
MAGYAR HONVEDSEG sz. példárry

BAKoNY HARCKIKÉPZÓ KÖZPoNT
N1rt. szám : r41-612011

Ertesítés

Értesítem Önt, hogy az MH BHK kezelésében lévő honvédségi területeken az éleslövészetek

és egyéb katonai tevékerrységek 2017. március hónapbrrn az alábbiak szerint alakr-rlnak.

.,O''ponti szektor (Haimáskéri _ Körös-hewi lőtér):

..O" ponti szektor (Gvulafirátóti (Úimaior) gvakorló- és lőtér):

Dátum '[c'vélren}'sé g j ellegq._'!9J9

2017 . március
01 -03.;
06-10.:
?,0-23.^

2 8-30

2017. március
20-21.

Gyalo gsági egyér'ri logyakorl atok
végrehajtása. é1eslövészet.

o8oo - I 8oo-ig

T'eherdobás l é gi szál1ító repülőes zI<öZbőI

o8oo 22oo-ig

2011 . március Pi1óta né1küli repülőgép alkalmazása.
Repülőeszköz alacsony
magasságú átreptilése

(lakott területen kívül n'rin.

100 m).

Fsz. Dátum Tevékenység .i ellege' idej e Várható hatások

1

2017. március
02.; 09.; 16.;

23.:30.

T ttzszer észeti tevéken ysé g,

megsemmisítés
oSoo - 2100-ig

Nagy zaj l'ratással, robbantások,
várhatóan több alkalommal.

2
201 7. nlárcius

20-24.

|' ttz'sz'er é szeti ter' ék c n y sé g

területátviZsgálás
Naponta oSoo 17oo-ig

Kis zajhatással, katonat
gépj ármŰrmozgással.

20l 7. rr'rárcius
27-31.

Harcász'at kiképzés
0600 - 22oo-ig

Eleslövészet nélkül, kis
zajhatással. katonai
gépj árműrmozgással.

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

Várható hatások
Közepes zajhatással,

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

ter éken1 sógct jelcntősen
beÍb|vásoliák.

Nagy zajhatással
reptilőeszköz alacsony
magasságú átrepülése

(lakott területen kívül min.
100 m).

A gyaltorló- és lőtér
teriiletén a vadászati

tevékenységet j elentősen

I -1.: 16. I
0g00



;,

A katonai tevékenységek a gyakorlótér területén meghatároző jelentőségűek, a vacjászati
tevékenységet jelentősen befolyásolják Kincsesbánya - Guttamási - Bakonykúti - Csór -

Várpalota - Öskü Észak - Hajmáskér Észak - Észak-Nyugat - Gyulafirátót- Jutas puszta Eszak
-Veszprém - Márkó - Herend (a kiizponti gyakorlótér telies területén) térségében.

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

Bakonykúti szektor (Csörlőházi lőtér):

Időszakos forgalomkorlátozásokkal, útlezárásokkal nem izir:

Fsz. Dátum Tevékenvsée ielle ide e Várható hatások

I

2017. március
07-08.:
)1)) .

28-30.

Gyalogsági egyéni logyakorlatok
vé grehaj tása, éles1övészet.

oSoo - 17oo-ig

Közepes zajhatássai,
katonai

gépj árműmozgással.
A g1'akorló- és lőtér
területén avaclászati

tevékenységet
jelentősen

befolvásoliák.

2
2017. március

z),
P i l óta nélkrili repülő gép a||<a|mazása.

o8oo - 17oo-ig

Repülőeszköz aIacsony
magasságú átrepülése
(lakott területen kívül

min. 100 m),

Bakonykúti szektor (Ötfa gyakolótér):

Fsz. Dátum Tevékenység iellege' icleie Várható hatások

2017. nlárcius
06-10

Ilarc- és gépjármii vezetési gyakorlatok.
0g00 _ 170(,_ig

Eleslövészet nélkül, kiS
zajhatással. katonai
gépj árműmozgással.
A gyakorló- és lőtér
területén a vadászati

tevékenységet
jelentősen

beÍblvásoliák.

A nemzetktizi gyakorlatok során bekövetkező kártérítési ügyekkel kapcsolatban
27612008. (XI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel j:irianak el.

