MAGYAR HONVEDSEG
BAKONY HARCKIKEPZ O KOZPONT

sz. példány

Nyt. szrím : 42-34/202I.

Ertesítés
ÉrtesítemÖnt, hogy azly'rH BHK kezelésében lévő honvédségi területeken az éleslövészetek és
egyéb katonai tevékenységek2021. szeptember hónapban az alábbiak szerint kerül kiegészítésre:

Haimáskéri Gvakorlrí_és Lőtér (..0'o_pont
Dátum

Fsz.

I

2021.
szeptember
26október
08.

és Köriis-hegv

lő- és gYakorlóterek):

Végrehajtó (feladat neve),
tevékenvsés iellese és ideie
BREAKTHROUGH 2O2IMooNsTAR 202 1 titztámogatő
és rendszerintegráló gyakorlat

Várható hatások

Zajhatás: jelentős
Ki- és bemenő forgalom: jelentős
Fő feladat: logisztikai tevékenység
fi elentős személyi és járműmozgás)'
logisztikai és kiképzési
kiképzésitevékenység (jelentős személyi-,
tevékeny s é g (har c ászat)
jármű- és légi eszkiiz mozgás, esetenként
vaklőszeres végrehajtás), éleslövészet
ennek keretében:
(gyalogsági, harckocsi és tüzérségi
éleslövészet
fegyverekkel' jelentős személyi- és
(gyalogsági, harckocsi és tüzérségi
járműmozgás)
fegyverekkel)
Hatása vadászati tevékenységre:jelentős
09.27.6300-1300

Bakonvkúti Gyakorló-

és Lőtér

(Csörlőházi lő-

és evakorlóterek):

IJtlezárásokkal és forgalomkorlátozással (Tési út) jár:
Dátum

Fsz.

Végrehajtó (feladat neve),
tevékenvsépiellepe és ideie

BREAKTHROUGH
1

202r.
szeptember
26október
01.

2021
gyakorlat
tüzérségi
végrehajtási szakasz

éleslövészet
(ttizérségifegyverekkel)
09.27.0800-2230

Várható hatások
Zajhatász jelentős
Ki- és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: kiképzésitevékenység
(har c ászat) (i elentős szem élyi- és
járműmozgás)
llatása vadászati tevékenységre:jelentős
A feladat teljes időtartamára a murvás
űt zárásra kerül!

A Várható hatások:
Zajhatás:

,,alacsony'': lövészet kis kalibeni (gyalogsági) fegyverekkel, vaklőszerrel végrehajtott kiképzési
feladat (harcászat), kis volumenű j árműm ozgás ;
lövészet harcjrármű-fegyverekkel (közepes kaliberű fegyverekkel), robbantások
''köZepes'':
(megsemmisítés), kozepes volumenű j élrmúmozgás (vezetési gyakorlat); repülési feladatok végrehajtása.
,jelentős'': lövészet nagy kaliberű fegyverekkel (tüzérség,páncéltörő, harckocsi-ágyú), levegő-

fold lövészet.

Ki-

és bemenő

forgalom: a

ki- és belépő forgalom

1ő- és gyakorlóténe

,,alacsony'': 1-5 éúhaIadáslnap, kisebb csoportokban (néhány jármílbőI állő);
,,köZepes": 5-10 áthaladás/nap, oszlopmenet áthaladása (nagyobb számu eszköz egyszerre);
,

j elentő s'' : folyamatos mozgás (táborépítés,település).

Fő feladatz avégzett tevékenységfo jellege. Személy- és járműmozgás esetén a lő- és gyakorlótéren

történő mozgások. Légieszkozök mozgása esetén várhatő alacsony magasságú átrepülése a lakott terület
elkerülésével (lakott területen kívül min. 100 m).

Hatása vadászati tevékenységre:
gyelmet i gényel ;
a terület kiterjedt hasznáIata, a rejtett mozgások, vagy aZ éleslövészet biztonsági
'jelentős'':
ls
ágainak
betartás
a miatt fokozott fi gyelmet i gényel.
távo
,'

általáno s'' : a terület használata miatt

fi

Lőtéren felmerülő problémával kapcsolatos információ:

Várpalota Kossuth Laktanya Ügyeletestől kapható az alábbi telefonszámon:

06-88-549-ss5
Hajmáskér Kiképzőbázis parancsnoka: Selek Róbert őmagy 06 30/815 02 87
Bakonykúti Kiképzőbázis mb.parancsnoka: Kiss András főtörzsőrmester

Kommunikáciríért felelős

személy:

Gervai Jiínos fótörzszászlós

06 30164I-3178
06 30/815-043

A

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

a

1

276/2008.

Kérem' értesítse a tagságot, dolgozókat, hogy a |őtér területén való illetéktelen tartózkodás
esetén a Polgári Törvénykonyvről szőIő 2013. évi V. törvény 5:5 - 5:8 $-ai alapjan, a jegyző
hatáskorébetartoző birtokvédelmi eljárásról szóló I7l20I5. (II. 16.) Kormányrendelet előírásai szerint
birtokvédelemért folyamodok.

Tájékoztatom, hogy Gyulafirátót településtől keleti irányban körülbelül 700-800 méteres
távolságban az új bázis kialakításával kapcsolatos munkálatok folynak!
Továbbá kérem figyelembe venni, hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt alótér
területén történő tartőzkodás fokozottan baleset- és életveszélyeso valamint TILOS!

Értesítemtovábbá, hogy az

MH BHK

nélküli belépéseljárást vonhat maga után.
A kiadott engedélyek a lövészetek
érvényesek!

kezelésében lévő honvédségi területre való engedély

és gyakorlatok, katonai tevékenységekidejére nem

Várpalota' 2021. szeptember.]: .{ n.
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,i,:,
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