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. . -Énesítem Önt, hogy aztuÍ[j.B sz rményi GézaCsapatgyakorl tér Pararrcsnokság
kezelésében lév honvédségi terÍileteken az élesl vésáek és egyéb katoná
tevékenységekr l sz l , korábban megadott 2023. március havi értesít*m dosításra
keriilt!

A m dosításokkal kiegésziilt havi feladatok az alábbiak szerint alakulnak:

Tatárszentgviirwi gyakorl - és l tér:

A Tatárszentgyiirgy-Dabas k z tti 5202 sz. it zárásá.ua,l, a forgalom
korlátozásával jar kikepzési események:

Fsz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Várhatrí hatások

1

2023.
marcius
18-24.

MH vitézBerta|an Árpád 1.

K{ilonleges Mríveleti Dandár

élesltivészet
(aknavet és príncéltor

fegyverekkel)
03. 20-23. napon ta 08oo-Z2oo

03.24. ogoo-lgoo

Zajhatás: k zepes

Ki_ és bemen forgalom: kozepes

F feladat: éleslcivészet gyalogsági
fegyverekkel, jelent s személyi_ és

jármiímozgás

Hatása v adászati tevékenvségre: i elent s
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Utlezárásokkal és forgalomko rlátozással nem járz

Fsz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Várhat hatások

2.
2023.

március
01-03.

MH vitéz Bertalan Árpád 1.

KÍilonleges Mríveleti Dandar

kiképzé s i tevékenys é g (har cászat)
naponta o}oo -2400

Zajhatáts: kozepes

Ki_ és bemen forgalom: jelent s

F feladatok: reptilési és kiképzési
tevékenység, j elent s légieszk oz mozgás,
jelent s, esetenként rejtett személyi- és

j ármrim ozgás, vakl szeres l vészet

Hatása vadászati tevékenvségre: ielent s

J.
2023.

március
01-02.

Nemzeti Kozszol gáIati Egyetem
Hadtudományi és

Honvédtisztképz Kar
kiképzési tevékenység

kiképzési tevékenys ég (har cászat)

fo ly am at o s v é gr ehaj tás s al

Zajhatás: kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: kiképzési tevékenység,
jelent s, esetenként rejtett személyi- és

j ármrímo zgás, vakl szeres lovészet'
ftistjelz k és pirotechnikai eszkozok

alka|mazása

Hatása vadászati tevékenységre: ielent s

4.

2023.
március
01-02.
22-23.

MH Béketámogat kiképzo
Kozpont

kiképzési tevékenység
(terepen tortén felkészítés)

naponta 0000-2400

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F felad atz harcászat,jelent s rejtett
személyi mozgás' vakl szeres lovészet,

fiistjelz k alkalmazása

Hatása v adászati tevékenységre: i elent s

5.

2023.
marcius
06- 1 0.

20-23.

MH 1 .Tuzszetész és Folyam r
Ezred

tuzszer ész tevékenys é g
(robbantásos me gsemmisítés)
03. 06- 09. naponta 08oo -2200

03. lo. 8oo-1800

03.20-23. napon ta 0800-2200

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F feladat: robbantások napi néhány
alkalommal

Hatása vadászati tevékenységre:
általános



6.

2023.
március
06-09.

MH vitéz Bertalan Arpád 1.

Ktilonleges Mriveleti Dandar

kiképzési tevékenys ég (har cászat)
naponta lToo-2200

Zajhatáts: jelent s

Ki_ és bemen forgalom: kozepes

F feladat: reptilési tevékenység,
légieszkozok mozgása

Hatása vadászati tevékenvséqre: ielent s

7.

2023.
március
t3-24.

MH Kinizsi Pál 30. PancéIozott
Gyalogdandár

rendszerb eáLIít gép- és
harcj ármtivezetési gyakorlat

naponta OSoo -2200

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F felad atz jármtívezetési gyakorlat,
jelent s jármrimozgás

Hatása v adászati tevékenységre :
általános

8.

2023.
március

23.

MH vitéz Szentgyorgyi Dezso
101. Repiil dandár

míÍszaki kiképzés (robbantás)
o8oo-r8oo

Zajhatás: kozepes

Ki_ és bemen forgalom: kozepes

F feladatz mtlszaki kiképzés, robbantás,
jelent s személyi- és jármtimozgás

Hatása v adászati tevékenységre :
általános

9.

2023.
március
27 -3r.

