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ÉnrEsÍrÉs

Értesítem Önt, hogy az NÉI BHK kezelésében lév honvédségi teriileteken az
élesltivészetek és egyéb katonai tevékenységek 2o22. szeptember hrínapban az alii}biak
szerint alakulnak:

Úidiiriigd gYakorl - és l tér:

Fsz. Dátum
Végrehajt ' (feladat neve)o
tevékenYség ielleee és ideie

Várhat hatások

1.

2022.
auguszfus

29-
szeptember

03.

MH 2. vitéz Bertalan Arpád
Ktilonleges Rendeltetésti Dandár

kiképzési tevékenység
(hatcászat)

fo ly am at o s v é gr ehaj t s s al

Zajhatáts: jelent s

Ki_ és bemen forgalom: jelent s

F feladatok: kiképzésitevékenység;
jelent s (esetenként rejtett) személyi- és

j ármiimo zgás, vakl szere s lové szet,
helikopteres reptilési tevékenység

Hatása vadászati tevékenységre: ielent s

2.

2022.
szeptember

01.
13- 1 5.

27 -29.

MH P ápa Bázisreptil tér

élesliivészet
(gyalogsági fegyverekkel)

09. ol. oSoo-2200

09. 13-15. naponta 0800-2200

0g. 27 -29. naponta 0800-2200

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: éleslovészet gyalogsági
fegyverekkel; jelent s személyi- és

jármtimozgás

Hatása vadászati tevékenységre: .ielent s

J.

2022.
szeptember

0s-1 1.

MH 64. Boconádi Szab J zsef
LogisztikarEzred

j ármrív e zetési gyakorl at

oq. os_t t. naponíá 0800-2200

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F felad atz játrmtivezetési gyakorlat,
jelent s jármtimozgás

Hatása vadászati tevékenységre: általános

4.

2022.
szeptember

30-
okt ber

24.

MH L2. Arcabona Légvédelmr
Rakéta Ezred

kiképzési tevékenység

foly am at o s v é gr ehaj t s s al

Zajhatás: kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: kiképzési tevékenység; jelent s

(esetenként rejtett) személyi- és
j ármrím ozgás, vakl szeres végrehaj tás

Hatása v adászati tevékenységre: ̂
j 
elent s



A Várhat hatások:

Zaihatász
,,alacsony'': l vészet kis kaliber (gyalogsági) fegyverekkel, vakltíszerrel végrehajtott kiképzési

feladat (harcászat), kis volumenií jrírmiímozgrás;

',k zepes'': l vészet harcjrármií-fegyverekkel (k zepes kalibení fegyverekkel), robbantrások
(megsemmisítés), k zepes volum enij jfumíimozgás (vezetési gyakorlat); repiilési feladatok végrehajtrísa.

,jelent s'': l vészet nagy kaliberíí fegyverekkel (tiizérség' práncélt r , harckocsi-ágyi), leveg -
ftild liivészet.

Ki- és bemen forgalom: a l<i- és gyakorl térre ki- és belép forgalom. Nem a 1 - és gyakorl tér
terÍiletén belíili mozgríst j elenti !

,,alacsony'': 1-5 áthaladás/nap, kisebb csoportokban (néhány jrírmtíb l ríll );
,'k<izepes'': 5-10 áthaladás/nap, oszlopmenet áthaladrísa (nagyobb szátmt eszk z egyszerre);

'jelent s'': folyamatos mozgrís (tríborépítés' teleptilés).

x' feladat: a végzett tevékenység f jellege. Személy- és jánníímozgás esetén a 1 - és gyakorl téren
tiirtén mozgrísok. Légieszk z k mozgiísa esetén vr{rhat alacsony magasságrÍ átrepiilése a lakott teriilet
elkeriilésével (lakott teriileten kíviil min. 100 m).

Hatása vadászati tevékenységre:

',ri1ta1rános'': 
a teriilet hasznáata miatt figyelmet igényel;

,jelent s'': a teriilet kiterjedt használata, a rejtett mozgrísok, vagy az élesl vészet biztonsági
trívolságainak betartrísa miatt fokozott figyelmet igényel.

L téren felmeriil problémával kaocsolatos informáci :

Várpalota Kossuth Laktanya Üryeletest l kaphat az alábbi telefonszámon:

06-88-s49-555

Újaoroga rircpz bázis parancsnoka: Nagy Lászl alezredes 06 30/8150605

Kommunikáciríért felel s személy: Gervai János f t rzszríszl s 06 30/8150431

A nenzetk zi ryakorlatok során bek vetkez kártérítési ryekkel kapcsolatban a
27612008. (XI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.



Kérem' értesítse a tagságot, dolgozókat, hogy a lótér területén való i|letéktelen tartózkodás
esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törveny 5:5 - 5:8 $-ai alapjáq a jegyző

hatáskörébe taÍtozó birtokvédelmi eljrírrfuról sző|ó 17120|5. (II. 16.) Kormányrendelet előínísai szerint
biÉokvédelemért folyamodok.

Továbbá kérem figyelembe venni, hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt a lőter
teriiletén történő tartózkodrís fokozottan baleset- és életveszélyes' valamint TILos!

Felhívjú a lakosság figyelmét, hogy a 1ő_ és gyakorlótér területére a belépés szigorúan
engedélyhez kötött! Az MH BHK kezelésében lévő honvédségi területre való engedély nélkiili belépés
eljárást von maga után!

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