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Értesítés

Ertesítem ont, hogy az MH BHK kezelésében lévő honvédségi tenileteken, éleslövészetek és
egyéb katonai tevékenységek202l, november hónapban az alábbiak szerint alakulnak:

Úidöriied gvakorló_ és tőtér:

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

1

202r.
október 1 1-

december
17.

MH 43. Nagysiíndor József Híradó
és Vezetéstiímogató Ezred

kiképzési tevékenysé g (harcászat)

ennek keretében:
élesliivészet

(gyalogsági fegyverekkel)
11. 15-18. naponta gSoo-2200

Zajhatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzési tevékenység éles
lövészettel' a gyakorlótéren jelentős

személyi- és járműmozgás, esetenként
vaklőszeres lövészet és ftistjelzők

alkalmazása.

Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentős

2.

202r.
november

09-1 L

MH Pápa Bázisrepülőtér

élesltivészet
(gyalogsági fegyverekkel)

11. 09-11. naponta gSoo-1600

Zajhatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági
fegyverekkel

Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentős

1J.

202r.
november

08-1 1.

MH Budapest Helyőrségdandár

kiképzési tevékenység
(harcászat)

11. 0g. 0g00-11. 11. 1900

Zajhatász alacsony

Ki_ és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: kiképzési tevékenység, a
gyakorlótéren jelentős személyi- és

jármúmozgás, vaklőszeres lövészet és
fiistj elzők alkalmazása.

Hatása v adászati tevékenységre :
általános



4.
202r.

november
15-19.

Nemzeti Kozszo|gáIati E gyetem
Hadtudományi és

Honvédtisztképző Kat

kiképzési tevékenysé g (túlélési
gyakorlat)

1 1. 15-19. naponta ggoo-2400

Zajhatász alacsony

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzési tevékenység, a
gyakorlÓtéren jelentős személyi- és

jármtimozgás, vaklőszeres lcjvészet és
fiistj elzők alkalmazása.

Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentős

5.

202r.
november

))_
december

03.

MH 93. Petőfi Sándor
V e gyiv é de lmi Zás zlő aIj

kiképzé si tevékenys é g (har cászat)
II. 22-12. 03. naponta 69oo-2400

Zajhatász alacsony

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzési tevékenység, a
gyakorlótéren jelentős személyi- és

jármúmozgás, vaklőszeres lövészet és
fiistj elzők alkalmazása.

Ilatása vadászati tevékenvsésre: ielentős

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

kiképzési feladat (harcászat), kis volumenű járműmozgás;

,,közepes'': lcjvészet harcjármű-fegyverekkel (közepes kalibení fegyverekkel), robbantások
(megsemmisítés), közepes volumenű játrmiimozgás (vezetési gyakorlat); repülési feladatok
végrehajtása'

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

Ki_ és bemenő forgalom: a lő- és gyakorlóténe ki- és belépő forgalom
,,alacsony'' I-5 átha|adáslnap, kisebb csoportokban (néhány járműből álló);

',közepes'': 
5-10 áthaladáslnap, oszlopmenet átha|adása (nagyobb számú eszkoz egyszerre);

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

Fő feladat: avégzett tevékenység fő jellege. Személy- és járműmozgás esetén a lő- és gyakorlótéren
történő mozgások. Légieszközök mozgása esetén viárható alacsony magasságú átrepülése a lakott
terület elkerülésével (lakott területen kívül min. 100 m).

HaÚása vadászati tevékenységre:
,,áItalános": a terület hasznáIata miatt figyelmet igényel;

,jelentős'': a terület kiterjedt használata, a rejtett mozgások' vagy az éleslövészet biztonsági
távols ágainak betartás a miatt foko zott fi gyelmet i gényel.



A lőtéren felmerülő prob lémával kapcsolato s információ :

Várpalota Kossuth Laktanya Ügyeletestől kapható az aléhbi telefonszámon:

06-88-549-ss5

Ú1 ati rti ga Kiképzőb ázis p arancsnoka :

Kommunikációért felelős személy:

Nagy Lászlő alezredes 06 30l 815 06 05

Gervai János fótorzszászlós 06 30/815-0431

A nemzetközi gyakorlatok során bekövetkező kártérítési ügyekkel kapcsolatban a 276/2008.
(XI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

Kérem, értesítse a tagságot, dolgozókat, hogy alíitér területén vató illetékte|en tartőzkodás
esetén a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V. törvény 5:5 - 5:8 $-ai alapján, a jegyzó
hatáskörébetartoző birtokvédelmi eljárásról szóló 17l20I5. (II. 16.) Kormányrendelet előírásai szerint
birtokvédelemért folyamodok.

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

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lő- és gyakorlótér területére a belépés szigorúan
engedélyhez kiitött!

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

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

Várpalota,2O2I. oktőber lo n.

P.H.

edes
központparancSnok