MH Anyagellát Raktarbazis

tuzszer ész tev ékeny s é g
(robbantásos megsemmisítés)
03.27-30. napon ta 0800-2200

03. 31. oSoo-1800

Zajhatáts: kozepes

Ki_ és bemen forgalom: alacsony

F feladat: robbantások napi néhany
alkalommal

Hatása v adászati tevékenységre :
általános

10.

2023.
március
28-30.

MH Altiszti Akadémia

kiképzés i tevékenys é g (harcászat)

fo ly am at o s v é gr ehaj t ás s al

Zajhatáts: alacsony

Ki_ és bemen forgalom: alacsony

F feladat: kiképzési tevékenység,
tereptan, jelent s személyi- és

jármtimozgás

Hatása v adászati tevékenységre:
általános
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2023.
március

28-
április 05.

MH Bocskai István tI.
P ánc éIozott Haj dridandár

kiképzési tevékenység
(szakharcászat)

foly am at o s v é gr e haj t á s s al

élesliivészet
03. 3L. 0g00-2200

04. 04-05. napon ta 08oo -2200

Zajhatás: jelent s

Ki- és bemen forgalom: jelent s

F feladatok: kiképzésitevékenység,
jelent s, esetenként rejtett személyi_ és

j ármtím ozgás, vakl szeres lovészet,
éleslové szet gy alo gsági fegyverekkel'
páncéltor és aknaveto fegyverekkel
jelent s személyi- és jármrimozgás,
e setenként lé gie s zkoz tevékenysé g

Hatása vadászati tevékenvségre: ielent s

Várhat hatások:

Zajhatász
,'alacsony'': l vészet kis kalibeni (gyalogsági) fegyverekkel, vakl szerrel végrehajtott kiképzési

feladat (harcrászat), kis volumenrí jrímriírnozgrís;

,,k<izepes'': 1 vészet harcjrírmtí-fegyverekkel (k zepes kaliberii fegyverekkel), robbantások
(megsemmisítés)' k zepes volumentí jrármíimozgás (vezetési gyakorlat); repiilési feladatok végrehajtrísa'

,jelent s'': l vészet nagy kaliberií feg1ruerekkel (tiizérség, príncélt r , harckocsi_ágyu), leveg -
ftjld l vészet.

Ki_ és bemen forgalom: a l _ és gyakorl téne ki- és belép forgalom. Nem a 1 - és gyakorl tér
terÍiletén beli.ili mozgást jelenti !

',a1acsony'': 
1-5 áthaladás/nap, kisebb csoportokban (néhrírry jrármiíb l rill );

',k 
zepes'': 5- 10 áthaladás/nap, oszlopmenet áthaladrísa (nagyobb számri eszk z egyszerre);

,jelent s'': folyamatos mozgás (táborepítés' teleptilés).

F feladat: a végzett tevékenység f jellege. Személy- és jrirrníímozgrás esetén a l - és
gyakorl téren t rtén mozgtísok. Légieszkiiz k mozgása esetén vrírhat alacsony magasságri átrepiilése
a lakott teríilet elkeriilésével (lakott terÍileten kíviil min. 100 m).

Hatása vadászati tevékenységre:
,,ríltalrános'': a teriilet haszruílata miatt figyelmet igényel;

'jelent s'': a teítilet kiterjedt hasznélata, a rejtett mozgiísok, vaqy az élesl vészet biztonsrígi
trívolságainak betaruísa miatt fokozott figyelmet igényel.

L téren felmeriil problémával kapcsolatos informríci :

Várpalota Kossuth Laktanya Ügyeletest l kaphat az alábbi telefonsziámon:

06-88-549-555

Táborfalva Kiképz bázis parancsnoka: Boros Péter ftt rzstírmester 06 30l 8150826

Kommunilaíci ért felel s személy: Gervai Jrinos f t rzszászl s 06 30/8150431
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A nemzetkiizi ryakorlatok során bekövetkez,6 kártérítési üryekkel kapcsolatban a
27612008. Qil.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak eL

Kérem, értesítse a lakossrígot, tagságot, dolgozókat' hogy a lőtér területén való illetéktelen
Úartózkodás esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tiirvény 5:5 - 5:8 $-ai alapjrírr' a
jegyző hatráskörébe tartozó birtokvédelmi eljánísról szóló 77/2015. (II. 16.) Kormányrendelet előírásai
szerint birtokvédelemért folyamodok.

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

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lő_ és gyakorlóter területére a belépés szigorúan
engedélyhez kötött! Az MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság kezelésében lévő
honvédségi teriiletre való engedély nélküli belépés eljárást von maga után!

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

Vrírpalota, 2023.március Ú|. n.
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