MAGY AR HONVÉDSÉG
BAKONY HARCKIKÉPZŐ KÖZPONT

sz. példány

Nyt. szám: 350-177/2016
,

Ertesítés

Értesítem Önt, hogy az MH BHK kezelésében l évő hon védségi területeken az éleslövészetek
és egyéb katonai tevékenységek 2016. szeptember hónapban az alábbiak szerint alakul nak .
"O"ponti szektor (Hajmáskéri- Körös-hegyi
Fsz.
l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dátum

2016. szeptember
l"' 8. , 15. , 22 ., 29 .

2016. augusztus 29.
- szeptem ber 02.

2016. szeptember
05- ll.

2016. szeptember
12- 18.

2O16. szeptem ber
19 -25 .

20 16. szeptember
26 - 30.

2016. szeptember 30
-október 02

lőtér):

Tevékenység jellege, ideje
tevékenység,

Tűzszerészeti

me~semmisítés

08° - 20°0 -ig
Nemzetközi. éles lövészette l egybekötött
harcászati foglalko zások. kötelék
felkészítések
H e'tt"t"
·
o o l- csuT.ort o.. k.tg: 08 °0 - 2".J 00 -tg
Pénteken: 08° 0 - !8°0
Nemzetközi, éles lövészette l egybekötött
harcászati foglalko zások, kötelék
felkészítések
Hétfőtől- csütörtökig: 0 8° 0 - 2 3°0 -ig
Pénteken: 08°0 - 18°0
Nemzetközi, éles lövészettel egybekötött
harcászati foglalko zások. kötelék
fe lkészítések
He'tfl"t''
·
1 csu·rort o.. k.tg : 0 8°0 - 2".J 00 -tg
o o0
0
Pénteken: 08° - 18°
Nemzetközi, éles lövészette l egybekötött
harcászati foglalko zások , kötelék
fe !készíté sek
H'et t"oto"l csutorto
...... 1·
.
<tg: 08°0 - 2"_) 00 -tg
0
0
Pénteken: 08° - !8°
Nemzetközi, éleslövészettel egybekötött
harcászati foglalko zások. kötelék
felkészítések
' "J csutorto
.. .. .. k.tg: 08 °11 - 2".J 00 -tg
.
Het
, f oto0
0
Pénteken: 08° - !8°
Nemzetközi katonai tevékenység, vasúti
ki- és berakás Hajmáskér vasútállomás és
környéke

Várható hatások
robbantások, várhatóan
több alka lommal,
nagy zajhatással
nagy űrméretű
fegyverekkeL
nagy zajhatással,
jelentős katonai
gépjárművek , harcjármű,
gépjármű

mozgással,

nagy űrméretü
fegyv erekkel.
nagy zajhatássaL
jelentős katonai
gépjárművek, harcjármű.

gépjármű

mozgással ,
nagy ürméretű
fegyverekke l.
nagy zajhatássaL
je l entő s katonai
gépjárművek, harcjármű,

gépjármű

mozgással,
nagy ürméretü
fegyverekkel ,
nagy zajhatással,
jelentő s katonai
harcjármü, gépjármű
mozgással,
nagy űrméretü
fegyverekkel,
nagy zaj hatással ,
jelentő s katonai
gépjármüvek, harcj ármű,
gépjármü mozgással,
közepes zaj hatással
jelentős katonai
harcjármü , gépjánnü
mozgással,

"O"ponti szektor (Gyulafirátóti (Újmajor) gyakorló- és lőtér):
Tevékenység jellege, ideje

Fsz.

Dátum

J.

20 16. augusztus
29. szeptember 02.

2.

..,
.J.

2016. szeptember
05- JI.

20 16. szeptember
12. - 18 .

Harcászati foglalkozá sok. kötelék
felkés zítések
00
H'et D"o to"l- csutorto
"" "lo.g: 08()() - )"'
_.J -I. g
0
0
Pénteken: 08° - 18°
Harcászati foglalkozások. kötelék
felkés zítések
H et
' Doto" "l csutorto
.... ··1<Ig:
. 08°0 - 2".J 00 -Ig
.
0
0
Pénteken: 08° - !8°
Szakharcászati foglalko zások
06°0 - 23° 0-ig

repülö eszkö z b ő l

20 16. szeptember
!9 - 20.

Teherdobás lég i szállító
0800 - 2?00
.
- -Ig

5.

20 16. szeptember
19-25.

