
 MAGYAR HONVÉDSÉG  sz. példány 

BAKONY HARCKIKÉPZŐ KÖZPONT 
Nyt. szám : 21-10 /2019 
 

 

Értesítés 

 

 

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

és egyéb katonai tevékenységek 2019. április hónapban az alábbiak szerint alakul: 

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

Fsz. Dátum 
Tevékenység jellege, 

ideje 
Várható hatások 

1.  
2019. 

április 01-30. 

Steppe Archer 2019. 

nemzetközi hadgyakorlat 

naponta 0000–2400
 

Közepes zajhatás, jelentős katonai 

járműmozgás 

A gyakorló- és lőtér területén a 

vadászati tevékenységet 

jelentősen befolyásolják! 

2.  
2019. 

április 04. 

Tűzszerész tevékenység 

robbantások 
0730–2100

 

Nagy zajhatás, robbantások, 

várhatóan több alkalommal, katonai 

járműmozgás 

A gyakorló- és lőtér területén a 

vadászati tevékenységet 

jelentősen befolyásolják! 

3.  
2019. 

április 04-05. 

Pilóta nélküli repülőgép 

alkalmazása 

naponta 0800–1600 

Alacsony zajhatás, repülőeszköz 

alacsony magasságú átrepülése 

(lakott területen kívül min. 100 m). 

A gyakorló- és lőtér területén a 

vadászati tevékenységet 

jelentősen befolyásolják! 

4.  
2019. 

április 08-12. 

Pilóta nélküli repülőgép 

alkalmazása 

naponta 0800–1600
 

Alacsony zajhatás, repülőeszköz 

alacsony magasságú átrepülése 

(lakott területen kívül min. 100 m). 

A gyakorló- és lőtér területén a 

vadászati tevékenységet 

jelentősen befolyásolják! 

5.  
2019. 

április 08-18. 

Levegő-föld éleslövészet 

naponta 1300–2100
 

Nagy zajhatás, repülőeszköz 

alacsony magasságú átrepülése 

(lakott területen kívül min. 100 m). 

A gyakorló- és lőtér területén a 

vadászati tevékenységet 

jelentősen befolyásolják! 

6.  
2019. 

április 15-26. 

Steppe Archer 2019. 

gyalogsági lőgyakorlatok, 

éleslövészet 
naponta 0800–2300

 

Közepes zajhatás, közepes katonai 

járműmozgás 

A gyakorló- és lőtér területén a 

vadászati tevékenységet 

jelentősen befolyásolják! 



Fsz. Dátum 
Tevékenység jellege, 

ideje 
Várható hatások 

7.  
2019. 

április 25. 

Tűzszerész tevékenység 

robbantások 
0730–2100 

Nagy zajhatás, robbantások, 

várhatóan több alkalommal, katonai 

járműmozgás 

A gyakorló- és lőtér területén a 

vadászati tevékenységet 

jelentősen befolyásolják! 

8.  
2019. 

április 29-30. 

Steppe Archer 2019. 

harcjármű lőgyakorlatok, 

éleslövészet 
naponta 0800–2300 

Közepes zajhatás, közepes katonai 

járműmozgás 

A gyakorló- és lőtér területén a 

vadászati tevékenységet 

jelentősen befolyásolják! 

Hajmáskéri Gyakorló- és Lőtér (Rátóti-Nagymező és Újmajor lő- és gyakorlóterek): 

Fsz. Dátum 
Tevékenység jellege, 

ideje 
Várható hatások 

1.  
2019. 

április 02-03. 

Ejtőernyős teherdobás 

alacsonyan szálló 

repülőgépből 

naponta 0800–1600 

Nagy zajhatás, repülőeszköz 

alacsony magasságú átrepülése 

(lakott területen kívül min. 100 m). 

A gyakorló- és lőtér területén a 

vadászati tevékenységet 

jelentősen befolyásolják! 

2.  
2019. 

április 04-05. 

Pilóta nélküli repülőgép 

alkalmazása 

naponta 0800–1600 

Alacsony zajhatás, repülőeszköz 

alacsony magasságú átrepülése 

(lakott területen kívül min. 100 m). 

