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A nemzetközi ryakorlatok során bekövetkező laírtérítési ügyekkel kapcsolatban a
276n008. (xI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak eL

Kérem, értesítse a tagságot, dolgozókat' hogy a lőtér teriiletén való illetéktelen tartózkodás
esetén a Polgári Törvénykönywől szóló 2013. évi V. törvény 5:5 - 5:8 $-ai alapján' a jegyző
hatáskörébe tartozó birtokvédetni eljrírrásról szólő 17/2075. (I. 16.) Koimrínyrendelet előírrásai szerint
birtokvédelemért folyamodok.

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

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lő- és gyakorlótér tertiletéÍe a belépés szigorúan
engedélyhez kötiitt! Az MH BHK kezelésében lévő honvédségi tertiletre való engedély nélküli belépés
eljárást von maga után!

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

r
Várpalota, 2022.augusfra" 07 - a'1.
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2022.
augusztus
15- Szept.

03.

MH 86 SZHB
Szárazfold és Légier kozos

gyakorlat!
naponta

00.00-24.00

Zajhatás: kozepes

KÍ- és bemen forgalom: jelent s

F feladat: kiképzési tevékenység, jelent s

(esetenként rejtett) személyi- és
j ármrim ozgás, vakl szeres lovészet; csak

korIátozások feloldása esetén
Jelent s légieszkiiz tevékenység!

Hatása vadászati tevékenységre: általános

A Várhat hatások:

Zajhatís:.
,,a1acsony'': 1 vészet kis kalibení (gyalogsági) fegyverekkel, vakl szerrel végrehajtott kiképzési

feladat (harcászat), kis volumenií jármiimozgás;

,,k zepes'': l vészet harcjármíí-fegyverekkel ft zepes kaliberiÍ fegyverekkel), robbarrtrísok
(megsemmisítés), k zepes volumenií jrármiímozgrís (vezetési gyakorlat); repÍilési feladatok végrehajüása.

,jelent s'': l vészet nagy kaliberíí fegyverekkel (tíizérség, príncélt r , harckocsi-ágyti), leveg -
ftild l vészet.

Ki- és bemen forgalom: a l - és gyakorl téne ki_ és belép forgalom. Nem a l - és gyakorl tér
tertiletén beliili mozgást jelenti!

,,a1acsony'': l-5 áthaladás/nap' kisebb csoportokban (néh.íny jármtib l áll );

',k zepes'': 5-10 áthalaÚás/nap, oszlopmenet áthaladrísa (nagyobb sziímri eszk z egyszene);

,jelent s'': folyamatos mozgrís (táborépítés, teleptilés).

F feladat: a végzett tevékenység ft jellege' Személy- és jrírmíímozgrás esetén a 1 - és gyakorl téren
t rtén mozgások. Légieszk ziik mozgása esetén viírhat alacsony magasságri átrepiilése a lakott terÍilet
elkerÍilésével (lakott teriileten kíviil min. 100 m).

Hatása vadászati tevékenységre:
,,átaliírros'': a terÍilet hasznáata miatt figyelmet igényel;

,jelent s'': a teriilet kiterjedt hasznélata, a rejtett mozgások, vagy az élesl vészet biztonsági
trívolságainak betartiása miatt fokozott figyelmet igényel.

L téren felmerÍil problémával kapcsolatos informáci :

Várpalota Kossuth Laktanya Ügyeletest l kaphat aZ alábbi telefonszámon:

06-88-549-555

Ú;otirogd Kiképz bázis parancsnoka: Nagy LászI a\ezredes 06 3018150605

Kommunikáci ért felel s személy: Gervai János fotorzszászl s 06 30/8150431



MAGYAR HoNVÉnsÉc sz. példany

BAKoNY HARCKIKEPZŐ KÖZPONT
Nyt. szám:250-4512022

ÉnrEsÍrÉs

Ertesítem ont, hogy az IvfrI BHK kezelésében lév honvédségi teriileteken az
élesl<ivészetek és egyéb katonai tevékenységekr l sz l , korábbarr megadoIt 2022.
augusztus havi értesít mrídosításra keriilt!

A m dosításokkal kiegésziilt havi feladatok az alábbiak szerint alakulnak:

Úidtiriied gvakorl - és l tér:

Fsz. Dátum Végrehajt ' (feladat neve),
tevékenYség iellege és ideie Várhat hatások

I

2022.
augusztus

08- 1 2.

MH 86 SZHB
Szárazfold és LégÍer ktiztis

felkészítés!
naponta

L0.00-24.00

Zajhatáts: kozepes

Ki_ és bemen forgalom: jelent s

F felad atz), kiképzési tevékenység
(elent s (esetenként rejtett) személyi- és

j ármrim ozgás, vakl szeres végrehaj tás csak
korláÍozások feloldása es etén),

Jelent s légieszkiiz tevékenység!

Hatása vadászati tevékenYségre: általános

2.
2022.

augusztus
23-25.

MH Légí MriveletíYezetési és
Irényítási Kozpont

kiképzési tevékenység

részeként
harcászat foglalkozás

Aug. 23. oSoo- I 8oo

Aug.24. oSoo-18oo

Aue. 23. l3oo -2300

Zajhatáts: kozepes

Ki_ és bemen forgalom: kozepes

F felad atz harcászat foglalkozás, kozepes
jármrimozgás

Hatása v adászati tevékenységre: általános

J.

2022.
augusztus

22-31.

Nemzetkozi Kiképzés
kiképzési tevékenység

részeként
éptilethar cászat

Aug. 22:26.naponta OSoo -2200

Aug. 29-Szept 02. naponta 08oo-

2200

Zajhatás: kozepes

Ki_ és bemen forgalom: alacsony

F feladat: kiképzési tevékenység,
harcászat foglalko zás, k zepes j armtim ozgás

Hatása v adászati tevékenységre: i elent s