Harcászati foglalkozások. kötelék
felkészítések
H et
' ftoto" l szom batig:
. O8 <JO - 2"'.J 00-I.g

20 16. augusztus 27.
- október 02 .

harcj ármű , gé pjármű

mozgással,
Közepes zajhatással,
vak löszeres végrehajtás,
jelentős katonai
harcj ármű, gépjármű

mozgással,
Közepes zaj hatással,
vak löszeres végrehajtás.
jelentős katonai
harcjármű. gé pj ármű

4.

6.

Várható hatások
Kö zepes zaj hatással,
vak löszeres végrehajtás,
jelentős katonai

Tábor el ő k ész ítés, nemzetkö zi
felkészítés , harcászati foglalkozások

mozgás sal
nagy zaj hatással
repülöeszköz alacsony
magasságú átrepülése,
(lakott te4rül eten kívül
min. 100m)
Közepes zaj hatással,
vaklöszeres végre hajtás,
jelentős katonai
harcj á rmű , gépjármű

mozgással
katonai
gépjá rmű mozgással,
kö zepes zaj hatássa l

jelentős

A katonai tevékenységek a gyakorlótér területén meghatározó jelentőségűek, a vadászati
tevékenységet jelentősen befolyásolják Kincsesbánya - Guttamási - Bakonykúti - Csór Várpalota - Öskü Észak- Hajmáskér Észak- Észak-Nyugat- Gyulafirátót- Jutas puszta Észak
-Veszprém- Márkó- Herend (a központi gyakorlótér teljes területén) térségében.
A légierős tevékenységeknél minimálisan meghatározott magasság feletti repülés várható
Gyulafirátót- Jutaspuszta-Veszprém térségében.
Bakonykúti szektor
Időszakos

(Csörlőházi lőtér):

forgalomkorlátozásokkal, útlezárásokkal nem jár:

Fsz.

Dátum

l.

2016. augusztus 29.
- szeptem ber 02.

2.

2016. szeptember
05- 06.

..,

.J.

20 !6. szeptember
19- 23.

Tevékenység jellege, ideje
Eleslövészettel egybekötött harcászati
foglalkozások, kötelék felkészítések
0 8° 0 -20° 0-ig
Eleslövészettel egybekötött kötelék
felkészítések
0 8° 0 - 20°0-ig
Eleslövészettel egybekötött kötelék
felkészítések
08° 0 - 20°0 -iob

Várható hatások
kö zepes zajhatással,
katonai gépjármű
mozgással ,
közepes zajhatással,
katonai gépjármű
mozgással,
kö zepes zajhatássaL
katonai gépjármü
mo zgássa l,

Bakonykúti szektor (Ötfa gyakolótér):
Fsz.

l.

Dátum

Tevékenységjellege, ideje

2016. szeptember
12 - 16.

Katonai felkés zítés, harcászati
foglalkozások, harcjármü , gépjármü
vezetési gyakorlat
0 8° 0 - 20° 0-ig

Várható hatások
katonai szakfe lkészítés,
jelentős katonai
harcjármü, gépjármü
mo zgással, közepes,
zaj hatással

A nemzetközi gyakorlatok során bekövetkező kártérítési ügyekkel kapcsolatban a
276/2008. (XI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

A

lőtéren felmerülő

problémával kapcsolatos információ:

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

Bakonykúti
Hajmáskér

Kiképzőbázis:

Székely István százados

Kiképzőbázis:

Kommunikációért

felelős

Selek Róbe rt
személy:

őrnagy

06 301 815 05 41
06 301 8150287

Schilffer Mónika hadnagy 06 301 777 52 34

Kérem, értesítse a lakosságot, tagságot, dolgo zó kat, 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 tarto zó birtokvédelmi eljárásról szó ló l 7/2015. (Il . 16.) Kormányrendelet előírásai
szerint birtokvédelemért folyamodok

lőtér

Továbbá kérem figyelembe venni, hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt a
területén történő tartózkodás fokozottan baleset- és életveszélyes!

Bakonykúti lőtér területén Bakonykúti- Várpalota közötti útvonalon, túra útvonalakon
és a Várvölgyben az áthaladást illetve tartózkodást a lövészetek és gyakorlatok, katonai
tevékenységek idejére nem engedélyezem; a korábban kiadott belépési engedélyek fenti
időtartamokban nem érvényesek!

l

J9 .: : n.

Várpalota, 2016. augusztus
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