MAGYAR HoNVÉosÉc
BAKoI\Y HARCKIKÉPZo KÖZPONT

sz. példány

Nyt. szám: 250-5812022

ÉnrEsÍrÉs
ÉrtesítemÖnt, hogy aZ MH BHK kezelésébenlévő honvédségiterületeken az
éleslövészetek és egyéb katonai tevékenységek 2022. december hónapban aZ alábbiak
szerinÍ alakulnak:

Úidöröed
Fsz.

Dátum

2022.
december
I

01.

december
05.-08.

evakorló- és lőtér:
Végrehajtó (feladat neve)o
tevékenvséeielleee és ideie
MH Pápa Bázisrepülőtér
kiképzésitevékenység
műszaki kiképzés(robbantás)'
kézigránát_dobás
12.05. o8oo-2200
élesliivészet
(gyalogsági fegyverekkel)

12.0I.;12.07-08.

nanonta oSoo-2200
Laroco Motorsport Egyesület
Mikulás Rallye
2.

2022.
december
03.-04.

nem-katonai rendezvény
várhatóan naponta 0800-2000

tartalék időpont
12.10-11.

MH
a

J.

2022.
december

25. Klapka György

Lövészdandár
Nemzetközi kiképzés

0s.- 15.

harcászati kiképzés'

Yárhatő hatások
Zajhatász kozepes

Ki_ és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: kiképzésitevékenység,műszaki
kiképzés, robbantás és kézigr ánát-dobás,
jelentős személyi- és járműmozgás'
éleslövészet gyalo gs ági fegyverekkel,
jelentos személyi- és jármúmozgás

Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentős
Zajhatász közepes

Ki-

és bemenő forgalom: jelentos

Fő feladat: autóverseny, jelentős
jár:múmozgás

Forgalomkorlátozásokkal

járhat!

flatása vadászati tevékenységre:általános
Zajhatász közepes

Ki-

és bemenő

forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzésitevékenység; jelentős,
esetenként rejtett személyi- és járműmozgás;
vaklőszer használata;
Hatása

v

adászati tevékenységre : általános

A Várható hatások:
Zajhatás:

,,alacsony'': lövészet kis kaliberű (gyalogsági) fegyverekkel, vaklőszerrel végrehajtott kiképzési
fel adat (har c ászat)' ki s vo lum enű j árm űm o z gás ;
,,közepeS'': lovészet harcjármű-fegyverekkel (közepes kaliberű fegyverekkel), robbantások
(megsemmisítés), közepes volumenű j árműmozgás (vezetési gyakorlat); repülési feladatok végrehajtása.
,jelentős'': lövészet nagy kalibení fegyverekkel (tüzérség,páncéltörő' harckocsi-ágyú), levegőÍtjld lövészet.

Ki- és bemenő forgalom: a lő- és gyakorlótérre ki_ és belépő forgalom. Nem a 1ő- és gyakorlótér
területén belüli mozgást jelenti!
,,alacsony'': 1-5 áthaladás/nap, kisebb csoportokban (néhrínyjárműből álló);
,,köZepes'': 5-10 áthaladáslnap, oszlopmenet átha|adása (nagyobb szétrntl eszköz egyszerre);
j elentős'' : folyamatos mozgás (táborépítés'település).
,

Fő feladatz a végzett tevékenységfő jellege. Személy- és járműmozgás

esetén a lő- és gyakorlótéren
mozgása esetén várhatő alacsony magasságú átrepülése a lakott terület
elkerülésével(lakott területen kívülmin. 100 m).

tör1éno mozgások. Légieszközök

Hatása vadászati tevókenységre

:

terület használata miatt Íi gyelmet i gényel ;
,'általáno
,jelentős'': a terület kiterjedt hasznáIata, a rejtett mozgások, vagy aZ éleslövészet biztonsági
távolságainak betartása miatt fokozott fi gyelmet igényel.
s

":a

Lőtéren felmerülo problémával kapcsolatos információ

:

Várpalota Kossuth Laktanya Ügyeletestől kapható az alábbitelefonszámon:

06-88-s49-sss
Ú1

otirtigo Kiképzőbázis parancsnoka:

Kommunikációért felelős személy:

A

Nagy LászIő

alezredes

06 30/8150605

Gervai János főtorzszászlős 06 30/8150431

nemzetközi gyakorlatok során bekövetkező kártérítésiügyekkel kapcsolatban
Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

27612008. (XI.21.)

a

Kérem, értesítsea tagságot, dolgozókat, hogy a |őtér területén valtí illetóktelen tartózkodás
esetén a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V. törvény 5:5 _ 5:8 $-ai alapján, a jegyző
hatáskörébe tartoző birtokvédelmi eljárásról szóló 17l20I5. (II. 16.) Kormányrendelet előírásai szerint
birtokvédelemért folyamodok.
Továbbá kérem figyelembe vermi, hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt alőtér
területén történő Brtőzkodás fokozottan baleset_ és életveszélyes, valamint TILOS!

3

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 1ő- és gyakorlótér területére a belépésszigorúan
engedélyhez kötött! Az MH BHK kezelésében lévő honvédségi teruletre való engedély nélküli belépés
eljárást von maga után!

A

kiadott engedélyek

érvényesek!

a

lövészetek és gyakorlatok, katonai tevékenységekidejére nem

Várpalota ,2022. november

/,

:/

a.,/22-ü,

Oszlánszki Béla ezredes
központparancsnok

