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Nyt. szám :42-4Il202I.

sz. példány

Értesítem Önt' hogy azMH BHK kezelésében lévő honvédségi területeken az éleslövészetek és
egyéb katonai tevékenységek2021, november hónapban az alábbiak szerint kerül kiegészítésre:

Bakonvkúti Gvakorló_ és Lőtér (Csörlőházi lő- és eYakorlóterek):

Bakonvkúti Gvakorló- és Lőtér (otfa evakorlótér):

Fsz. Dátum
Végrehajtó (feladat neve),
tevékenvsés iellese és ideie

Yárhatő hatások

1

202r.
november

30-
december

01.

MH Légi Műveleti Vezetési és

Irányítási Központ

j árnuv ezeté si gyakorlat
II. 3O-I2. 01. naponta 63oo-1 3oo

,11.22-23. helyett)

Zajhatás: közepes
Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: jármÍiv ezetési gyakorlat
(elentős járműmozgás)

Hatása v adászati tevékenységre : általános

A Várható hatások:

Zajhatász
,,alacsony": lövészet kis kaliberű (gyalogsági) fegyverekkel, vaklőszerrel végrehajtott kiképzési

fel adat (harcás zat)' ki s volumenű j árműm ozgás ;

,,közepes'': lövészet harcjarmű_fegyverekkel (közepes kaliberű fegyverekkel), robbantások
(megsemmisítés)' közepes volumenű j ármúmozgás (vezetési gyakorlat); repülési feladatok végrehajtása.

,jelentős'': lövészet nagy kaliberű fegyverekkel (tüzérség, páncéltörő, harckocsi-ágyú), levegő-
föld lövészet.

Ki- és bemenő forgalom: a lő- és gyakorlóténe ki- és belépő forgalom
,,alacsony'': I-5 áthaladás/nap, kisebb csoportokban (néhány járműből á1ló);

,,közepes'': 5-10 áthaladáslnap, oszlopmenet áthaladása (nagyobb számu eszköz egyszerre);

' 

j elentős'' : folyamatos mozgás (táborépítés, település).

Fő feladatz avégzett tevékenység fo jellege. Személy- és járműmozgás esetén a 1ő- és gyakorlótéren
történő mozgások. Légieszközök mozgása esetén várható alacsony magasságú átrepülése a lakott terület
elkerülésével (lakott területen kívülmin. 100 m).

dőszakos forgalomkorlátozással' útlezárásokkal (tsakonvkúti-Várpalota murvás út) jár:

Fsz. Dátum
Végrehajtó (feladat neve),
tevékenvsés iellepe és ideie Várható hatások

I

202r.
november

04-06.

MH 6131. Területvédelmi
Zászlőalj

kiképzés i tevékenys é g (har cászat)
11. 04-06. naponta 63oo-1300

Zqhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: alacsony
Fő feladat: kiképzési tevékenység

(harcászat)
Hatása v adászati tevékenysésre : általános



Hatása v adászati tevékenységre :
,,általános'': a terület hasznáIata miatt figyelmet igényel;
,jelentős'': a terület kiterjedt használata, a rejtett mozgások, vagy az éleslövészet biztonsági

távol s ágainak betartás a miatt foko zott fi gyelmet i gényel.

Lőtéren felmerülő problémával kapcsolatos információ :

Várpalota Kossuth Laktanya Ugyeletestől kapható az alábbi telefonszámon:

06-88-549-sss

Hajmáskér Kiképzőbázis parancsnoka: Selek Róbert őrnagy 06 30/815 02 81

Bakonykúti Kiképzőbázis mb.parancsnoka: Kiss András fotörzsőrmester 06 30164I-3178

Kommunikációért felelős személy: Gervai János főtörzszászlós 06 30/815-0431

A nemzetközi gyakorlatok során bekövetkező kártérítési ügyekkel kapcsolatban a 27612008.
(xI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

Kérem, értesítse a tagságot, dolgozókat, hogy a |őtér területén valrÓ illetéktelen tartózkodás
esetén a Polgári Törvénykönyvről szőIő 20L3. évi V. törvény 5:5 - 5:8 $-ai alapján, a jegyző
hatáskörébe tartoző birtokvédelmi eljarásról szóló 17l20I5' (II. 16.) Kormányrendelet előírásai szerint
birtokvédelemért folyamodok.

Tájékoztatom' hogy Gyulafirátót településtől keleti irányban körülbelül 700_800 méteres
távolságban az űj bázis kialakításával kapcsolatos munkálatok folynak!

Továbbá kérem figyelembe venni' hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt alótér
területén történő tafiőzkodás fokozottan baleset- és életveszélyes, valamint TILOS!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 1ő- és gyakorlótér területére a belépés szigorúan engedélyhez
kötött!

Értesítem továbbá, hogy az MH BHK kezelésében lévő honvédségi területre való engedély
nélküli belépés eljárást vonhat maga után.

A kiadott engedélyek a lövészetek és gyakorlatok, katonai tevékenységek idejére nem
érvényesek!

Várpalota ,2021. október - B Jn.

.-? -i/? ;P.H. /..ért ű /.|l,{z-
Pálmai Arpád a)ézredes

központparancSnok-helyettes