A lótéren felrnertilő problénrál al kapcsolatos inÍbrmáció:

Várpalota Kossuth Laktanya Ügyeletestől kapható az alábbi telefonszámon:

06-88-s49-555

Bakonykúti Kiképzőbázis: Szél<ely Istvárr őrnagy 06 30l 815 05 4l

Hajmáskér Kiképzőbázis: Selek Róber1 őrrlagy 06 30l B l 5 02 87

Kommunikációért felelős sze mély: ScháffeL Mónilia hadrragy 06 30l 111 52 34



Kérem, értesítse a lakosságot, tagságot, dolgozókat, hogy a lőtér tertiletén való illetéktelen

tartőzkodás esetén a Polgári Törvénykönyvről sző\ő 2013. évi V. törvény 5:5 - 5:8 $-ai alapján, a

1egyzőhatáskörébetartoző birtokvédelmi eljárásról szóló 11l20l5. (II. 16.) Kormányrendelet előírásai

szerint birtokvédelemért folyamodok.

Továbbá kérem f'rgyelembe venni. hogy a lövészetelr és katonai tevékenységek ideje a\aÍt a

lőtér területén történő tartózkodás fokozottan baleset- és életveszélyes!

Bakonykúti |őtér területén Bakonykúti - Várpalota közötti útvonalon, túra úfvonalakon
és a Várvölgyben az áthaladást illetve tartózkodást a |övészetek és gyakorlatok, katonai
tevékenységek idejére nem engedélyezem; a korább:rn kiadott belépési engedélyek fenti

időtartamokban nem érvényesek!

Várpalota,2OI7. Í-ebruár '{'F '| n.

Vokla János redes
központpara csnok



I(észtilt:
Egy pld.:

l példányban
3 lap

Ügyintéző (8): Scháffer Mónika hdgy. (06i30/111-3254)
Kapia lrattár
Sokszorosítva: 35példányban
Egy sol<sz pld.: 3 lap
I(ap_iák:

| . 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. sol<sz.pld.:
9. sz. soksz.pld.:
10. sz. soksz.pld.:
11. sz.soksz.pld.:
12. sz. soksz.pld.:
13. sz. soksz.pld.:
14. sz. soksz.pld.:
l-5. sz. soksz.pld.:
16. sz. soksz.pld.:
l1 . sz. soksz.pld.:
I 8. sz. sol<sz.pld.:
I 9. sz. soksz.pld.:
20. sz. soksz.pld.:
2L 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. soksz.pld:
34. sz. soksz.pld.
i-5 sz. sol<sz.pld.

Hunyadi Mátyás Vadásztársaság
Polgármesteri Hivatal Várpalota
Polgármesteri Hivatal Tés
Polgármester'i H ivatal Bakonykúti
Poi gárrnesteri I-l ivatal .Iásd

Polgárnresteri HivataI Szápár
Polgárrnesteri Hivatal Öskü
Polgárrnesteri H ivatal Ha.j máskér
Polgárnlesteri H ivatal Gyulafi rátÓt

VERGA ZRt. Várpalota
Palota-Vidék 2000 Zrt.
Északrryugat- magyarországi I(özlekedés i Kozpont Zrt.
Kórház- Rendelőintézet Várpalota
TÍizoltó Parancsnol<ság
VERGA Zrt Veszprétrr
Bal<onyi 

-lerlrrészettudornárryi MúzeuIn
Magyar Posta Zrt. Várpalota I.

Rendőrkap itányság Várpalota
Mentőállornás Várpalota
Hírcentrum l(ft. Várpalota
Veszprér'n Megyei Napló Szerkesztősége
Polgárrnesteri tl ivatal Isztirnér
Vakcsa Vadásztársaság
Haiag Vidél<e Vadásztársaság
"lési Fennsík Vadásztársaság
Dél Bal<onyi Vadásztársaság
Bakony KI-lT'
Nádor Vadásztársaság
FVM Fe.iér Megyei FÓldrnÍivelésügyi Hivatal
Balatoni Nenlzeti Park lgazgatÓság
Iszkakszentgyörg; l(özsegi Önkorrnárryzat
HIDRoPLAN NoRD Kft. Hajrnásl<ér
VERGA T.rt Zirc
M ÁV Veszprénr i Szakaszmérnöl<ség
Magyar Természetiáró Szövetség


