MAGYAR HONVEDSEG
BAKoNY HARCKIKÉPZo KÖZPoNT

N1.t. szám

:

sz' példany

42-231202I.

Ertesítés
Ertesítem ont, hogy az MH BHK kezelésében lévő honvédségi területeken az éleslovészetekés
egyéb katonai tevékenységek2021. június hónapban az alábbtak szerint alakulnak:

Haimáskéri Gvakorlrí_és Lőtér (..0''-pont és Kiirös-hegY lőFsz.

Dátum

2021.

I

június
01-1 1.

2.

2021.
június
05.

(szombat)

1

-') -

202r.
június
06.
(vasámap)

Tevékenység jellege'
ideie

Nemzetközi gyakorlat:
Kiképzésitevékenység

Nemzetközi gyakorlat:
Kiképzésitevékenység
lövészet nélkül

Nemzetközi gyakorlat
kiképzésitevékenység'
lövészet nélkül

Nemzetkiizi gyakorlat:
Kiképzésitevékenység'
4.

5.

202r.
június
07-09.

2021.
június
10.

és gvakorlóterek):

ennek keretében
éleslövészet
(gyalogsági-, harcjármri- és
leve gő-f<ild fe gyverekkel)
mindhárom nap
08.00- 20.00
Nemzetközi gyakorlat:
Kiképzésitevékenység
ennek keretében
éleslövészet
(gyalogsági-, harcj ármű- és
leve gő-flold fegyverekkel)
08.00-20.00

Várható hatások
Zajhatász alacsony és közepes,
éleslövészetek alkalmával esetenként
jelentős.
Ki- és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: harcászat (elentős személyi- és
jármumozgás, esetenként repülő
eszközök mozgásával)
Hatása v adászati tevékenvsésre : i elentős
Zajhatász alacsony, egyes időszakokb an

Ki-

közepes
és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: harcászat, (jelentős személyiés járműm ozgás, légieszközök mozgása)
Hatása v adászati tevékenvsésre: i elentős
Zajhatás:. alacsony, egyes időszakokb an
kiizepes
Ki- és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: harcászat (jelentős személyi- és
járműmozgás, légieszköztik mozgása)
Hatása v adászati tevékenységre : i elentős
Zajhatás: jelentős
Ki- és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: élesliivészetnappal
(gyalogsági-, harcjármű- és levegő-föld
fegyverekkel, jelentős személyi- és
jár míimozgás, lé gieszközii k mozg'ás a,
vaklőszeres végrehajtások)
Hatása v adászatí tevékenvsésre

:

i

elentős

Zajhatász jelentős
Ki- és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: éleslövészet (gyalogsági-'
harcjármű- és levegő-fiild fegyverekkelo
jelentős személyi- és járműm ozgás,
légieszköziik mozgása)
Hatása v adászati tevékenvségre:i elentős

6.

7.

202r.
június

Kiképzésitevékenység
(harcj árművezeté s i gyakorlat)

13.

ggoo_1 goo

202r.
június

T úzszer ész tevékeny sé g

14-

1

8.

naponta 63oo-2600

8.

202r.
június
r5-r7.

Repülési tevékenység
(drónteszt)
naponta 33oo-2600

9.

202r.
június
r7.

T úzszer ész tevékenység
(robbantásos megsemmisítés)

202r.
június

Kiképzésitevékenység
(harcj árművezetési gyakorlat)

25.

6goo_1 goo

10.

Gvulafirátóti GyakorlóFsz.

1

Dátum

202r.
június

0900_2000

és Lőtér

3.

4.

Zajhatász alacsony

és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: harcjárművezetési gyakorlat
(menetoszlop egyszeri elhaladása)
Hatása v adászati tevékenységre : általános
Zajhatász alacsony
Ki- és bemenő forgalom: alacsony
Fő feladat : területbej áús, átvizsgálás
Hatása v adászati tevékenységre : általános
Zajhatász alacsony
Ki- és bemenő forgalom: alacsony
Fő feladat: reptilési tevékenység
(drónteszt' légieszközök mozgása)
Hatása v adászati tevékenvsésre: általános
Zajhatás: kiizepes
Ki- és bemenő forgalom: alacsony
Fő feladat: robbantások (napi néhany
alkalommal)
Hatása v adászati tevékenységre : általános
Zajhatász alacsony
Ki- és bemenő forgalom: alacsony
Fő feladat: harcj árművezetési gyakorlat
(menetoszlop egyszeri elhaladása)
Hatása v adászatí tevékenységre : általános

(Rátóti-Naevmező és Uimaior lő- és gvakorlóterek):

Tevékenységjellege'
ideie

Nemzetközi gyakorlat:
Kiképzésitevékenység

01-1 1.

2.

Ki-

Logisztikai tevékenység

202r.
június
12-18.

