MAGYAR HoNvÉpsÉc

sz. példény

nlron'y rrancxrxÉpzo rÖzpoxr

Nyt. sziím : 42-381202I.

Értesítés
ÉrtesítemÖnt, hogy azMH BHK kezelésében lévő honvédségi területeken az éleslövészetek és
egyéb katonai tevékenységek202I. november hónapban az alábbiak szerint alakulnak:

Haimáskéri Gvakorló-és Lőtér (..0''-pont
Fsz.

1

Dátum

202r.
november
02-05.

és Köriis-hegv

Végrehajtó (feladat neve),
tevékenvsés iellese és ideie
Nemzeti Kozszolgálati E gyetem
Hadtudományi és
Honvédtisztképző Kar
élesltivészet
(gyalogsági és harcj ármű
fegyverekkel)
11. 02-03. naponta 63oo-2100
11. 04. 0800-1600
tartaléknap 11. 05. 63oo-16oo

HM Arzenál Zrt.

lő- és gvakorlóterek):

Yárhatő hatások
Zajhatász közepes

Ki_ és bemenő forgalom: alacsony
Fő feladat: éleslövészet gyalogsági és
harcj ármrÍ fe gyverekkel.
Hatása vadászati tevékenységre: jelentős

és Leonardo

s.p.a

repülési tevékenység

2.

202r.
november
15-30.

ennek keretében

levegő-ftild éleslövészet
(helikopter fedélzeti fegyverekkel)
11. 15-18. naponta 0800-2200
11. 1g.63oo-1600
1,I. 22-25. naponta 08oo-2200
11.26.0800-1800

Zajhatász jelentős

Ki-

és bemenő

forgalom: alacsony

Fő feladat: éleslövészet helikopter
fedélzeti fegyverekkel, célmegj elö1ő
Iézet endszer alkalmazása, repülé si
tevékenység.

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős

11. 29 -30. naponta 0800-2200

Zajhatász közepes

J.

202r.
november
26-27.

Mikulás Rally
nem-katonai rendezvény
varhatóan naponta 6 3 oo-2 goo

Ki-

és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladat: autóverseny (árműm ozgás)
Hatása vadászati tevékenységre:
általános

Gvulafirátróti Gvakorló- és Lőtér (Rátóti-Nawmező és Úimaior lő_ és evakorlóterek):
Fsz.

Dátum

Végrehajtó (feladat neve)o
tevékenvsépiellese és ideie

Várható hatások
Zajhatász alacsony

H.r|l{EI Zrt.
4.

2021.
november
02-04.

Il.

repülési tevékenység
(drónteszt)
02-04. naponta 1 goo-1 3oo

Ki-

és bemenő

Fő feladat: repülési tevékenység:
drónteszt, légieszközök mozgása.
Hatása

MH 2. vitézBertalan Árpád
5.

202r.
november

r2-r8.

Különleges Rendeltetésű Dandár
kiképzésitevékenység
(túlélésigyakorlat)
II. l2-I8. naponta ggoo -2400

forgalom: alacsony

ad'ászati tevékenységre :
általános
Zajhatás: alacsony
v

Ki_ és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: kiképzésitevékenység,a
gyakorlótéren jelentős rejtett személyi- és
j ármtimozgás, esetenként vaklő szeres

lövészet.

Hatása

v

adászati tevékenységre : j elentős
Zajhatász alacsony

MH Légi Műveleti Vezetési és
6.

202r.
november
15-19.

Iranyítási Központ

élesliivészet
(gyalogsági fegyverekkel)
11. 15-19. naponta 69oo-1600

Ki_ és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: éleslovészet gyalogsági
fegyverekkel.
Hatása vadászati tevékenységre:jelentős

Zajhatás: közepes

7.

202r.
november
26-27.

Mikulás Rally
nem-katonaircndezvény
v fuhatő an naponta 6 g 0o -2 goo

Ki-

és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladat: autóverseny (rárműm ozgás)
Hatása vadászati tevékenységre:
általános

Zajhatász alacsony

8.

202r.
november
29december
t6.

MH 2. vitézBertalan Árpád
Különleges Rendeltetésű Dandrár
kiképzésitevékenység (harcászat)
II. 29-12. 1 6. naponta 96oo-2400

Ki-

és bemenő

forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzésitevékenység,a
gyakorlótéren jelentős rejtett személyi- és
j átrmíjmozgás,

e

setenként vaklő szeres

lövészet.

Hatása v adászati tevékenységre: j elentős

Tótvázsonvi Gyakorlótér:
Fsz.

Dátum

Végrehajtó (feladat neve),
tevékenvsépiellese és Ídeie

Yárhatő hatások
Zajhatász alacsony

MH Budapest Helyőrs égdandát
9.

