
MAGYAR HoNVÉnsÉc sz. pélciány ]

BAKONY HARCKIKÉPZo KÖZPONT
Nyt. szár'l-i : 14l-15l20I]

ErtesÍtés

l]fiesítern Önt. hogy az MH BHI( kezeléséberr lévő honvédségi teriileteken az éleslövészetek
és egyéb katonai tevél<errységek 20l7. május hónapban az alábbiak szerint alakulnalt.

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

Fsz. Dátum Tevékenység iellege' ideie Várható hatások
t.

2017. rnájtrs 02
I 'lo- I 8oo

NemzetközÍ FIRE-BLÁ DE 20 ] 7 légieró
harcászati gyakorlata, helikopterek alacsony

rnagasságon. földközel i repül ése

nagy za1llatás, kis
gép.járműmozgás

2.

20 I 7. nrh j Lrs 03

o9("'- I 8 
t"

Netrlzctl<ijzi I'IRE-Bl'ADE 2()l- légie rő
I-iarcá szati g),akorlata. hcliltoptereli és

repLil ógépck alacs<lr'r1'' magasságon.
1öldköze li reptilés' légi lövészet kis

kaliberrel

r'ragy zajhatás" kis
gépjárműmozgás

J.

20l7. rnájus 04.
I 400_2. 00

Nernzetköz1 FIRE-BLADE 20 ] 7 légierő
harcászati gyakorlata' helikopterek és
reptilőgépek alacsony nlagasságon.
Íijlclközcli repr-ilés. légi lör,ószet l<is

l<aliberrel

nagy zajlratás. kis
gépj árnrűm ozgás

1.

2017. rnájus 05.
0900_ I B(xl

Nemzetközi FIRL-]]LA DE 20 1 7 légierő
l-rarcászati gyakorlata. helil<opterek és

repr-il őgépek alacsony nlagasságon.
foldközeli reptilés. lé_qi lövészet kis

I<aliberre I

nagy za1hatás. l<is

gép járrrúínrozgás

5.
20 i 7. rnájus

08-l I

090()_ I g0o

Nenlzetkoz1 l-IRE-BLADE 20 ] 7 légierő
harcászati gyakorlata. hel ikopterek és

reptil őgépelt alacsony Illagasságot-t"

1-öldközcli repiilés. légi lövészet l<is

kalibcrrel

nagy,zqhatás. kis
gépj árnltlm oz'gás

6.
2017 . nrájus

04.; 11.; 18.; 25.
T űzszer é sze ti t e vé ke r_iy s é g. rr'r e g s e m r-rl i s ít é s

Naponta o8oo - 21oo-ig

Nagy zajhatással.
robbantások' várhatóan

több alkalommal.

7.

2017. rrlájLrs 22
25.

Pi lóta nélktil i 1égij ármíi repr-ilés

Naponta oSoo 18""-ig

Kis zajhatással, katonat
gépj árműr"riozgás sa1.

A gyakorló- és lőtér
te rületén a vadászati

tevékenységet
beÍbIvásoliák.



Hrrimáskér g\ al{orló-és lőtér (GYulaÍirátót (Uimaior) gyal{orló-és lőtér):

Dátum Tevékenvsés iell Várható hatások
NenrzetközI t' IRí,-BLADE 20 ] 7 légierő
harcászati gyakorlata'. lrelikopterek és

repül ő gépek alacsorr.v magasságon.

&]4\qZq!ELuÉs

Hainráskéri Gyakorló_és Lőtér (Rritóti-NagYmező Úimaior) gyakorló- és lőtér):

Fsz. Dátum Tevékenység iellege, ideie Várható hatások

2.
201 7. ma jus 0 I

03

Nlaglar - anrcril<ar

közös l-rarcászat Iiiképzés
Naponta oooo 24('o-ig

Eleslövészet nélkül. kis
za.j hatással. katorrai
gép.járműrnozgással'
A gyakorló- és lőtér
területén a vadászati

tevékenységet
jelentősen

befolvásoliák.

