
Heves Megyei Rendőr-főkapitányság



1990-ben HMRFK vagyonkezelésébe került a munkásőrség több mint 143.416 

m2-es tereplőtere.

HMRFK lehetőségeit meghaladta egy ekkora terület őrzése, karbantartása és 

fenntartása.



2008-ban elinduló lő- és intézkedéstaktikai képzés kezdetére a lőteret 

visszafoglalta a természet, valamint a lőszektorok hiánya miatt csak a terület 

zárásával lett volna lehetséges a lövészet.



A kiképzésekhez ezért polgári lőtereket vettünk igénybe. A bérleti díjak 2010-re 

elérték az évi 1.000.000 Ft-ot, ezért a saját lőtérre kényszerültünk! 

A  csatornarendszer hiánya okozta belvíz veszélyeztette az akkor átadott 

kiképző és kutyás bázist!

A körülmények mostohák voltak!





2008-tól kezdődően  többször megpróbáltam megszervezni a lőtér 

fejlesztését, korszerűsítését és  karbantartását. Az alap 

elképzelésem  az volt, hogy befektetők bevonásával elvégezzük a 

szükséges munkálatokat, akik  később bérlőként, bérleti díjként 

érvényesíthetik a befektetésüket.

2013-ban sikerült minden nehézséget megoldani. Az elképzelésnek 

megtalálni a legjobb jogi formát. 

A  több milliós fejlesztés megkezdődött!

Nézzük mi történt!



A munkálatok 2014-ben kezdődtek el! Első feladat a bozót kiirtása volt!









A munkálatok a területet körülvevő csatornarendszer kialakításával 

folytatódtak!



Az új csatornarendszernek volt feladata!



Az épület együttes belvíz elleni védelme is megoldódott!



A  bevezető út nyomvonala  kezd kialakulni. Mögötte  az épülő lőszektorok. A 

kép alsó részén az épületről  a vizet levezető  csatornarendszer látható.



A kész csatornarendszer által összegyűlt víz elvezetése következett a 

bejáratnál, a műút alatt!



A műút másik oldalán a korábbi csatorna helyének megtisztítása!

Szerencsére egy nagy béka helyett csak egy nagy kő zárta el a víz útját!



A víz ismeri a fizikát! Ennek köszönhetően  a lőtér végre megszabadult a 

belvíztől!



2014. januárban elkezdődött a lőszektorok kialakítása is!



2015. áprilisára elkészültek a 300 m-es lőszektorok, melyek  6-9-es számot 

fogják kapni! Tőlük jobbra pedig a 25 m-esek láthatóak.



A kép jobb oldalán a 25 m-es szektorok láthatóak. Lőtérszabályzat szerinti 

lőszektorok 15-26-ig.



A kész lőszektorok madártávlatból! Jól látható a lőteret körbevevő 

csatornarendszer is.



Bejárati rész bozótmentesítése 2014-ben!

előtte 

közben





2015. márciusában kezdetét veszi az út készítése!





A z elkészült út a 8. és 10. szektor előtt. Jobbra a csatorna látható és annak 

folytatása  az út alatt 



2015. márciusában elkezdődött a bejárat rész elkerítése és a bejárat kapuval 

történő lezárása!



2015. áprilisban a víz és elektromos földkábelek bevezetése kezdődött a 

lőszektorokhoz! Háttérben jól látható a kész bejárati kapu és kerítés.



A bejárattól balra eső rész, mely nehezítette a biztonságos kikanyarodást, 

2015. augusztusában  tisztult meg.



Feltöltés és kész a 

bejárat!



2015. nyarán elkészült két 16 nm-es fedett rész, melyet terveim szerint 

további hat fog követni.  A képen egy 100 m hosszú (3. sz.) lőszektor látható.



A képen jól látható, hogy a  terület az átalakítás, fejlesztés és korszerűsítés után 

ismét kizöldült.  A terület karbantartása komoly feladat.  



Úgy érzem, hogy a lőtér megmentése a volt legjelentősebb szakmai 

munkám.

Az állomány kiképzése egyre emberibb és biztonságosabb 

környezetben zajlik. Megszűnt a terület belvízproblémája, így az 

épület tartósabb lesz. Kerítés és bejárati kapuval a bázis elsődleges 

vagyonvédelme biztosítottá vált. Az út lehetővé tette a lőszektorok

biztonságos megközelítését.

A HMRFK eleget tud tenni az állami vagyon kezelésével, 

karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos törvényi 

kötelezettségét.

A HMRFK-nak bevétele származik a lőtér bérleti díjaiból.

A HMRFK-nak a lőtér fejlesztés, korszerűsítés és karbantartás 0 

forintjába került!



1995-ben voltam először a felsőtárkányi lőtéren, amit már akkor is 

a természet kezdett visszafoglalni. 

Lenyűgözött a terület és lőtér. Elképzeltem milyen lehetett itt 

régen, amikor maga teljességében működött.

Úgy éreztem, akkor lennék a legszerencsésebb, ha ezen a lőtéren 

dolgozhatnék kiképzőként.

20 év várakozás, sok munka, harc, nehézség után álmom 

megvalósult!

Köszönöm Istennek, hogy álmom megvalósulhatott és ehhez sok jó 

és segítőkész embert küldött!

A munkálatok 2016-ban tovább folytatódnak!



Köszönöm a figyelmet és a 
türelmet!