A gyakorló- és lőtér területén a 

vadászati tevékenységet 

jelentősen befolyásolják! 

3.  
2019. 

április 08-11. 

Pilóta nélküli repülőgép 

alkalmazása 

naponta 0800–1600 

Alacsony zajhatás, repülőeszköz 

alacsony magasságú átrepülése 

(lakott területen kívül min. 100 m). 

A gyakorló- és lőtér területén a 

vadászati tevékenységet 

jelentősen befolyásolják! 

4.  219. április 12. 

Katonai ejtőernyős 

emlékugrás 

0800-1600 

Nagy zajhatás, repülőeszköz 

alacsony magasságú átrepülése 

(lakott területen kívül min. 100 m). 

A gyakorló- és lőtér területén a 

vadászati tevékenységet 

jelentősen befolyásolják! 

5.  
2019. 

április 14-30. 

TOBRUQ LEGACY 

2019. 

nemzetközi hadgyakorlat 

naponta 0000–2400 

Nagy zajhatás, repülőeszköz 

alacsony magasságú átrepülése 

(lakott területen kívül min. 100 m), 

közepes katonai járműmozgás. 

A gyakorló- és lőtér területén a 

vadászati tevékenységet 

jelentősen befolyásolják! 



Fsz. Dátum 
Tevékenység jellege, 

ideje 
Várható hatások 

6.  
2019. 

április 15-16. 

Ejtőernyős teherdobás 

alacsonyan szálló 

repülőgépből 

naponta 0800–1600 

Nagy zajhatás, repülőeszköz 

alacsony magasságú átrepülése 

(lakott területen kívül min. 100 m). 

A gyakorló- és lőtér területén a 

vadászati tevékenységet 

jelentősen befolyásolják! 

Hajmáskéri Gyakorló- és Lőtér (Tótvázsony gyakorlótér): Nemleges 

Bakonykúti gyakorló- és lőtér (Csörlőházi lőtér): 

Útlezárásokkal és forgalomkorlátozással (Tési út) jár: Nemleges 

Bakonykúti gyakorló- és lőtér (Csörlőházi lőtér): 

Időszakos forgalomkorlátozással, útlezárásokkal (Bakonykúti-Várpalota murvás út) jár: 

Fsz. Dátum 
Tevékenység jellege, 

ideje 
Várható hatások 

1.  
2019. 

április 01-05. 

Pilóta nélküli repülőgép 

alkalmazása 

naponta 0800–1600 

Alacsony zajhatás, repülőeszköz 

alacsony magasságú átrepülése 

(lakott területen kívül min. 100 m). 

A gyakorló- és lőtér területén a 

vadászati tevékenységet 

jelentősen befolyásolják! 

2.  
2019. 

április 08-09. 

Kézigránátdobó 

gyakorlatok 

naponta 0800–1600 

Nagy zajhatás, robbantások, 

várhatóan több alkalommal, 

katonai járműmozgás 

A gyakorló- és lőtér területén a 

vadászati tevékenységet 

jelentősen befolyásolják! 

3.  
2019. 

április 08-12. 

Pilóta nélküli repülőgép 

alkalmazása 

naponta 0800–1600 

Alacsony zajhatás, repülőeszköz 

alacsony magasságú átrepülése 

(lakott területen kívül min. 100 m). 

A gyakorló- és lőtér területén a 

vadászati tevékenységet 

jelentősen befolyásolják! 

4.  
2019. 

április 09-11. 

Gyalogsági lőgyakorlatok, 

éleslövészet 
naponta 0800–1600 

Közepes zajhatás, közepes katonai 

járműmozgás 

A gyakorló- és lőtér területén a 

vadászati tevékenységet 

jelentősen befolyásolják! 

5.  
2019. 

április 13. 

Kiképzési 

szaktevékenység 

naponta 0800–1600 

Közepes zajhatás, alacsony katonai 

járműmozgás, vaklőszeres 

végrehajtás 

A gyakorló- és lőtér területén a 

vadászati tevékenységet 

jelentősen befolyásolják! 



Fsz. Dátum 
Tevékenység jellege, 

ideje 
Várható hatások 

6.  
2019. 

