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ERTESITES

Értesítem Ön| hogy az MH BHK kezelésében lév honvédségi teríileteken az élesl vészetek és
egyéb katonai tevékenységek 2022. j nius h napban az alábbiak szerint alakulnak:

Úidtirtied gvakorl - és l tér:

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

1

2022.
február

25-
jrilius

31.

STEPPE ARCHER2OZ2
amerikai-magyar kozos kiképzés

kiképzé s i tevékeny s é g (har cászat)
naponta 00oo -240

Zajhatáts: kozepes

Ki_ és bemen forgalom: jelentos

F feladat: kiképzési tevékenység;
jelent s személyi- és jármtimozgáB

(esetenként rej tett) ; vakl szer és fiistj elz k
alkalmazás a; e s etenként reprilé s i

tevékenys é g dr n eszkozzel.

Hatása v adászati tevékenvségre: i elent s

2.
2022.
jrinius
07 -24.

MH 12. Affabona Légvédelmr
Rakéta Ezred

kiképzési tevékenység
06. 07 . 0000-06. 24.2400

(folyamato san keriil vé grehaj tásra)

Zajhatáts: kozepes

Ki_ és bemen forgalom: kozepes

F feladat: kikép zési tevékenység;
jelent s személyi mozgás; vakl szeres

vé grehaj tás ; fiistj e|zok alkalmazása.

Hatása v adászati tevékenységre : általános

J.

2022.
jrinius
07 -24.

Eur pai Védelmi Hivatal
FIRE BLADE 2022

tobbnemz eti reptilo har cászati
gyakorlat

ennek keretében:
reptilési feladatok

06. 07 -09. 0900 -2200

06. lo. oSoo-l8oo
06. 1 3-l6.naponta 08oo-l 8oo

06.17. oSoo-2200

06. 20-23 . naponta 08oo- 1 8oo

06.24. 0900 -2200

Zajhatás : reptilési feladat végrehaj tásakor

kozepes

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F feladat: kiképzési tevékenység;
jelent s légieszkoz mozgás, esetenként

személyi- és j ármrim ozgás;
domborzatkovet reptilés (esetenként

alacsony átbilzás) ; konvoj kovet reptilés ;
vakl szer alkalmazása.

Hatása v adászati tevékenységre : általános



4.
2022.

JUnlus
23.

Rend rségi oktatási és Kiképz
Kozpont

harcászat és reptilési feladatok
06.23. 0g00-1g00

Zajhatás: jelent s

Ki_ és bemen forgalom: kozepes

F felad atz harcászati kiképzési
tevékenysé g; részeként reptilési

tevékenység; helikopterek mozgása.

Hatása v adászati tevékenvségre: általános

A Várhatrí hatások:

Zajhatás:.
,,alacsony'': l vészet kis kaliberíi (gyalogsági) fegyverekkel, vakl szenel végrehajtott kiképzési

feladat (harcászat), kis volumenií jránniímozgás;

',k zepes'': l vészet harcjrírmíí-fegyverekkel (k zepes kaliber fegverekkel), robbantrások
(megsemmisítés), k zepes volumenti jrármiímozgás (vezetési gyakorlat); repiilési feladatok végrehajtísa'

,jelent s'': 1 vészet nagy kaliberíÍ fegyverekkel (tiizérség, príncélt r , harckocsi-ágyrÍ), leveg -
fdld l vészet.

Ki- és bemen forgalom: a l - és gyakorl terre ki- és belep forgalom. Nem a l - és gyakorl tér
terÍiletén beliili mozgríst j elenti l

,,alacsony'': 1_5 áthaladás/nap, kisebb csoportokban (néhríny jránnlíb<il ál );

,,k zepes'': 5_10 áthaladás/nap, oszlopmenet áthaladása (nagyobb szrímri eszk z egyszerre);

,jelent s'': folyamatos mozgás (t íborepítés' telepÍilés).

F feladat: a végzett tevékenység Í jellege. Személy- és jrírmiímozgás esetén a l - és gyakorl téren
t rtén mozgrísok. Légieszk z k mozgiása esetén vrírhat alacsony magasságri átrepiilése a lakott terÍilet
elkeriilésével (lakott teriileten kíviil min. 100 m).

Hatása vadríszati tevékenységre:
,'á1talrínos'': a teríilet hasznríJata miatt figyelmet igényel;

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

L téren felmerÍil problémával kaocsolatos informáci :

Várpalota Kossuth Laktanya Üryeletest l kaphat az alábbi telefonszrfunon:

06-88-549-sss

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

Komnunikrícit ért felel s szenély: Gervai Jrános f t nszészl s 06 30/8150431

A nemzetkiizi ryakorlatok során bek vetkez kártéfitési ryekkel kapcsolatban a
27612008. (xI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

Kérem, értesítse a tagságot' dolgoz kat, hogy a l tér teriiletén valt illetéktelen tart zkodás
eseÍén a Polgári T rvényk nyvr l sz l 2073. évi V. t rvény 5:5 _ 5:8 $-ai alapján' a jegyz



3

hatískörébe tartozó birtokvédelmi eljrírrísról szőIó 17/2015. (II' 16.) Kormányrendelet előírásai szerint
birtokvédelenért folyamodok'

Továbbá kérem Íigyelembe verrni, hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt a lőtér
területén történő tartózkodás fokozottan baleset- és életveszélyes' valamint TILoS!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lő- és gyakorlótér területére a belépés szigorúan
engedélyhez kötöttl Az MH BHK kezelésében lévó honvédségi területro való engedély nélküli belépés
eljárást von maga után!

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

Várpalo ta,2O22. május 23 ' ,! n.
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Pálmai Arpád qYezredes
kcizp ontp aranc snok-he lyette s


