
MAGYAR HoNvÉosÉc sz.pé|dány
BAKONY HARCKIKÉPZo KÖZPONT

Nyt. szám: 250-1412022

ÉnrnsÍrÉs

Értesítem Önt' hogy azMH BHK kezelésében lévő honvédségi teruleteken az éleslövészetek és

egyéb katonai tevékenységekről szóló korábban megadott március havi értesítő módosításra keriilt!
A módosításokkal kiegészült havi feladatok az alábbiak szerint alakulnak:

Úidöröed evakorló- és lőtér:

F sz. Dátum
Végrehajtó (feladat neve)o

tevékenvsée ielleee és ideie
Várható hatások

1

2022.
február

25-
július

31.

STEPPE ARCHER 2022
amerikai-m agy ar közös kiképzés

kiképzési tevékenys é g (har cászat)
naponta 00oo-240

Zajhatás: közepes

Ki- és bemenő forgalom: jelentős

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

j armúmozgás ; vaklőszere s lövészet;
füstj e lzok alkalmazása.

Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentős

2.

2022.
február

28-
március

11.

oLTALMAzÓ vBxn, DEK 2022
gyakorlat

kiképzési tevékenys é g (har cászat)

Zajhatász közepes

Ki- és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladat: kiképzési tevékenység,
jelentős személyi-, jármu- és légi eszköz

mozgás, vaklőszeres végrehajtás.

Hatása vadászati tevékenvségre: ielentős

2022.
március
08-10.

MH Pápa Bázisrepülotér

éleslövészet
(gyalo gsági fegyverekkel)

03. 08-10. naponta 08oo-2200

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövószet gyalogsági
fegyverekkel; jelentős személyi- és

járműmozgás.

Ilatása vadászati tevékenységre: ielentos

4.

2022.
március
21-29.

MH 64. Boconádi Szabó József
Logisztikai Ezred

j ármúv ezeté s i gyakorl at

03. 2I -25. naponta gSoo-2goo

03 . 28-29. naponta 0800-2000

Zajhatász közepes

Ki- és bemenő forgalom: közepes

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

Hatása vadászati tevékenységre :
általános



5.

2022.
március
29-31,.

MH Légi Műveleti Vezetési és

Iránltási Központ

kiképz ési tevékenys é g (har cászat)
naponta gSoo-2200

Zajhatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat z har cászat (esetenként rej tett
mozgás).

Hatása vadászati tevékenvségre: ielentős

6.

2022.
március
30-31.

BM Rendőrségi oktatási és

Kiképző Központ

kiképz ési tevékenys é g (har cászat)
naponta ogoo-1 8oo

Zajhatás: alacsony

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

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

j ármumozgás ; vaklő sz et használata.

Hatása vadászati tevékenységre: ielentős

A Várható hatások:

Zajhatás:
,,alacsony'': lövészet kis kaliberű (gyalogsági) fegyverekkel, vaklőszerrel végrehajtott kiképzési

fel ad at (h ar c ászat), ki s vo l umenű j árműm o zgás ;

,,közepes'': lövészet harcjármű-fegyverekkel (közepes kalibení fegyverekkel), robbantások

(megseÁmisiiés;, közepes volumenű j ármúmozgás (vezetési gyakorlat); repülési feladatok végrehajtása.

,,jelentős;': lövéizet nagy kaliberu fegyverekkel (tüzérség, páncéltörő, harckocsi-ágyú), levegő-

fold lövészet.

Ki- és bemenő forgalom: a lő- és gyakorlótérre ki- és belépő forgalom. Nem a lő- és gyakorlótér

területén belüli mozgást jelenti!

,,alacsony'': L-5 áthaladáslnap,kisebb csoportokban (néhány járműből álló);

,,közepes'': 5-10 áthaladás/nap, oszlopmen et áthaladása (nagyobb számú eszkoz egyszerre),

, 
j elento s'' : folyamatos mozgás (táborépíté s, település)'

Fő feladat: a végzeIt tevékenység fő jellege. Személy- és járműmozgás esetén a 1ő- és gyakorlótéren

történő mozgások_. Légieszköz8k mozgása esetén várhato alacsony magasságú átrepülése a lakott terület

elkerülésével (lakott területen kívül min. 100 m).

Hatása vadászati tevékenységre:
,, á1 tal áno s'' : a terül et haszná|ata mi att fi gyelmet i gényel ;

,jelentos,,: a terü1et kiterjedt használata, a rejtett mozgások, vagy az éleslövészet biztonsági

távolságainak betartása miatt fokozott fi gyelmet i gényel'

Lőtéren felmerülő problémával kapcsolato S információ :

Várpalota Kossuth Laktanya Ügyeletestől kapható az alábbi telefonszámon:

06-88-549-555



Ú1 otirtigo Kiképzőbázis parancsnoka :

Kommunikációért felelős személy:

aJ

Nagy LászIő alezredes 06 30/8150605

Gervai János főtörzszászlős 06 30/8150431

A nemzetkőzi gyakorlatok során bekövetkező kártérítési ügyekkel kapcsolatban a
27612008. (xI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

Kérem, értesítse a tagságot, dolgozókat, hogy a |(itér területén való illetéktelen tartózkodás
esetén a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V. törvény 5:5 - 5:8 $-ai alapján, a jegyző
hatáskörébe tartoző birtokvédelmi eljárásról szóló I]l20I5. (il. 16.) Kormányrendelet előírásai szerint
birtokvédelemért folyamodok.

Továbbá kérem f,rgyelembe venni, hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt a lőtér
területén történő tartózkodás fokozottan baleset- és életveszélyeso valamint TILOS!

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

A kiadott engedélyek a lövészetek
érvényesek!

a lcí- és gyakorlótér területére a be|épés szigorúan
lévő honvédségi teniletre való engedély nélküli belépés

és gyakorlatok, katonai tevékenységek idejére nem

Yárpalota,z)22. február !Í- - r' n.

központparancSnok
iffiIá-ezredes