-),
2017. májtrs 09-

10.

Telrerdobás légi száiiító repülőeszkózbőI
Naponta oSoo - 18oo-ig

Nugy zajlratással
repü1őeszköz al acson'v
magasságú átrepülése
(1akott tertileter'r kívül

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

tevékenységet

.jelentősen
befolvásoliák.

4.
2017. nájus22"-

25.
Piióta nélktili lég4ármíi reptilés

Naponta o8oo - 18oo-ig

Kis zajhatással. kator'rai
gépj árműmozgással.
A gyakorló- és lőtér
területén a vadászati

tevékenységet
beÍ'oll ásoljL

)
2017' má.jus

29-.jÍrnius 09.
LOAD DIFFt]SER harcászati kiképzés

Naponta o600 24')('-ig

Közepes zajlratással'
katonai

gépjárműmozgással.
repülőeszköz alacsony
r-n agasságú átreptil ése

A gvakor|ó- és lőtér
területén a vadászati

tevékenységet
jelentősen

befolvásoliák.

A katonai tevékenységek a g-vakorlótér területén rneghatározó .jelentőségűek, a vadászati

tevékenységet jelentősen befolyásolják Kincsesbánya - Guttamási - Bakonykúti - Csór _

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

Nagy zajhatás, kis
gépj ármŰrnr ozgás

201 7. rnáius 05.
ogo')- r 8""



A légierős tevékenységeknél minimálisan meghatározott magasság Í'eletti repülés várható
Gyu laÍirátót- Jutaspuszta-Veszprém térségében.

Bakonvkúti evakorló- és lőtér (Csörlőházi lőtér):

Időszakos forgalomkorlátozásokkal' útlezárásokkal iár:

Fsz l)átum Tevékenység jellege' ide.je Várható hatások

8
20l7. májLls 02.

1 
.10_ l gi)0

Nenrzetktjzi F] R E-BLA DE 2 () 1 7 légierő
lrarcászati gyakorlata. irelikopterek alacsony

magasságor"r. földközeli reptilés

Nagy zajhatás, kis
gép.járműmozgás

9
2017. nrájus 03.

. rl0 rr()()I ) -1,-)

Nemzetközi FIRE-BLADE 20 1 7 légiero
harcászati gyakorlata, helikopterek és
reptilőgépel< alacsot_tv nragasságon.
1oldközeli reptilés. légi lövészet kis

kaliberrel

Nagy zajhatás, kis
gépjárműmozgás

10.
20l7. máir-rs 04.

09""- I 8uu

Netlzetl<özi I;IRE-BLAD E 2() 1 7 légierő
lT arcászati gyakorlata. heIikopterek és

rep|ilogépek alacsony r_nagasságon,

föIclközeli repűlés' 1égi 1övészet kis
l<aliberrel

Nagy zajhatás. kis
gépjárműmozgás

ll 20l 7. nlá.iLrs 05
l.o0_1g00

Nctllzetl<özi 1' IRE-BLA DE 20 ]7 légierő
harcászitti gl'akor'lata. lielikopterek alacsotlv

t'nagasságon. ltj lciközel i rep|ile{s

Nagy zajhatás, kis
gépjárműrlozgás

12.
201 7. rnájr'rs

08- r 0.

1400_2.00

Nerr-rzetközi FI ]tE^ B LAD E 2() ] 7 légierő
harcászati gyakorlata' helikopterek és
repülőgépek alacsony magasságon,
földközeli reptilés, légi lövészet l<is

kalibcrrel

Nagy zajhatás, kis
gépjárműmozgás

I -).
20l7. rnájus 1 1

ogoo- i 8oo

Netllzetközi t" IR r'-r.l I'AD E 20 ] 7 légierő
harcászati gyakorlata. heIikopterek és

rep|ilogépek alacsony rnagasságon,
földköZeli reptilés, légi lövészet kis

kaliberre I

Nagy zajhatás, kis
gépjárműmozgás

A légierős tevékenységeknél minimálisan meghatározott magasság feletti repülés várható
Bakonykúti - Guttamási - Csór - Isztimér térsógében.