(részleges táborbontás)
folyamatos j árműmozgás sal

202r.
június

(harcj árművezetési gyakorlat)

13.

ggoo_1 goo

202r.
június

Repülési tevékenység
(drónteszt)

r5-r7.

naponta 6goo-2600

Kiképzésitevékenység

Várható hatások
Zajhatász alacsony és kiizepes,
éleslövészetek alkalmával esetenként
jelentős.
Ki- és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: kiképzésitevékenység
harcászat (jelentős személyi- és
j árműmozgás, esetenként repülő
eszközök mozgásával)
Hatása v adászati tevékenységre : i elentős
Zajhatász alacsony
Ki- és bemenő forgalom:jelentős
Fő feladat: részleges táborbontás (jelentős
járműmozgás)
Hatása v adászati tevékenvsésre: általános
Zajhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: alacsony
Fő feladat : harcj árművezetési gyakorlat
(menetoszlop egyszeri elhaladása)
Hatása v adászatí tevékenvségre : általános
Zajhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: alacsony
Fő feladat: repülési tevékenység
(drónteszt, légieszközök mozgása)
Hatása v adászati tevékenységre : általános

5.

6.

7.

202r.
június

Logisztikai tevékenység
(táborizemeltetés)

19-30.

esetenként j árműmozgás sal

2021.
junius 21július 09.

Kiképzésitevékenység

Kiképzésitevékenység

202r.
június

(harcj árművezetési gyakorlat)

25.

6goo_

1

goo

Ki-

Zajhatás: alacsony
és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: táborüzemeltetés (esetenként
járműmozgás)
Hatása v adászati tevékenvsésre: általiínos
Zajhatás: alacsony, €gyes időszakokban
közepes
Ki- és bemenő forgalom: alacsony
Fő feladat: harcászat (személyi_ és
jármíimozgás, rej tett személyi mozgás,
esetenként vaklőszeres végrehajtás,
pirotechnikai anyagok használata)
Hatása v adászati tevékenvsésre: i elentős
Zajhatász alacsony
Ki- és bemenő forgalom: alacsony
Fő feladat: harcj iírművezetési gyakorlat
(menetoszlop egyszeri elhaladása)
Hatása v adászaÍi tevékenvsésre: általános

Tótvázsonvi Gyakorlótér:
Fsz.

1

2.

Dátum

Tevékenységjellege'
ideie

202r.
június
01-05.

Nemzetközi gyakorlat:
Kiképzésitevékenység

202r.
június

Nemzetközi gyakorlat:
Kiképzésitevékenység

06- 1 8.

Bakonvkúti Gvakorló_
lJ

és Lőtér

(Csörlőházi lő-

t|ezár ásokkal és forgalomkorlátozással

1

Dátum

202r.
június
03-04

Zajhatás: alacsony, egyes időszakokb an
ktizepes

Ki- és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: harcászat (ielentős szemólyi- és
j árműmozgás, repülő eszközök
mozgásával)
Hatása vadászati tevékenvsésre: i elentős
Zajhatás: közepes
Ki- és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: harcászat fielentős személyi_ és
járműmozgás)
Hatása v adászati tevékenvsésre: általános

és wakorlóterek):

(Tési út) j ár:,,NEMLEGE S''

Időszakos forgalomkorlátozássa|,űt|ezárásokkal
Fsz.

Yárhatő hatások

(Bakonykúti_Várpalota murvás út) jár:

Tevékenység jellege'
ideie

Nemzetközi gyakorlat:
Kiképzésitevékenység

Várható hatások
Zajhatász alacsony és közepeso
éleslövészetek alkalmával esetenként
jelentős.
Ki- és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: harcászat (ielentős személyi- és
j ármíímozgás, esetenként repülő
eszkiiziik mozgásával)
Hatása v adászati tevékenvsésre: i elentős

2.

a
J.

202r.
június
07-08.

Eleslövészet
(gyalogsági fegyverekkel)
naponta gSoo-1600

202r.
június

(harcj árművezetési gyakorlat)

13.

ggoo_1 goo

202r.
junius

4.

Kiképzésitevékenység

T

úzszer ész tevékenys é g

(területátvizsgáIás)
naponta gSoo-2600

14-1 8.

Éleslövészet

5.

202r.
június
22-24.

(gyalo gsági fegyverekkel)

6.

2021.
június 28július 02.

(gyalo gsági fegyverekkel)

Bakonykúti GyakorlóDátum

Fsz.

