
MAGY AR HONVÉDSÉG 
BAKONY HARCKIKÉPZŐ KÖZPONT 
Nyt. szám : 199-12/2015 

Értesítés 

sz. példány 

Értesítem Önt, hogy az MH BHK kezelésében lévő honvédségi területeken az éleslövészetek 
és egyéb katonai tevékenységek 2015. november hónapban az alábbiak szerint alakulnak. 

"O"ponti szektor (Hajmáskéri- Körös-hegyi lőtér): 

2015. november05., 12., 19., 26. 
2015. november 02-06. 

Tűzszerészeti tevékenység 0 8°0 - 20°0-ig (nagy zaj hatással) 
Katonai mozgás 
(tűzszerész átvizsgálás) 06°0

- 20°0-ig (kis zajhatással) 
2015. november 02-30. Katonai mozgás, éleslövészet 

(külföldi haderő) 07°0
- 22°0-ig (nagy zajhatással) 

2015. november 05-06. 
2015. november 17-18. 

Katonai mozgás 06°0
- 20°0-ig (kis zajhatással) 

Légierős tevékenység 

(teherdobás) 08°0
- 22°0-ig (nagy zajhatással) 

"O"ponti szektor (Gyulafirátóti gyakorlótér): 

2015. november 23-27. Légierős tevékenység 0 8°0 - 20°0-ig (kis zaj hatással) 

A katonai tevékenységek a gyakorlótér területén meghatározó jelentőségűek, a vadászati 
tevékenységet jelentősen befolyásolják Öskü Észak - Hajmáskér Észak - Észak-Nyugat -
Gyulafirátót- Jutaspuszta Észak -Veszprém (a központi gyakorlótér északi részén) térségében. 

2015. november 17-18. Légierős tevékenység 
(teherdobás) 08°0

- 22°0-ig (nagy zajhatással) 

Külföldi és magyar katonai járművek mozgására kell számítani Öskü- Hajmáskér- Gyulafirátót 
térségében, néhány 3,5 t össztömegű katonai jármű mozgása várható a 82.sz. főúton. 
A katonai mozgások érintik a Veszprém- Zirc vasútvonal gyakorlótéren fekvő szakaszait. 

2015 . november 02-30. Katonai mozgás, éleslövészet 
(külföldi haderő) 0 7°0

- 2 2°0 -ig (nagy zaj hatással) 

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

Bakonykúti szektor (Csörlőházi lőtér): 

Forgalomkorlátozásokkal, útlezárásokkal nem jár. 
2015. november l 0-12. Gyalogsági lövészet 
2015. november 16-17. Gyalogsági lövészet 
2015. november 23-27. Gyalogsági lövészet 

Újdörögd gyakorló- és lőtér (Romváros): 

2015. november 05-08.vagy 19-22. civil tevékenység 
(fi Iruforgatás) 

06°0
- 18°0 -ig (kis zaj hatással) 

06°0
- 18°0-ig (közepes zajhatással) 

0 8°0
- 18°0 -ig ( közepes zaj hatással) 

0 8°0 - 20°0-ig (közepes zaj hatással) 



Tatárszentgyörgyi lő- és gyakorlótér: 
A Tatárszentgyörgy-Dabas közötti műút lezárása nem várható. 

2015. november 03-05 . 

2015. november 16-20. 

2015. november 24-26. 

Katonai tevékenység, 

gyalogsági lövészet 0 8°0 -20°0-ig (közepes zaj hatással) 

Robbantás, levegő-föld 

éles lövészet 08°0
- 20°0 (nagy zajhatással) 

Gyalogsági lövészet 08°0 
- 20°0 (közepes zajhatással) 

A lőtéren felmerülő problémával kapcsolatos információ: 

Várpalota Laktanya Ügyeletestől kapható az alábbi telefonszámon: 
06-88- 549-500 l 31-55 mellék 

Bakonykúti Kiképzőbázis parancsnoka: Székely István százados 06 301 815 05 41 

Hajmáskér Kiképzőbázis parancsnoka: Selek Róbert őrnagy 06 301 815 02 87 

Újdörögd Kiképzőbázis parancsnoka: Nagy László alezredes 06 301 815 06 05 

Táborfalva Kiképzőbázis parancsnoka: Ladányi Béla zászlós 06 301 815 08 26 

Kommunikációért felelős személy: Budai Renáta 06 301 376 79 02 

Kérem, értesítse a tagságot, dolgozókat, hogy a lőtér területén való illetéktelen tartózkodás 
szabálysértési eljárást von maga után, illetve a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt a lőtér 
területére történő behatolás fokozottan baleset- és életveszélyes! 

Értesítem továbbá, hogy az MH BHK kezelésében lévő honvédségi területre való engedély 
nélküli belépés eljárást vonhat maga után. 

A kiadott engedélyek a lövészetek és gyakorlatok, katonai tevékenységek idejére nem 
érvényesek! 
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