I d őszakos Íb rga lom ko rlzi tozás oklraI, útlezá rásokkal j á r:

Fsz. Dátum Tevékenység iellege, ideie Várható hatások

14.
20l 7. rrrájus 1 6-

19

Ttizér éleslövészet
Naporrta 0b"" - 2i""-ig

Nagy zajhatás, kis
gépjárrnilmozgás. A
gyakorló- és lőtér

területén a vadászati
tevékenységet

ielentősen
beÍblvásoliák.



15
2017 . má.jus 22

25.

Gy'alo gsági egyéni lőgyakorlatok
r,égrelra.itása. éles1ovészet'

Naponta 08'r') 2-lt't'-ig

Közepes za.jhatással,
katonai

gép.| ármŰrrnozgás sal.
A gyakorló- és lőtér
területén a vadászati

tevékenységet
jelentősen

befolvásoliák.

16.
2{J17. májLts 23-

25..21)..30.

Íiiz.ir élcslövúszct
Naporrln 00"" - l.l '' -iu

Nagy zajhatás' kis
gépjármiimozgás A
gyakorló- és lőtér

területén a r'adászati
tevékenységet

jelentősen
befoIvásoliák.

Idősza kos forgalomkrrrlátozásokkal, útlezárásokkal nem i á r:

Fsz. l)átu nr Iglé Bqly'.-ég-j e l l c ge' i {-e i e Várható hatások

I 2017. rnájr-rs 17

Gi'alogsági cgyéni lógyakorlatok
r,é grehaj tása, élesl övészet.

Naponta o8oo - 16oo-is

Kozepes zajhatással,
minirnális katonai

séDiárműmoZsásSal

2
2017 . nlájr-rs

l'-l+.
Türzér szak harciiszati Íb gl al ltozástlk

Naponta oSoo 23"('-ig

Kis zajhatással, kis
katonai

gépj ármtimozgással.
A gyakorló- és lőtér
területén a vadászati

tevékenységet
befolvásoliák.

Várható hatások
É1.a l ö"ér'.t'.iélll,i J*

zajhatással, közepes
gépj árműmozgással.
A gyakorló- és lőtér
területén a vadászati

tevélrenységet
jelentősen

befolvásoliák.

Bakonvkúti eYakorló- és lőtér (Ötfa gYakolótór):

Dátum Tevéken ., ide

A nemzetközi gyakorlatok során bekiivetkező kártérítési ügyekkel kapcsolatban a

27612008. (XI.2l.) Korm. Rendclctre tekintettel járjanak el.

A lőtéren felmertilő problén-rával kapcsolatos inforrnáció:

Várprrlota Kossuth Laktanya Ügyeletestől kapható az a|ábbl telefonszárnon:
06-88-549-555

SzékeIy IstváIl őrrlagY

Se lek Róber1 őrnagy'

máius 22-
25.

Bakonykúti Kiképzőbázis:

Haj máskér Kiképzőbázis :

Vezetési gyakorlat végreha.jtása
Naporrta oot't' - l4t'n-ig

0630/8r50541

0630/8r50287

06 301 111 52 34Kommunikációértfelelős személy: Sclráf|erMónikahadnagy



I(éren-i. értesítse :r laltosságot. tagságot. c1olgozókat. hog1,' a |őtér területén való il|etéktelen
tartózkodás esetén a Polgári Törvérrykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:5 5:8 $-ai alapján, a

jeg.vző liatáskörébe Íartoző birtokvédelmi eljárásr'ól szóló 1712015. (Ir. 16.) Kormányrendelet előírásai
szerint birtokvédelemért ftllyamodok.