202r.
november
08-1 1.

kiképzésitevékenység
(harcászat)
1

1. 09. 0900-1 1.

1. 1 900

1

10.

1

5-30.

repülési tevékenység
(drónteszt)
11. 15-18. naponta OSoo-2200
11. 19. gSoo-1300
11. 22-25. naponta ggoo -2200

1r.26.
I I . 29 -30.

Bakonvkúti Gyakorló-

és Lőtér

gSoo-1300

naponta

Fő feladat: kiképzésitevékenység, a
gyakorlótéren jelentős személyi- és
jármumozgás' vaklőszeres lövészet és
fu stj elzők alkalmazása.
Hatása vadászati tevékenységre:
általános
Zajhatás: alacsony

HM EI Lrt.
202r.
november

Kí- és bemenő forgalom: alacsony

Ki_ és bemenő forgalom: alacsony
Fő feladat: repülési tevékenység,
drónteszt, légieszközök mozgása.
Hatása vadászati tevékenységre:

ggoo -2200

(Csörlőházi

általános

lő- és gYakorlóterek):

Útlezárások és forgalomkorlátozás a Tésrevezető úton: novemberben nem tervezett!
Időszakos forgalomkorlátozássalrűt|ezárásokkal
Fsz.

Dátum

I

93. Petőfi Sándor
é de Imi ZászIő alj

V e gyiv

élesliivészet
(gyalogsági fegyverekkel)
11.02.6900-1500

MH6117. és MH 6/31.

2.

éd

elmi Zász|ő alj ak

éleslövészet
(gyalo gsági feg1verekkel,

kézigtánát-dobással)

műszaki kiképzés(robbantás)
I

l.

köziitti hadi úton:

Várható hatások
Zajhatász alacsony

Teriil etv

202r.
november
03-04.

és Bakonykűti

Végrehajtó (feladat neve)o
tevékenvsésiellese ós ideie

MH
2021.
november
02.

jár a Várpalota

03_04. 69oo_1500

Ki-

és bemenő

forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági
fegyverekkel
Hatása

v

adászati tevékenvségre : i elentős
Zajhatás: közepes

Ki_ és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: éleslövészet
gyalo gsági fe gyverekk el, kézigr ánát-

dobással, mtíszaki kiképzés(robbantás)

Hatása vadászati tevékenvségre: ielentős

Zajhatász közepes

MH
J.

202r.
november
02-05.

4.

Ki-

j ármuv ezeté si gyakorlat
11. 02-05. naponta gSoo-1300

MH
2021.
november
12-13,

93. Petőfi Sándor

V e gyivé de Imi Z ászlő alj

Területvédelmi
Zászlőalj

6/3 1.

Fő feladat

MH Bakony Harckiképzó Központ

forgalom: közepes

z jármúv ezetési gyakorlat

Hatása vadászati tevékenységre:
általiínos
Zajhatász alacsony

Ki-

kiképzésitevékenység (harcászat)
II. 12-13. naponta 63oo- 1 3oo

és bemenő

és bemenő

forgalom: alacsony

Fő feladat: kiképzésitevékenység
Hatása vadászati tevékenységre:
általános
Zajhatász alacsony

5.

202r.
november
r6-18.

kiképzésitevékenység
(harcászat)
naponta gSoo-1600

Ki_ és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: éleslövészet gyalogsági
fegyverekkel.

ennek keretében:

éleslövészet
(gyalogsági fegyverekkel)
11. 16-18. nanonta 63oo-2200
MH 43. Nagysandor József Híradó
és Vezetéstámogató Ezred

6.

2021.
november
23-2s.

kiképzés i tevékenys é g (har cászat)

[Iatása vadászati tevékenységre: jelentős

Zajhatás: alacsony

Ki-

és bemenő

forgalom: kcizepes

Fő feladat: kiképzésitevékenység

ennek keretében:

élesltivészet
(gyalogsági fegyverekkel)
11. 23-25. naDonta 69oo-1 5oo

és éleslövészet gyalogsági fegyverekkel.

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős
Zajhatász alacsony

MH
7.

202r.
november
26-27.

6/31. Területvédelmi

Ki_ és bemenő forgalom: alacsony

ZászlőaIj

kiképzésitevékenység (harcászat)
I1.26-27 . naponta 08oo-1800

Fő feladat: kiképzésitevékenység
Hatása vadászati tevékenységre:
általános
Zajhatász közepes

8.

2021.
november
26-27.

