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Ertesítés

Ertesítem ont, hogy azMH BHK kezelésében lévő honvédségi teruleteken, éleslövészetek és

egyéb katonai tevékenységek202t. június hónapban az alábbiú< szerint alakulnak:

Úidöröed gvakorló- és lőtér:

Zajhatász
,,alacsony'': lövészet kis kalibení (gyalogsági) fegyverekkel, vaklőszerrel végrehajtott

kiképzé s i fe l adat (har c ás zat), ki s v o lum enű j ármtím o zgás ;

',köZepes'': lövészet harcjrírmű-fegyverekkel (közepes kalibeni fegyverekkel), robbantások
(megsemmisítés)' közepes volumenű jármúmozgás (vezetési gyakorlat); repülési feladatok
végrehajtása.

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

Ki_ és bemenő forgalom: a 1ő- és gyakorlótérre ki- és belépő forgalom

,,alacsony'': 1-5 áthaladáslnap, kisebb csoportokban (néhány járműből állÓ);

,,köZepes'': 5-10 áthaladáslnap, oszlopmenet áthaladása (nagyobb számú eszköz egyszene);

, 
j elentős'' : folyamato s mozgás (táborépítés' település).

Fő feladat: avégzett tevékenység fő jellege. Személy- és jármrímozgás esetén a lő- és gyakorlótéren

történő mozgások. Légieszközök mozgása esetén várható alacsony magasságú átrepülése a lakott

terület elkerülésével (lakott területen kívülmin. 100 m).

Fsz. Dátum
Tevékenység jellege'

ideie Yárható hatások

202r.
május 31-
június 25.

Nemzetkiizi gyakorlat:
Kiképzési tevékenység

Zajhatász alacsony és ktizepes,
éleslövészetek alkalmával esetenként

jelentős.
Ki- és bemenő forgalom:jelentős

Fő feladat: harcászat repülési
tevékenységgel (ielentős személyi- és

járműmozgás, repülő eszközök mozgása,
vaklőszeres végrehajtás, pirotechnikai

anyagok használata)
Hatása v adászati tevékenysé gre : i elentős

2.

202r.
június
13-25.

Kiképzési tevékenység
naponta g6oo-2400

Zajhatás: közepes
Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: harcászat (|elentős személyi- és
jármúmozgás, esetenként rej tett

személyi mozgás)
Hatása v adászati tevékenységre : i elentős



Hatása vadászati tevékenységre:
,,általános'': a terület használata miatt figyelmet igényel;
,jelentős'': a tertilet kiterjedt haszná|ata, a rejtett mozgások, vagy az éleslövészet biztonsági

távol s ágainak betartása miatt fokozott fi gyelmet i gényel.

A lőtéren felmerülő problémával kapc so lato s informác ió :

Vá rp alota Ko ss u th L aktanya Ügyeletes től kapható az aIábbi telefonszámon :

06-88-549-555

Ujdiirögd Kiképzőbázis parancsnoka:

Kommunikációért felelős személy:

MH CKELMK összekötő csoport:

Nagy Lász(ő alezredes 06 30l 815 06 05

Gervai János fótörzszászlós 06 30/815-0431

06 30 Is3 s495

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

Kérem, értesítse a tagságot, dolgozókat, hogy a |őtér területén való illetéktelen tartózkodás
esetén a Polgári Törvénykönyvről szőló 2013. évi V. törvény 5:5 - 5:8 $-ai alapjén, a jegyző
hatáskörébetartoző birtokvédelmi eljrírásról szóló 17l20I5. (II. 16.) Kormányrendelet előírásai szerint
birtokvédelemért folyamodok.

Továbbá kérem figyelembe venni' hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt
lőtér területén történő l.artőzkodás fokozottan baleset- és életveszélyes, valamint TILOS!

Ertesítem továbbá, hogy az MH BHK kezelésében lévő honvédségi területre
nélküli belépés eljárást vonhat magaután.

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

Y árpalota, 2021. június c3

való engedély

idejére nem

f
qn.


