MAGYAR HOI{VEDSEG
BAKoI\IY HARCKIKÉPZŐ KÖ ZPOIYT

sz. példány

Nyt. szám :250-412022

Értesítés
ÉrtesítemÖnt, hogy az MH BHK kezelésében lévő honvédségi területeken az éleslövészetek és
egyéb katonai tevékenységek2022. február hónapban az alábbiak szerint alakulnak:

Úidöröed
Fsz.

evakorló_ és lőtér:
Dátum

2022.
február
08- I 0.

Végrehajtó (feladat neve),
tevékenvsésiellese és ideie

MH Pápa Bázisreptilőtér
MH 43' Nagysándor József Híradó
és Vezetéstámogató Ezred
éleslövészet
(gyalo gsági feg1verekkel)

02. 08-10. naponta 63oo-2200

MH Bakony Harckiképző Központ
2.

2022.
február
1

4-1 8.

1

Zajhatás: alacsony
KÍ_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági
fegyverekkel' a gyakorlótéren jelentős
személyi- és járműmozgás.
Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentős
Zajhatás: alacsony

Ki-

és bemenő

Fő felad

túzszerész tevékenys é g

(területátvizsgálás)
02. 14-18. naponta 08oo-

Várható hatások

forgalom: alacsony

at z tuzszet ész tevékenysé g

(területátvi zsgálás), a gyakorlótéren
8oo

személyi_ és j árműmozgás.
Hatása vadászati tevékenységre:
általános
Zajhatász alacsony

MH
-1 .

2022.
február
21-25.

6. Sipos Gyula

Tertiletvédelmi Ezred
kiképzésitevékenység(harcászat)
naponta 6goo-2400

Ki_ és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: kiképzésitevékenységjelentős
(esetenkénti rejtett) személyi- és
j ármúmozgás, vakl

ő sz

et használata.

Hatása vadászati tevékenységre: ielentős
Zajhatás: alacsony

4.

2022.
február
28március
06.

MH Bakony Harckiképző Központ
kiképzés i tevékenys é g (har cászat)
naponta 00oo-2400

KÍ_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzésitevékenységjelentős
(esetenkénti rejtett) személyi- és
jármumozgás, vaklő szer használata.

Hatása vadászati tevékenvségre: jelentős

2

A Várható hatások:
Zajhatász

,,alacsony'': lövészet kis kaliberű (gyalogsági) fegyverekkel, vaklőszerrel végrehajtott kiképzési
feladat (har c ászat), ki s vo l umenű j árműm ozgás ;
,,közepes'': lövészet harcjármű-feg1verekkel (közepes kaliberu fegyverekkel), robbantások
(megsemmisítés)' közepes volumenű j ármúmozgás (vezetési gyakorlat); repülési feladatok végrehajtása'
,'ielentős'': lövészet nagy kaliberű feg1verekkel (tüzérség,páncéltorő, harckocsi-ágyú), levegőlold lövészet.

Ki_ és bemenő forgalom: a lő_ és gyakorlótérre ki- és belépő forgalom. Nem a lő- és gyakorlótér

területén belüli mozgást jelenti!
,,alacsony'': 1-5 áthaladás/nap, kisebb csoportokban (néhány járműből álló);
,,köZepes'': 5-l0 áthaladás/nap, oszlopmenet áthaladása (nagyobb számú eszköz egyszene);
j elentős'' : fo lyamatos moz gás (táborépítés,települé s).
,

Fő feladat: avégzett tevékenység fő jellege. Személy- és járműmozgás

esetén a lő- és gyakorlótéren
történo mozgások. Légieszközök mozgása esetén várhatő alacsony magasságú átrepülése a lakott terület
elkerülésével (lakott területen kívül min. 100 m).

Hatása vadászati tevékenységre:

,,általános'': a terület használata miatt figyelmet igényel;
,jelentős'': a terület kiterjedt használata, a rejtett mozgások, vagy az éleslövészet biztonsági
távol ságainak betartása miatt fokozott fi gyelmet i gényel.

Lőtéren felmerülo problémával kapcsolato s információ

:

Várpalota Kossuth Laktanya Ügyeletestől kapható az a|ábbi telefonszámon:

06-88-549-555
Ú;otirtigo Kiképzőbázis

parancsnoka: Nagy

Kommunikációért felelős

A

személy:

Lász|ő

alezredes

06 30/8150605

Gervai János fótorzszászlős 06 30/815043I

nemzetközi gyakorlatok során bekövetkező kártérítésiügyekkel kapcsolatban
276/2008. (XI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

a

Kérem, értesítsea tagságot, dolgozókat' hogy a |őtér területén való illetéktelen tartózkodás
esetén a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013' évi V. törvény 5:5 - 5:8 $_ai alapján, a jegyző
hatáskörébe tartoző birtokvédelmi eljárásról szóló I7l2OI5. (II. 16.) Kormányrendelet előírásai szerint
birtokvédelemért folyamodok.
Továbbá kérem figyelembe venni, hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt a|őtér
területén történő taftozkodás fokozottan baleset- és életveszélyes, valamint TILoS!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hcrgy a lő- és gyakorlótér ter:ületére a belépós szigorrian
engedélyhez kötött! Az MH BHK kezelésébe'n lévő honvédségi teriiletre való engedély nélküli belépés
eljárást von maga után!

A

kiadott engedélyek a lövészetek és gyakorlatok, katonai tevékenységekidejére nem

érvónyesek!

Várpalota,2022.január
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