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ÉnrEsÍrÉs

Ertesítem ont, hogy az MH BHK kezelésében lévő honvédségi területeken az éleslövészetek és
egyéb katonai tevékenységekről szőIő, korábban megadott 2022. április havi értesítő módosításra
került!

A módosításokkal kiegészült havi feladatok az alábbiak szerint alakulnak. A módosítást piros
színnel kiemelttik.

Úidöröed evakorló_ és lőtér:

Fsz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Várható hatások

I

2022.
február

25-
július

31.

STEPPE ARCHER 2022
amerikai-m agy ar közös kiképzés

kiképzési tevékenys é g (har cászat)
naponta 0ooo-240

Zajhatász közepes

Ki- és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladat: kiképzési tevékenység;
jelentős (esetenként rejtett) személyi- és

jármúmozgás ; vaklő szere s lövészet ;

fiistj elzők alkalmazása, repülés i
tevékenység (dróneszköz)

Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentős

2.

2022.
április
01-14.

MH 86. Szolnok Helikopterbázis

repülő szem ély zet kiképzés e
(repülési tevékenység)

minden hétköznap:
ogoo-12oo, 13oo-1 600, lgoo -2200

Zajbatász közepes

Ki_ és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység
(forgószárnyas 1é gieszközök mozgása).

Hatása v ad,ászati tevékenységre :
általános

J.

2022.
április
04-08.

MH 6. Sipos Gyula
Területvédelmi Ezred

kiképzési tevékenysé g (harcászat)
naponta ggoo-2400

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzési tevékenység;
jelentős (esetenként rejtett) személyi- és

jármúmozgás ; vaklőszeres lövészet.

Hatása v adászati tevékenvsépre : i elentős



4.
2022.
április
0s-07.

MH Pápa Bázisrepülőtér

éleslövészet
(gyalogsági fegyverekkel)

03. 05-07. naponta 0800-2200

Zajhatász alacsony

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági
fegyverekkel; jelentős személyi- ós

jármumozgás.

Hatása v adászati tevékenvsésre : i elentős

5.

2022.
április
I0-r4.

MH 64. Boconádi Szabó József
Logisztikai Ezred

j ártnúv ezeté s i gyakorl at
04. II-I4. naponta 08oo-2000

Zajhatás: közepes

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat : jármúv ezetési gyakorlat
( elentős j árműmozgás).

Hatása vadászati tevékenységre:
általános

6.
2022.

március
29-31.

MH Légi Műveleti Vezetési és
kányitási Központ

éleslövészet
(gyalogsági fegyverekkel)

04.12.0900_2200

Zajhatás: alacsony

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági
fegyverekkel; jelentős személyi- és

jármúmozgás.

Hatása vadászati tevékenysésre: ielentős

7.

2022.
ápri1is
19-24.

MH Bakony Harckiképző Központ

kiképzési tevékenys é g (har cászat) ;
kézigránát dobás
naponta 00oo-2400

Zajhatás: közepes

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzési tevékenység,
jelentős (esetenként rejtett) személyi- és

jérmumozgás ; vaklőszeres lövészet;
kézigránát dobás.

Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentős

8.

2022.
április

19-
május

13.

BLACK SWAN 2022
gyakorlat

MH 2. vitézBertalan Árpád
Különleges Rendeltetésű Dandár

Zajhatás: közepes

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzési tevékenység,
harcászat; éleslövészet és repülési

tevékenység (utóbbi terv ezetten május
hónapban).

Hatása v adászati tevékenységre :
általános



9.

2022.
április
24-30.

MH Geoinformációs Szolgálat

kiképzési tevékenys é g (bar cászat)
naponta 00oo-2400

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzési tevékenység;
jelentős (esetenként rejtett) személyi- és

jármumozgás.

Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentős

10.

2022.
április
zs-29.

Nemzeti KözszolgáLati E gyetem
Honvéd Hadtudományi Kar

kiképzési tevékenys é g (har cászat)
naponta ggoo-2400

Zajhatás: alacsony

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzési tevékenység,
jelentős (esetenként rejtett) személyi- és

jármúmozgás ; vaklőszeres lövészet.

Hatása vadászati tevékenvsépre: ielentős

11

2022.
április
25-29.

MH Budapest Helyőrs égdandár
PERPETUUM MOBILE 2022
komplex harcászati gyakorlat

kiképzési tevékenység
04. 25 -29. naponta 0000-2400

Zajhatász közepes

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzési tevékenység,
harcászat;j elent<ís (rejtett) személyi- és

jármumozgás ; vaklőszeres lövészet;
fiistj elzők alkalmazása.

Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentős

A Várható hatások:

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

feladat (har cászat), ki s vo lumenű j ármtim ozgás ;
,'köZepeS'': lövészet harcjármű-fegyverekkel (közepes kalibení fegyverekkel), robbantások

(megsemmisítés), közepes volumenű j ármumozgás (vezetési gyakorlat); repülési feladatok végrehajtása.
,jelentős'': lövészet nagy kalibení fegyverekkel (ttizérség, páncéltörő, harckocsi-ágyú), levegő-

flold lövészet.

Ki- és tlemenő forgalom: a 1ő- és gyakorlótérre ki- és belépő forgalom. Nem a lő- és gyakorlótér
területén belüli mozgást jelenti!

,,alacsony'': I-5 áthaladáslnap, kisebb csoportokban (néhány járműbőlálló);

',közepes'': 5-10 áthaladáslnap, oszlopmenet áthaladása (nagyobb számu eszköz egyszerre);
, 
j elentő s'' : fo lyamato s mozgás (táb or épités, település).

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

Hatása v adászati tevékenységre :
,,áItalános": a terület használata miatt figyelmet igényel;



4

'jelentős'': a terület kiterjedt hasznáIata, a rejtett mozgások, vagy az éleslövészet biztonsági
távo ls ágainak b etartás a miatt fokozott fi gyelmet i gényel.

Lőtéren felmerülő problémával kapcsolatos információ:

Várpalota Kossuth Laktanya Ügyeletestől kapható az alábbitelefonszámon:

06-88-549-555

Ú1 otirtlgo Kiképzőbázis parancsnoka:

Kommunikációért felelős személy:

Nagy Lászlő alezredes 06 30/8150605

Gervai János fotőrzszászlős 06 30/8150431

A nemzetkőzi gyakorlatok során bekövetkező kártérítésí ügyekkel kapcsolatban a
276/2008. (xI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járianak el.

Kérem, értesítse a lakosságot, tagságot, dolgozókat, hogy a lőtér területén való illetéktelen
tartőzkodás esetén a Polgári Törvénykönyvről szólő 2013. évi V. törvény 5:5 - 5:8 $-ai a\apján, a
jegyző hatáskörébe tartozo birtokvédelmi eljárásról szóló I1l20I5. (II. 16.) Kormányrendelet előírásai
szerint birtokvédelemért folyamodok'

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

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
engedélyhez kötött! Az MH BHK kezelésében
eljárást von maga után!

A kiadott engedélyek a lövészetek
érvényesek!

a lő- és gyakorlótér területére a belépés szigorúan
lévő honvédségi területre való engedély nélküli belépés

és gyakorlatok, katonai tevékenységek idejére nem

Yárpalota,2022. április '9 L - n.