április 15-17. 

Gyalogsági lőgyakorlatok, 

éleslövészet 
naponta 0800–1600 

Közepes zajhatás, közepes katonai 

járműmozgás 

A gyakorló- és lőtér területén a 

vadászati tevékenységet 

jelentősen befolyásolják! 

7.  
2019. 

április 23-25. 

Gyalogsági lőgyakorlatok, 

éleslövészet 
naponta 0800–1600 

Közepes zajhatás, közepes katonai 

járműmozgás 

A gyakorló- és lőtér területén a 

vadászati tevékenységet 

jelentősen befolyásolják! 

8.  
2019. 

április 29-30. 

Pilóta nélküli repülőgép 

alkalmazása 

naponta 0800–1600 

Alacsony zajhatás, repülőeszköz 

alacsony magasságú átrepülése 

(lakott területen kívül min. 100 m). 

A gyakorló- és lőtér területén a 

vadászati tevékenységet 

jelentősen befolyásolják! 

Bakonykúti Gyakorló- és Lőtér (Ötfa gyakolótér): Nemleges 

Fsz. Dátum 
Tevékenység jellege, 

ideje 
Várható hatások 

1.  
2019. 

április 15-18. 

Pilóta nélküli repülőgép 

alkalmazása 

naponta 0800–1600 

Alacsony zajhatás, repülőeszköz 

alacsony magasságú átrepülése 

(lakott területen kívül min. 100 m). 

A gyakorló- és lőtér területén a 

vadászati tevékenységet 

jelentősen befolyásolják! 

2.  
2019. 

április 23-26. 

Pilóta nélküli repülőgép 

alkalmazása 

naponta 0800–1600 

Alacsony zajhatás, repülőeszköz 

alacsony magasságú átrepülése 

(lakott területen kívül min. 100 m). 

A gyakorló- és lőtér területén a 

vadászati tevékenységet 

jelentősen befolyásolják! 

3.  
2019. 

április 23-26. 

Harc- és gépjármű vezetési 

gyakorlat 

naponta 0800–1600 

Közepes zajhatás, jelentős katonai 

harc-, és gépjárműmozgás 

kötelékben. 

A gyakorló- és lőtér területén a 

vadászati tevékenységet 

jelentősen befolyásolják! 

4.  
2019. 

április 29-30. 

Pilóta nélküli repülőgép 

alkalmazása 

naponta 0800–1600 

Alacsony zajhatás, repülőeszköz 

alacsony magasságú átrepülése 

(lakott területen kívül min. 100 m). 

A gyakorló- és lőtér területén a 

vadászati tevékenységet 

jelentősen befolyásolják! 

 



 

A nemzetközi gyakorlatok során bekövetkező kártérítési ügyekkel kapcsolatban a 276/2008. 

(XI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el. 

 

A lőtéren felmerülő problémával kapcsolatos információ: 

Várpalota Kossuth Laktanya Ügyeletestől kapható az alábbi telefonszámon:  

 

                                      06 - 88 - 549-555  

Hajmáskér Kiképzőbázis parancsnoka:  Selek Róbert őrgy. 06 30/815 02 87 

Bakonykúti Kiképzőbázis  

rangidős parancsnok:    Kiss András ftőrm.   06 30/ 641 31 78 

Kommunikációért felelős személy:   Schäffer Mónika hdgy. 06 30/ 777 52 34 

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

tartózkodás esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:5 – 5:8 §-ai alapján, a 

jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Kormányrendelet előírásai 

szerint birtokvédelemért folyamodok.  

 

Továbbá kérem figyelembe venni, hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt a 

lőtér területén történő tartózkodás fokozottan baleset- és életveszélyes! 

 

 

Várpalota, 2019. március  -    n.  

    

 

P.H. 