I

naponta g3oo-1600

Éleslövészet
08.00-20.00

és Lőtér

Zajhatász alacsony
Ki- és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: éleslövészet (gyalogsági
fegyverekkelo jelentős személyi- és
járműmozgás)
v
Hatása adászati tevékenységre : i elentős
Zajhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: alacsony
Fő feladat: harci árművezetési gyakorlat
(menetoszlop egyszeri elhaladása)
Hatása v adászati tevékenységre : általános
Zajhatász alacsony
Ki- és bemenő forgalom: alacsony
Fő feladat : területbej á rás, átv izsgálás
Hatása v adászati tevékenységre : általános
Zajb.atász alacsony
Ki- és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: éleslövészet (gyalogsági
fegyverekkel, jelentős személyi- és
járműmozgás)
Hatása v adászati tevékenvsésre: i elentős
Zajhatász alacsony
Ki- és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: éleslövészet (gyalogsági
fe gyve rekk e|' kézigr átn át- d ob á s, j elen tő s
személyi- és járműmozgás)
Hatása v adászati tevékenvsésre: i elentős

(Otfa evakorlótér):

Tevékenységjellege'
ideie

Kiképzésitevékenység

202r.
június

(harcj árművezetési gyakorlat)

13.

6goo_1 goo

Várható hatások

Ki-

Zajhatász alacsony

és bemenő forgalom: alacsony
Fő feladat: harcj tírművezetési gyakorlat

(menetoszlop egyszeri elhaladása)
Hatása v adászati tevékenységre: általános

A Várható hatások:
Zajhatás:

,,alacsony'': lövészet kis kalibení (gyalogsági) fegyverekkel, vaklőszerrel végrehajtott kiképzési
fe l adat (har c ászat), ki s v o lum enű j árműm ozgás ;
,,köZepes'': lövészet harcjármű-fegyverekkel (közepes kaliberű fegyverekkel), robbantások
(megsemmisítés), közepes volumenű j ármúmozgás (vezetési gyakorlat); repülési feladatok végrehajtása.
lövészet nagy kalibeni fegyverekkel (tüzérség' páncéltörő, harckocsi-ágyú), levegő'jelentős":
föld lövészet.

Ki-

forgalom: a lő- és gyakorlóténe ki- és belépő forgalom
,'alacsony'': I-5 áthaladáslnap, kisebb csoportokban (néhány jármúbőI á1l'ő);
,,köZepes'': 5-10 áthaladáslnap, oszlopmenet áthaladása (nagyobb számt eszköz egyszerre);
j elentős'' : folyamatos mozgás (táborépítés,település).

és bemenő

'

Fő feladatz avégzett tevékenységfő jellege. Személy- és jármÍímozgás esetén a lő- és gyakorlótéren

történő mozgások. Légieszközök mozgása esetén várhatő alacsony magasságú átrepülése a lakott terület
elkerülésével(lakott területen kívülmin. 100 m).

Hatása vadászati tevékenységre:
,,általános'': a terület hasznáIata miatt figyelmet igényel;
,jelentős'': a terület kiterjedt hasznáIata, a rejtett mozgások, vagy az éleslövészet biztonsági
távolságainak betartása miatr fokozott figyelmet igényel.

Lőtéren felmerülő problémával kapcsolatos információ

:

Várpalota Kossuth Laktanya Ugyeletestől kapható az alábbi telefonszámon:

06-88-549-55s
Hajmáskér Kiképzőbázis parancsnoka:

Selek Róbert őrnagy 06 30/815 02 87

Bakonykúti Kiképzőbázis mb.parancsnoka: Kiss András fotörzsőrmester

Kommunikációért felelős személy:

Gervai János főtörzszászlós

MH CKELMK iisszekötő csoport:

06 30 r53

A

06 30164I-3178
06 30/815-0431

5495

nemzetközi gyakorlatok során bekiivetkező kártérítésiügyekkel kapcsolatban
(xI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

a

276/2008.

Kérem, értesítsea tagságot, dolgozókat' hogy a |őtér területén való illetékte|en tartőzkodás
esetén a Polgári Törvénykönyvről szőIő 2013' évi V. törvény 5:5 - 5:8 $-ai alapján, a jegyző
hatáskörébe tartoző birtokvédelmi eljárásról szóló 17l20I5. (II. 16.) Kormányrendelet előírásai szerint
birtokvédelemért folyamodok.
Tájékoztatomo hogy Gyulafirátót településtől keleti irányban körÍilbelül 700_800 méteres
távolságban az ilj bázis kialakításával kapcsolatos munkálatok folynak!
Továbbá kérem figyelembe venni, hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt alótér
területén történő tartőzkodás fokozottan baleset- és életveszélyes, valamint TILOS!

Értesítemtovábbá, hogy az MH BHK kezelésében lévő honvédségi területre való engedély
nélküli belépéseljarást vonhat maga után.
A kiadott engedélyek a lövészetek és gyakorlatok, katonai tevékenységek idejére n€m
érvényesek!

Várpalota ,2021. június é?s "h.
'
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