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Tájékoztatás 

sz. példány 

A MH Bakony Harckiképző Központ által kiküldött 199-15/2015 nyilvántartási számú 
lőtérértesítőt kiegészítve tájékoztatom Önt, hogy a Holland Királyi Hadsereg 2016.01.11.-
2016.02.25 között harcászati gyakorlatot hajt végre. 
A "V ÁRPALOT A CHALLANGE 2016 "gyakorlat zajhatáso kkal, csapatmozgással, helyenként 
eseti útlezárásokkal jár. 

A "0" ponti szektorban (Hajmáskéri- Körös-hegyi lőtéren) 2016. január 11-29. között a külföldi haderő 
közepes illetve nagy zajhatással járó gyakorlatot hajt végre. 

A Gyulafirátóti (Újmajor) gyakorló- és lőtéren 2016. január ll. és február 26-a között meghatározó 
jelentőségű katonai tevékenységet folytat a Holland Királyi Hadsereg, mely a vadászati tevékenységet 
jelentősen befolyásolja a gyakorlótér teljes térségében . 

A fent említett időszakban külföldi és magyar katonai járművek mozgására kell számítani várhatóan a 
82. sz. főúton, melyek érinthetik a Veszprém-Zirc vasútvonal gyakorlótéren fekvő szakaszait. 
A harcászati gyakorlat ideje alatt január 14-én és 15-én légierős tevékenység is várható, mely 
minimálisan meghatározott magasság feletti repülést jelent Öskü-Hajmáskér-Gyulafirátót
Jutaspuszta- Veszprém térségében. 

Újdörögd gyakorló és lőtér tekintetében Tapolca-Újdörögd útvonalon katonai menetoszlopok jelenléte 
várhatók január 20-26-aközött. 

A külföldi haderő gyakorlata érinti még a Bakonykúti szektort (Csörlőházi lőtér) is. Itt időszakos 
forgalomkorlátozásokra, útlezárásokra kell számítani január ll-e és február 26-aközött valamint 
január 28-án. 

A MH Bakony Harckiképző Központ területét átszelő Tési út általános útzárási rendje: 

07:30-08:20 
08: 45- 10: 00 
10: 20- 10: 40 
ll: 00- 12: 00 
12: 30- 12: 45 
13: 10- 14: 00 
15: 30- 16: 45 
17:25-17:45 
18:15-19:25 
20:00-20:30 
21: 00- 22: 30 

50 perc 
75 perc 
20 perc 
60 perc 
15 perc 
50 perc 
75 perc 
20 perc 
70 perc 
30 perc 
90 perc 

Pénteki napokon az utolsó zárás 17:25- 17:45 között. 

Kérem tisztelettel tájékoztassa a lakosságot a harcászati gyakorlat helyszíneiről és időpontjairól 
valamint kérjük a lakosság szíves megértését és türelmét. 

• 



A lőtéren felmerülő problémával kapcsolatos információ : 

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

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

Kommunikációért felelős személy: Schiiffer Mónika hadnagy 06 301 777 5234 

Szimulációs Gyakorló és Kiképző Központ: 06 88/ 549 586 

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. 

Bakonykúti lőtér területén Bakonykúti- V árpaiota közötti útvonalon az áthaladás t a 
lövészetek és gyakorlatok, katonai tevékenységek idejére nem engedélyezem és a kiadott 
engedélyek nem érvényesek! 

Várpalota, 2016. január 'sh( - dn. 
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