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ERTBSITES

Éftesítem Önt, hogy az lvfrI BHK kezelésében lév honvédségi teriileteken az
élesltivészetek és egyéb katonai tevékenységek 2022. november hr napban az alábbiak
szerint alakulnak:

Úidiiriigd gvakorl - és | tér:

Fsz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Várhat hatások

1

2022.
november

04-05.

Garilla Racing Kft.
Terep Rallye verseny

nem-katonai rendezvény
varhat an naponta 08oo-2boo

Zajhatás: k zepes

Ki- és bemen forgalom: jelent s

F feladat: aut verseny, jelent s
jármrímozgás

F or galomkorlátozás okkal j árhat|

Hatása v adászati tevékenYségre: általános

2.

2022.
november

08-10.
november

23-24.

MH Páp a Bérzisrepiil tér

élesliivészet
(gyalo gsági fe gyverekkel)

naponta oSoo-2200

Zajhatás: kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladatok: élesl vészet gyalogsági
fegyverekkel, jelent s személyi- és

jármtimozgás

Hatása vadászati tevékenységre: ielent s

aJ.
2022.

november
14- 1 8.

ELSZANT HARCOS 2022
MH Budapest Hely rségdandar

kiképzési tevékenyqég
naponta OSoo -2200

Zajhatás: k zepes

Ki- és bemen forgalom: k zepes

F feladat: kiképzési tevékenység; jelent s

esetenként rejtett személyi- és j ármiím ozgás,
vakl szeres lovészet, fiistjelz k és

pirotechnikai e szko zok aIkalmazása

Hatása vadászati tevékenységre: ielent s



A Várható hatások:

ZajhatÁsz
,,alacsony'': lövészet kis kaliberri (gyalogsági) fegyverekkel, vaklőszerrel végrehajtott kiképzési

feladat (harcríszat), kis volumenű j fuműmozgás;

,,közepes'': lövészet hmcjrírmű-fegyverekkel (közepes kaliberű fegyverekkel), robbarrtiísok
(megsemmisítés), közepes volumenű jrárműmozgtís (vezetési gyakorlat); repiilési feladatok végrehajLísa.

,jelentós'': lövészet nagy kaliberű fegyverekkel (tÍizérség' príncéltörő, harckocsi-ágyú), levegő-
ftild lövészet.

Ki- és benenő forgalon: a lő- és gyakorlótérre ki- és belépő forgalom. Nem a lő- és gyakorlótér
terÍiletén beliili mozgríst j elenti !

,,alacsony'': 1-5 áthala&ás/nap, kisebb csoportokban (néhríny járműből áló);
,,közepes'': 5_ 1 0 áthaladrís/nap, oszlopmenet áthaladrísa (nagyobb számú eszköz egyszene);

,jelentős'': folyamatos mozgrás (táborépítes' település).

Fő feladat: a végzetÍ tevékenység fő jellege. Személy_ és járműmozgrís esetén a 1ő- és gyakorlótéren
történő mozgások. Légieszközök mozgása esetén viírható alacsony magasságú átrepiilése a lakott terület
elkerülésével (lakott teriileten kíviil min. 100 m).

Hatása vadászati tevékenységre:
,,átalános'': a terÍiLlet haszrriílata miatt figyel-rnet igényel;
,jelentős'': a terÍilet kiterjedt hasznáIat4 a rejtett mozgiísok, vagy az éleslövészet biáonsági

trívolstígainak betartása miatt fokozott figyelnet igényel.

Lőteren felmeriilő oroblémával kapcsolatos informríció:

Várpalota Kossuth Laktanya Üryeletestől kapható az alábbi telefonszrímon:

06-88-549-555

Újoo"oga Kiképzőbrízis parancsnoka: Nagy László alezredes 06 30/8150605

Kommunilcícióért felelős személy: Gervai Jrínos fótötzszászlós 06 30/815043l

A nemzetközi ryakorlatok során bekövetkező l<ártéfitési üryekkel kapcsolatban a

27612008. (XI.21.) Korm. RendeleÍre tekintettel járjanak el.

Kérem, értesítse a tagságo! dolgozókat' hogy a lőtér területén való illetéktelen tartózkodás
esetén a Polgríri Törvénykönyvről szóló 20]13. évi V. törvény 5:5 - 5:8 $-ai alapján' a jegyző

hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóIó 1712015. QI. 16.) Kormrínyrendelet előínísai szerint

birtokvédelemért folyamodok.



_ Továbbá kérem figyelembe venni, hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt a lőter
teriiJetén történő tartózkodás fokozottan baleset_ és életveszélyes, valamint fiíos'!

|9m'.i"t' a lakosság .fig-yelmét lsY a l{ és gyakorlótér teriiletére a belópés szigonían
engedélyhez kötl'ttl Az MH BHK kezelésében lévó honvéáiegi tertiletre való engerlély nélküli belépés
eljárásÍ von maga után !

A kiadott engedélyek a lövészetek és gyakorlatok, katonai tevék€nységek idejére nem
érvényesek!
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