 

 Vokla János ezredes

 központparancsnok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Készült: 1 példányban 

Egy pld.:               5 lap 

Ügyintéző: Schäffer Mónika hdgy. (30-7775234) 

Kapja: Irattár 

Sokszorosítva:      52 példányban 

Egy pld.:       5 lap 

 



Kapják: 

1. sz. soksz. pld.:   Rédei Szarvas Vadásztársaság 

2. sz. soksz. pld.:  Polgármeteri Hivatal Várpalota 

3. sz. soksz. pld.:  Polgármesteri Hivatal Tés 

4. sz. soksz. pld.:   Polgármesteri Hivatal Bakonykúti 

5. sz. soksz. pld.:  Polgármesteri Hivatal Jásd 

6. sz. soksz. pld.:   Polkgármesteri Hivatal Szápár 

7. sz. soksz. pld.:   Polgármesteri Hivatal Öskü 

8. sz. soksz. pld.:  Polgármesteri Hivatal Hajmáskér 

9. sz. soksz. pld.:  Polgármesteri Hivatal Gyulafirátót 

10. sz. soksz. pld.:  VERGA Zrt. Várpalota 

11. sz. soksz. pld.:  Palota- vidék 2000 Trt. 

12. sz. soksz. pld.:  Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 

13. sz. soksz. pld.:  Kórház- Rendelőintézet Várpalota 

14. sz. soksz. pld.:  Tűzoltó Parancsnokság 

15. sz. soksz. pld.:  VERGA Zrt. Veszprém 

16. sz. soksz. pld.:  Bakonyi Természettudományi Múzeum 

17. sz. soksz. pld.:  Magyar Posta Zrt. Várpalota 

18. sz. soksz. pld.:  Rendőrkapitányság Várpalota 

19. sz. soksz. pld.:  Mentőállomás Várpalota 

20. sz. soksz. pld.:  Hírcentrum Kft. Várpalota 

21. sz. soksz. pld.:  Veszprém Megyei Napló Szerkesztősége 

22. sz. soksz. pld.:  Polgármesteri Hivatal Isztimér 

23. sz. soksz. pld.:  Vakcsa Vadásztársaság 

24. sz. soksz. pld.:  Hajag Vidéke Vadásztársaság 

25. sz. soksz. pld.:  Tési Fennsík Vadásztársaság 

26. sz. soksz. pld.:  Dél Bakonyi Vadásztársaság 

27. sz. soksz. pld.:  Bakony KHT 

28. sz. soksz. pld.:  Nádor Vadásztársaság 

29. sz. soksz. pld.:  FVM Fejér Megyei Földművelésügyi Hivatal 

30. sz. soksz. pld.:  Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 

31. sz. soksz. pld.:  Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat 

32. sz. soksz. pld.:  HIDROPLAN NORD Kft. Hajmáskér 

33. sz. soksz. pld.:  VERGA Zrt, Zirc 

34. sz. soksz. pld.:  MÁV Veszprémi Szakaszmérnökség 

35. sz. soksz. pld.:  Magyar Természetjáró Szövetség 

36. sz. soksz. pld.:  VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. 

37. sz. soksz. pld.:  Vörös-hegy és Környéke Vadásztársaság 

38. sz. soksz. pld.:  Hód Vadásztársaság 

39. sz. soksz. pld.:  Szentgáli Földtulajdonosok és Földhasználók Vadásztársaság 

40. sz. soksz. pld.:  Gella-hegyi Vadásztársaság 

41. sz. soksz. pld.:  Öreg-Tölgy Vadásztársaság 

42. sz. soksz. pld.:  Dörögdi Mező Kft. 

43. sz. soksz. pld.:  Királykúti Vadásztársaság 

44. sz. soksz. pld.:  Magas-Bakony Vadgazdálkodási, Sport- és Környezetvédő Egyesület 

45. sz. soksz. pld.:  Bakonyerdő Zrt. Bakonyi Vadászterület 

46. sz. soksz. pld.:  Kab-hegy 2004 Nonprofit Kft. 

47. sz. soksz. pld.:  „Koronás-szarvas” Kft. 

48. sz. soksz. pld.:  Csingervölgyi Vadásztársaság 

49. sz. soksz. pld.:  Tálod Vadásztársaság 

50. sz. soksz. pld.:  „Felhő” Veszprémi Vadász és Környezetvédelmi Egyesület 

51. sz. soksz. pld.:  Sédmenti Vadásztársaság 

52. sz. soksz. pld.:  Bátorkő Vadász Egyesület 

 


