
MAGYAR HONVEDSEG sz. példany

BAKoNY HARCKIKÉPZŐ KÖZPoNT
Nyt. szétm: 250-4L 12022

ERTESITES

Értesítem Önt, hogy az NÍJrI BHK kezelésében lév honvédségi teríileteken az
élesltivészetek és egyéb katonai tevékenységek 2022. augusztus hr napban az alábbiak
szerint alakulnak:

Úidtiriied gvakorl - és l tér:

Fsz. Dátum
Végrehaj trí (feladat neve),
tevékenYség ielleee és ideie

Várhatrí hatások

I

2022.
augusztus

02-04.

MH P ápa Bazisreptil tér
kiképzési tevékenység részeként

élesliivészet
(gyalo gs ági fe gyverekkel)

A,ri. 02-04. naponta oSoo-2200

Zajhatás: kozepes

Ki_ és bemen forgalom: kozepes

F feladat: kiképzési tevékenység, miiszaki
kiképzés ; robbantás, és kézígránát-dobás

csak korIátozások feloldása esetén,
éles lové szet gy alo gs ági fe gyverekkel,
jelent s személyi- és jármtímozgás

Hatása v adászati tevékenységre: i elent s

2.
2022.

augusztus
22-28.

MH Bakony Harckiképzo
Kozpont

Ellener színad
har cászat fo glalko zás r észeként

éptilethar cászat
Aug. 22-28.0800-1800

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: éptiletharcászat foglalkozás,
kozepes jármrimozgás

Hatása vadászati tevékenvségre: általános

a
J.

2022.
augusztus

23-25.

MH Légi MríveletiYezetési és
Irányítási K zpont

kiképzési tevékenység

részeként
harcászat foglalkozás

Aug. 23. oSoo- 1 8oo

Aug. 24. 08oo- 1 8oo

Aug. 23. Í300-2300

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: k zepes

F felad at: harcászat foglalkozás, kozepes
jármtimozgás

Hatása v adászati tevékenységre: általános

4.

2022.
augusztus

22-31.

Nemzetkozi Kiképzés
kiképzési tevékenység

részeként
éptilethar cászat

Aug. 22:26.naponta 0800-2200

Aug. 29-Szept OZrnaponta 08oo-

2200

Zajhatás: kozepes

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F feladat: kikép zési tevékenység,
har cászat fo glalko zás, kÓzepes j armrim ozgás

Hatása vadászati tevékenységre: jelent s



A Várható hatások:

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

feladat (harcászat), kis volrrmenü jármümozgrís;

,,közepes'': lövészet harcjrírmű-fegyverekkel (közepes kaliberű fegyverekkel), robbantrísok
(megsemmisítés), közepes volumenű jrínnűmozgás (vezetési gyakorlat); repÍilési feladatok végrehajtrísa.

,jelentős'': lövészet nagy kaliberú feg1verekkel (tiizérség, práncélttirő, harckocsi-ágyu), levegő-
fdld lövészet.

Ki- és bemenő forgalom: a lő- és gyakorlótérre ki- és belépő forgalom. Nem a lő- és gyakorlótér
teriiletén beliili mozgást jelenti!

,,a1acsony'': 1-5 áthaladrís/nap, kisebb csoportokban (nétr,íny jrfurnűből táLlló);

,'közepes'': 5-10 áthaladrás/nap, oszlopmenet áthaladrása (nagyobb sziímú eszköz egyszerre);

,jelentős'': folyamatos mozgrís (tríborépítés' teleptilés).

Fő feladat: a végzett tevékenység ft jellege. Személy- és jrírrrrűmozgrás esetén a lő- és gyakorlótéren
történő mozglfuok. Légieszközök mozgása esetén várható alacsony magasságú átrepülése a lakott terÍilet

elkerÍilésével (lakott területen kíviil min. 100 m).

Hatása vadászati tevékenységre:
,,iíltalrínos'': a teriilet használata miatt figyelnet igényel;

,je|entős'': a teriilet kiterjedt hasmálata, a rejtett mozgiísok, vagy az éleslövészet biáonsrígi
távolságainak betartása miatt fokozott figyelmet igényel.

Lőtéren felmerülő problémával kaocsolatos információ:

Várpalota Kossuth Laktanya Üryeletestől kaph ató az alábbi telefonszifunon:

06-88-s49-55s

Újaorogo Kiképzőbázis parancsnoka: Nagy Lríszló alezredes 06 30/8150605

Kommunikációért felelős személy: Gervai Jiírros ffitörzsziíszlós 06 30/8150431

A nemzetközi ryakorlatok során bekövetkező hírtérítési üryekkel kapcsolatban a

27612008. (XI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

Kérem, értesítse a tagságot, dolgozókat, hogy a lőtér területén való illetéktelen tartózkorlás
esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:5 _ 5:8 $-ai alapján' a jegyző

hatrískörébe tartozó birtokvédelmi eljrírásról szőIó 1712015. (II. 16.) Korrrrrínyrendelet előírásai szerint

birtokvédelemért folyamodok.



Továbbá kérem figyelembe venni, hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt a lótér
terÍiletén történő tartózkodás fokozottan baleset- és életveszélyes' valamint TILos!

Felhívjuk a lakosság figyelrnét, hogy a 1ő- és gyakorlótér területére a belépés szigorúan
engedélyhez kötött! Az MH BHK kezelésében lévő honvédségi területre való engedély nélküli belépés
eljárást von maga után!

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

Vrírpalota, 2022. jilius tf, - "'n.

o,,rM"u",
kozpontparancsnok


