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ERTESITES

Értesítem Önt, hogy az MH BHK kezelésében lév honvédségi terÍileteken az élesl vészetek és

egyéb katonai tevékenységek 2022. jrÍtius hrínapban az aléhbiak szerint alakulnak:

Úidiirtied evakorl - és l tér:

F sz. Dátum
Végrehajtr (feladat neve),
tevékenYség jellege és ideje

Yárhat hatások

1

2022.
február

25-
jrilius

31.

STEPPE ARCHER2O2Z
amerikai-magyar kozos kiképzés

logisztikai tevékenysé g
naponta 0ooo -240

Zajhatáts: kozepes

Ki_ és bemen forgalom: jelent s

F feladat: logisztikaitevékenység;
táborbontás, visszacsoportosítás, j elent s

jármtimozgás

Hatása v adászati tevékenységre: általános

2.
2022.
jrilius
02-08.

AKTÍV TARTALÉK 2022
MH 6. Sipos Gyula

Teriiletvédelmi Ezred

kiképzési tevékenység

részeként
élesltivészet

(gyalogsági és pancéIt r )
Oz. Os-06. naponta 0800-2200

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: kiképzési és logisztikai
tevékenység; táborépítés, vakl szer
alkalmazás a, él e s l ové szet gyal o g s ági

fegyverekkel, jelent s (esetenként rejtett)
személyi- és j ármrím ozgás

Hatása v adászati tevékenvségre: i elent s

.,
J.

2022.
jrilius
Lt-14.

MH P ápa Bázisreptil tér
kiképzési tevékenység

részeként
míÍszaki kiképzés (robbantás)'

kézigránát-dobás
07. lL. oSoo-2200

élesliivészet
(gyalogsági fegyverekkel)

07. 12-|4. napJnta 0800_2á00

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: kiképzési tevékenység; mríszaki
kiképzés, robbantás és kéztgránát-dobás,

jelent s személyi- és jármiímozgás,
éleslovészet gyalo gsági fegyverekkel,
jelent s személyi- és jármtimozgás

Hatása vadászati tevékenységre: ielent s



4.
2022.
jrilius
13-r4.

MH 43. Nagysándor J zsef
Hírad és Vezetéstámogat

Ezred
kiképzési tevékenység

részeként
gépj ármrivezetési gyakorlat
Ol . t3-14. naponta OSoo-2200

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F feladat: kiképzési tevékenység;
gépj árlrt*:''ffiTJ;|;:' 

", 
j e 1 ent s

Hatása v adászati tevékenységre: i elent s

A Várhat hatások:

Zajhatász

',a1acsony'': 
l<ivészet kis kaliberii (gyalogsági) fegyverekkel, vakl szerrel végrehajtott kiképzési

feladat (harcríszat), kis volumeníí j rírmiímozgrís;

',k zepes'': 1 vészet harcjrínnií-fegyverekkel ft zepes kaliber feg1verekkel), robbarrtiísok
(megsemmisítés), k zepes volumenti jrármiímozgás (vezetési gyakorlat); repÍilési feladatok végrehajtrísa.

,jelent s'': 1 vészet nagy kaliberií fegyverekkel (tÍizérség, prfurcélt r ' harckocsi-ágyít), leveg -

ftjld liivészet.

Ki- és bemen forgaton: a l - és gyakorl térre ki- és belép forgalom. Nem a 1 - és gyakorl tér
tertiletén beliili mozgríst jelenti!

,,alacsony'': 1_5 áthaladás/nap, kisebb csoportokban (néh.ány jrírm b l áll );

,,k zepes'': 5-10 áthaladás/rrap, oszlopmenet áÍhaladrása (nagyobb szám eszk z egyszene);

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

F' feladat: a végzett tevékenység f jellege. Személy- és jrírmiímozgrís esetén a l - és gyakorl táen
t rtén mozgások. Légieszk z k mozgrísa esetén vrírhat alacsony magasságu átrepiilése a lakott teriilet
elkeriilésével (lakott terÍileten kíviil min. 100 m).

Hatása vadászati tevékenységre:
,,átaliános'': a teriilet haszrr.ílata miatt Íigyelmet igényel;

,jelent s'': a terÍilet kiterjedt használata, a rejtett mozgások, vagy az élesl vészet biáonsági
trívolsrígainak betartrása miatt fokozott figyelmet igényel.

L téren felmeriil problémával kapcsolatos informáci :

Várpalota Kossuth Laktanya Üryeletest l kaphat az alábbi telefonsziímon:

06-88-s49-555

Újaorogo Kiképz bázis parancsnoka: Nagy Lászl alezredes 06 30/8150605

Kommunikáci ért felel s személy: Gervai Jiínos f t rzszászl s 0 30/8150431

A nemzetkiizi ryakorlatok során bekiivetku' kártéritési iiryekkel kapcsolatban a

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



3

Kérem, érÚesítse a tAgsélgot, dolgozókat, hogy a lőtér területén való illetéktelen tartózkodás
€setén a Polgríri Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:5 _ 5:8 $-ai atapjáÍ'" a jegyző
hatáskörébe tartozó birtokvédelrni eljrárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Kormrányrendelet előínásai szerint
birtokvédelemért folyamodok.

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

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

A kiadott engedélyek a lovészetek
érvényesek!

a 1 - és gyakorl tér teniletére a belépés szigor an
lév honvédségi teruletre val engedély nélkiili belépés

és gyakorlatok, katonai tevékenységek idejére nem

Varpalota,2022. junius lO - n.

kcizpontparancsnok


