
MAGYAR HONVÉDSÉG 
BÖSZÖRMÉNYI GÉZA 

CSAPATGYAKORLÓTÉR PARANCSNOKSÁG 

sz. példány 

Nyt. szám: 385-3/2023 

ÉRTESÍTÉS 

Értesítem Önt, hogy az MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság 
kezelésében lévő honvédségi területeken az éleslövészetek és egyéb katonai 
tevékenységek 2023. február hónapban az alábbiak szerint alakulnak: 

Úidörögd gyakorló- és lőtér: 

A katonai szervezet és/vagy a 

Fsz. Dátum 
feladat neve, 

Várható hatások a katonai tevékenység jellege és 
ide_je 

Zajhatás: közepes 

EZÜST NYÍL 2023 Ki- és bemenő forgalom: közepes 
MH 4 7. Bázisrepülőtér 

2023. kiképzési tevékenység Fő feladat: kiképzési tevékenység, 
1. február jelentős; esetenként rejtett személyi- és 

01- 10. járműmozgás, vaklőszeres lövészet, 
kiképzési tevékenység (harcászat) füstjelzők és pirotechnikai eszközök 

folyamatos végrehajtással alkalmazása 

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős 

Zajhatás: közepes 

MH 4 7. Bázisrepülőtér 
Ki- és bemenő forgalom: közepes 

2023. éleslövészet 
Fő feladat: kiképzési tevékenység, 

2. február 27-
(gyalogsági fegyverekkel) 

műszaki kiképzés, robbantás és kézigránát-
március 02. dobás, jelentős személyi- és járműmozgás, 

02. 27-03.02. naponta os00-22°0 
éleslövészet gyalogsági fegyverekkel, 

jelentős személyi- és járműmozgás 

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős 



Várható hatások:

Zajhatás.
,,alacsony'': lövészet kis kaliberii (gyalogsági) fegyverekkel, vaklőszerrel végrehajtott kiképzési

feladat (harcríszat), kis volumenű jrírműmozgás;

,'közepes'': lövészet harcjrármű-fegyverekkel (közepes kaliberű fegyverekkel), robbantrások
(megsemmisítés), közepes volumenű j rírműmozgás (vezetési gyakorlat); repülési feladatok végrehajtása.

,jelentős'': lövészet nagy kalibení fegyverekkel (tiizérség, páncéltöró, harckocsi-ágyú), levegő-
ftjld lövészet.

Ki- és bemenő forgalom: a 1ő- és gyakorlóténe ki- és belépő forgalom. Nem a 1ő- és gyakorlótér
teriiletén belüli mozgást jelenti!

,,a1acsony'': 1-5 áthaladás/nap, kisebb csoportokban (néhriny jrírműből rflló);
,,közepes'': 5_l0 áthaladás/nap, oszlopmenet áthaladrísa (nagyobb szítnú eszköz egyszerre);
,jelentős'': folyamatos mozgás (táborepítés' telepiilés).

Fő feladat: a végzetÍ tevékenység ft jellege. Személy- és jrármiimozgás esetén a lő- és
gyakorlótéren történő mozgások' Légieszkiizök mozgása esetén vrárható alacsony magasságú átrepiilése
a lakott teriilet elkeriilésével (lakott területen kíviil min' 100 m)'

Hatása vadászati tevékenységre:
,,ií1taliános'': a tertilet haszrrílata miatt figyelmet igényel;

'jelentós'': 
a terlilet kiteÍjedt hasznáiat4 a rejtett mozgrások, vagy az éleslövészet biaonsági

trívolságainak betartrísa miatt fokozott figyelmet igényel.

Lőtéren felmerülő problémával kapcsolatos információ:

Várpalota Kossuth Laktanya Üryeletestől kapható az alábbi telefonsziámon:

06-88-549-555

Újaoroga Kiképzőbázis parancsnoka: Nagy Lríszló alezredes 06 30/8150605

Kommunikicióért felelős személy: Gervai Jiános fotörzszészlós 06 30/81 5043 1

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

Kérem, értesítse a lakosságot, tagságot' dolgozókat, hogy a lőtér területén való illetéktelen
taÉózkodás esetén a PolgríLri Törvénykönyvről szóló 2013 ' éi V. törvény 5:5 _ 5:8 $-ai alapján' a
jegyző hatlásköréb e tartozo birtokvédelmi eljrárrísról szólő |7l20I5. GI. 16.) Kormrínyrendelet előírásai
szerint birtokvédeleméÉ folyanodok.

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



Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lő- és gyakorlótér teriiletére a belépés szigonían
engedélyhez kötött! Az MH MH Böszörményi Géza CsapatgyakorlótéÍ Parancsnokság kezelésében
lévő honvédségi teriiletre való engedély nélküli belépés eljárást von maga után!

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

Varpalo ta, 2023 . január )E
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