Továbbá l<érem figyelembe r''enni. hog1' a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt a

iőtér terLiletér"r törtór'rő tartózkodás Íbktlzottan baleset- és életveszélves!

Bakonykúti lőtér területén Bakonykúti _ Várpalota közötti útvonalon, túra útvonirlakon
és a Várvölgyben az áthalaclást illetve t:rrtózkodást a lövészetek és gyakorlatok, katonai
tevéken1'ségek idc,jére nem engedélyezem; a korábban kiadott belépési engedélyek fenti
időtzrrtamtlkban nem érvényesek!

Várpalota, 20I] . ápri1is ry
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I(észült:
Egy pld.

l példányban
6 lap

Ügyintéző (8): Schaffer MÓnil<a hdgy. (06/30/711-3254)

I(apja: Irattár
SoI<szorosítva: 35 példányban
Egy' soksz pld.: 6 lap
l(apiál<:

l. sz. soksz.pld.:
2.. sz. soksz.pld.:
3. sz. soksz.pld.:
4. sz. sol(sz.pld.:
5 sz. soksz.pld.:
6. sz. soksz.pld.:
1. sz. soksz.pld.:
8. sz soksz.pld.:
9. sz. soksz.pld.:
I 0. sz. sol<sz. p ld . :

I L sz. soksz.pld.:
12. sz. sol<sz.pld.:
1 3. sz. soksz.pld.:
14. sz. soksz.pld.:
15. sz. soksz.pld.:
16. sz. sol(sz.pld.:
11 . sz. sol<sz.pld.:
l8 sz. sol<sz.pld.:
19. sz. solisz.pld.:
20. sz. sol(sz.pld.:
2l . sz. soksz.pld.:
22. sz. soksz.pld.:
23. sz. soksz.pld:
24. sz. soksz.pld:
2-5. sz. sol<sz.pld:
26. sz. soksz.pld:
21 . sz. sol<sz.pld:
28. sz. soksz.pld:
29 sz. sol<sz.pld:
30. sz. soksz.pld:
31. sz. soksz.pld:
32. sz. soksz.pld:
33. sz. soksz.pld:
34 sz. soksz.pld.
i5. sz. sol<sz.pld.

Hunyadi Mátyás Vadásztársaság
Polgárnresteri Hivatal Várpalota
Polgárrlesteri H ivatal -I'és

Polgárrlresteri H ivatal Bakorrykúti
Polgárrnesteri H ivatal Jásd
Polgár'rrresteri H ivatal Szápár
PoIgármesteri Hivatal Öskü
Polgármesteri Hivatal Ha.j rnásl<ér

Polgárrnesteri Hivatal Gyulafirátót
Vl]RCA ZRt. Várpalota
Palota-vidék 2000 Zrt.
Északnyugat- rlagyarországi I(Özlekedési I(özpont
l(órház- Rendelőintézet Várpalota
Tűzoltó Parancsnokság
VERGA Zrt. Yeszprém
Bakonyi Ternlészettudornárlyi Mtjtzeunr
Magyar'Posta Zrt. Várpalota l'
Rerrdőr liap itányság Várpalota
Merrtózll lorrrás Várpalota
Il írcentrutn l(ft. Várpalota
VeszpréIn Megyei Napló Szerkesztosége
Polgármesteri H ivatal Isztilnér
Val<csa Vadásztársaság
Ha jag Vidéke Vadásztársaság
'f és i Fennsíl< Vadásztársaság
Dél Bal<orr1,i Vadásztársaság
Bal<ony I(l-l'f
Nádor Vadásztársaság
FVM Feiér Megyei Földmúivelésügyi Hivatal
Balatoni NeIlzeti Parl< Igazgatóság
Iszkakszent91 örgy l(özségi Önkorrnányzat
HIDROPLAN NORD l(ft. Ha_|nráskér

VERGA ZrÍ. Z'irc
MÁV Veszprérni Szakaszrlrérnöl<ség
Magyar Terrnészet j áró Szövetség

Zrt