Ki-

Mikulás Rally
nem-katonai rendezvény
o
v árhatő an naponta 6 3 -2 g
o

o

és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladat: autóverseny (iármiimozgás)
o

Hatása vadászati tevékenységre:
általrános

Bakonvkúti Gvakorló-

(Otfa wakolótér):

Végrehajtó (feladat neve),
tevékenyséeielleee és ideie

Dátum

Fsz.

és Lőtér

Várható hatások
Zajhatász közepes

MH
202r.
november
02-0s.

9.

93. Petőfi Sándor

V e gyiv

é de

Imí Z ászlő alj

j ármúv ezeté s i gy akorl at
11. 02-05. naponta gSoo-1300

Ki-

és bemenő

Fő feladat

forgalom: közepes

z jármúv ezetési gyakorlat

Hatása vadászati tevékenységre:
általános

Zajhatás: közepes

MH Légi Műveleti Vezetési és
Irrínyítási Központ

202r.
november
22-23.

10.

j ármuv ezeté s i

IL

gyakorlat
22-23. naponta gSoo- 1 3oo

Ki_ és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat
Hatása

v

z

jtrmuv ezetési gyakorlat

adászati tevókenységre
általrínos

:

A Várható hatások:
Zajhatász
fe

',alacsony'':

1

lövészet kis kalibeni (gyalogsági) fegyverekkel, vaklőszerrel végrehajtott kiképzési

adat (har c ászat), ki s vo lum enű j árműm

o

zgás

;

,'közepes'': lövészet harcjármű-fegyverekkel (közepes kaliberű fegyverekkel)' robbantások
(megsemmisítés), közepes volumenű j ármíxnozgás (vezetési gyakorlat); repülési feladatok végrehajtása.
lövészet nagy kalibení fegyverekkel (tüzérség, páncéltörő, harckocsi-ágyú), levegő'jelentős'':
föld lovészet.

Ki-

forgalom: a 1ő- és gyakorlóténe ki- és belépő forgalom
I-5 áthaladáslnap, kisebb csoportokban (néhány járműből á11ó);
',alacsony''
,,k{izepes'': 5-10 áthaladáslnap, oszlopmenet áthaladása (nagyobb számú eszköz egyszene);

és bemenő

,

j elentős''

:

folyamato s mozgás (táborépítés,település).

Fő feladat: avégzett tevékenységfő jellege. Személy- és jármúmozgás esetén a lő- és gyakorlótéren

történő mozgások. Légieszközcik mozgása esetén vrírható alacsony magasságú átrepülése a lakott terület
elkerülésével(lakott területen kívülmin. 100 m).

Hatása vadászati tevékenységre:
,,általáno s'' : a terület használata miatt fi gyelmet i gényel ;
,jelentős'': a terület kiterjedt használata, a rejtett mozgások, vagy az éleslövészet biztonsági
távolságainak betartása miatt fokozott figyelmet igónyel.

Lőtéren felmerülő oroblémával kapcsolato s információ

:

Várpalota Kossuth Laktanya Ugyeletestől kapható az aléhbt telefonszámon:

06-88-549-555
Hajmáskér Kiképzőbázis parancsnoka: Selek Róbert őrnagy 06 30/815 02 87
Bakonykúti Kiképzőbázis mb.parancsnoka: Kiss András fotörzsőrmester

Kommunikációért felelős

személy:

Gervai Jrános főtörzszászlós

06 30164I-3178
06 30/815-0431

A

nemzetközi gyakorlatok során bektivetkező kártérítésiügyekkel kapcsolatban
(xI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

a

276/2008,

Kérem, értesítse a tagságot, dolgozókat, hogy a lőtér területén való illetéktelen tartózkodás
esetén a Polgári Törvénykönyvről szőIő 2013. évi V. törvény 5:5 - 5:8 $-ai alapján, a jegyző
hatáskörébe tartoző birtokvédelmi eljtírásról szóló 17l20I5. (II. 16.) Kormányrendelet előírásai szerint
birtokvédelemért folyamodok.

Tájékoztatom, hogy Gyulafirátót településtől keleti irányban körülbelül 700-800 méteres
távolságban az űj bázis kialakításával kapcsolatos munkálatok folynak!
Továbbá kérem figyelembe venni' hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt alőtér
területén történő tartőzkodás fokozottan baleset- és életveszélyeso valamint TILOS!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy

a lő- és gyakorlótér területére a belépésszigorúan engedélyhez

köttitt!

Értesítemtovábbá, hogy az MH BHK kezelésében lévő honvédségi területre való engedély
nélküli belépéseljarást vonhat maga után.
A kiadott engedélyek a lcjvészetek és gyakorlatok, katonai tevékenységekidejére nem
érvényesek!

Y érpalota, 2021 . október
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