívül

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

tevékenységet
jelentősen

befolvásoliák.

2.

2017.
szepten-rber I I -

11.^

szeptember 25-
október 06.

Tereperr vé greha.j tott harcászati
fb gl al kozások. tereptan fb gl alkozás ( re.j tett

gyalogos menetek).
naponta OOoo-2400

Eleslövészet nélkül, kis
zajhatással. katonai
gépjármŰrrnozgással.
A gyakorló- és lőtér
területén a vadászati

tevékenységet
jelentősen

befolvásoliák.

A katonai tevékenységek a gyakorlótér területén meghatározó jelentőségűek, a vadászati
tevékenységet jelentősen beÍb|yásolják Kincsesbánya - Guttamási - Bakonykúti - Csór -
Várpalota - Öskü Észak - Hajmáskér Észak - Észak-Nyugat _ Gyulafirátót- Jutas puszta Észak
-Veszprém - Márkó - Herend (a központi gyakorlótér teljes területén) térségében.

A légierős tevékenységeknól minimálisan meghatározott magasság feletti repiilés várható
Gyulafirátót- Jutaspuszta-Veszprém térségóben.

Bakonvkúti eyakorló- és lőtér (Csiirlőházi lőtér):

Időszakos foőszakos Íbrgalomkorlátozásokkal, útlezárásokkal (Bakonvkúti-\'árpalota murvás úf) iár
Fsz. Dátum Tevékenvsés iellese. ideie Várható hatások

2017. szepÍember
04-08.

Gyalogsági egyéni lőgyakorlatok
végrehajtása, harcj ármű toronyfegyver

lőgyakorlatok vé grehaj tása, é1es1övészet.
naponta 07oo-1800

Közepes zajhatással,
katonai

gépjárműmozgással.
A g'r'akorló- és lőtér
területén a vadászati

tevékenységet
jelentősen

befolvásoliák.

2.
2017 . szeptember

12-14.

Gyalo gsági egyéni lő gyakorlatok
végrehaj tása, é1eslövészet.

naponta 07oo-1800

Közepes zajhatással'
katonai

gépj árműmozgással.
A gyakorló- és lőtér
területén a vadászati

tevékenységet
jelentősen

befolvásoliák.



J.
2017 . szeptember

19-21.

Gyalogsági egyéni 1őgyakor1atok
végrehajtása, éles1övészet'

naponta 07oo-1800

Közepes zajhatással,
katonai

gépj árműmozgással.
A gyakorló- és lőtér
területén ayadászati

tevékenységet
jelentősen

befoIvásoliák.

4.
2017. szeptember

26-29.

Gyalogsági egyéni lőgyakorlatok
végrelraj tása. éles1övészet.

naponta 07oo-180()

Közepes zajlratással,
katonai

gépjárműmozgással.
.{ gr'akorló- és lőtér
területén avadászatl

tevékenységet
jelentősen

befolvásoliák.

Időszakos forgalomkorlátozásokkal, útlezárásokkal()sza us r()rgAlomKorta soKKal' utlezarasol(kal nem iár:
Fsz. Dátum Tevékenység .iellege, ideie Várható hatások

I

2011.
szeptember 1 1-

17.^

szeptember 25-
október 06.

Terep en vé grehaj tot t har cászaÍi
foglalkozások. tereptan foglalkozás (rejtett

gyalogos menetek).
naponta Oooo-z4oo

ElesIövészet nélktil' kis
zajhatással. kalorrai
gépjárműmozgással'
A gyakorló- és lőtér
terÍiletén a vadászati

tevékenységet
jelentősen

befolvásoliák.

Bakonl kúti gl'akorló- és lőtór (ÖtÍa gv.akolótér):

NEMLEGES.

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

A lőtéren felmerülő problémával kapcsolatos információ:

Várpalota Kossuth Laktanya Ügyeletestől kaplrató az alábbi telefonszámon:

06-88-549-sss

Bakonykúti Kiképzőbázis parancsnoka: Csólig Attila őrgy. 06 30lB15 05 4l
Kommunikációért felelős személy: Sclráffer Mónika hdgy' 06 3Ol 111 52 34

Kérem, értesítse a lakosságot, tagságot, dolgozókat' hogy a lőtér területén való illetéktelen
tartőzkodás esetén a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V. törvény 5:5 - 5:8 $-ai aiapján, a
jegyző hatáskörébetartoző birtokvédelmi eljárásról szóló 1712015. (iI. 16.) Kormányrendelet előírásai
szerint birtokvédelemért folyamodolr'



'for'ábbá kérern Íigyelcnlbe \/enni. hogl, a lövészetek és lratonai tevékenységek icleje alatt a
lőtér tertiletén törtér'ro tartózkoclás fokozottan baleset- és éleÍveszélves!

Várpalota,20I]. augusztus /É ."h.

IP.H. i/ r \ \.-"-r.'"-''"'" asrl{k:iíiuu,ffio",
központparanc snok helyettes



I(észü lt:
Egy pld

l példányban
4 lap

Ügyintéző (8): Scháffer Mónika hdgy. (06/30/111-3254)
Kapj a: Irattár
Sokszorosítva: 35példányban
Egy soksz.pld.: 4 lap

Kap jál<:

l. sz. soksz.pld.:
2. sz. soksz.pld.:
3. sz. sol<sz.pld :

4. sz. sol<sz.pld.:
5. sz. sol<sz.pld.:
6. sz. soksz.pld.:
7 . sz. soksz.pld.:
8. sz. soksz.pld.:
9. sz. soksz.pld.:
10. sz. sol<sz.pld.:
ll. sz. sol<sz.pld.:
12. sz. soksz.pld.:
13. sz. soksz.pld.:
14. sz" soksz.pld.:
15. sz. soksz.pld.:
16. sz. soksz.pld.:
17. sz. soksz.pld.:
18. sz. soksz.pld.:
I 9. sz. soksz.pld.:
20. sz. soksz.pld.:
21 . sz. soksz.pld.:
22. sz. soksz.pld.:
23. sz. soksz.pld:
24. sz. soksz.pld:
25. sz. soksz.pld:
26. sz. soksz.pld:
21 . sz. soksz.pld:
28. sz. soksz.pld:
29. sz. soksz.pld:
30. sz. soksz.pld:
31. sz. soksz.pld:
32. sz. soksz.pld:
33. sz. sol<sz.pld:
34. sz. soksz.pld.
35. sz. soksz.pld.

Hunyadi Mátyás Vadásztársaság
Polgármesteri Hivata] Várpalota
Polgárrlesteri HivataI Tés
Polgárrnesteri HivataI Bakonyl<[rti
PoIgárrnesteri H ivatal Jásd
Pol gárrrresteri H i vatal Szápár
Polgárrnesteri Hivatal Öskü
Polgárrnesteri Hivatal Hajmáskér
PolgárInesteri Hivatal Gyulafirátót
VERcA ZRt. VárpaIota
Palota_Vidél( 2000 Zrt
Északnr"ugat- rnagyarországi I(özlekeclési Kozpont
I(órház- Rendelőintézet Várpalota
Tr:iZoltó Parancsnokság
VERGA Zr't. Veszprém
Bakonyi Természettudományi Múzeum
Magyar PostaZft. Várpalota I.

Rerrdőrkapitányság Várpalota
Merrtőál lornás Várpalota
H írcentrutl I( ft. VárpaIota
Veszprénr Megyei Napló Szerkesztősége
Polgárrlesteri Hivatal Isztirnér
Vakcsa Vadásztársaság
Haj ag Vidéke Vadásztársaság
Tési Fennsík Vadásztársaság
Dél Bakonyi Vadásztársaság
Bakony I(HT
Nádor Vadásztársaság
FVM Fe.jér Megyei Földrliivelés|igyi Hivatal
Balatorii Nerrrzeti Parl< Igazgatóság
I szkakszentgyör'gy I(özscgi Örrkorrnányzat
HIDROPLAN NORD I(ft. Hajrnáskér
VERGA Zt. Zirc
MÁV Veszprémi Szakaszmérnökség
Magyar Terrlészet járó Szövetség


