MAGYAR HoNvÉ usÉ c
BAKoI{Y HARCKIKÉ PZÓ KÖZPONT

sz. pé ldrí ny

Nyt. szám :42-361202I.

Ertesí té s
É rtesí temÖnt' hogy az MH BHK kezelé sé ben lé vő honvé dsé giterületeken, é leslcjvé szetek é s
egyé b katonai tevé kenysé gek2021. október hónapban az alábbiak szerint alakulnak:

Úidöröed
Fsz.

i

gYakorló- é s lőté r:
Dátum

202r.
október
01-08.

Vé grehajtó (feladat neve),
tevé kenvsé s iellese é s ideie

Várható hatások

MOONSTAR 2021
rendszerin tegr á|ő gyakorlat

Zajhatász alacsony

MH

6. Sipos Gyula

Területvé delmi Ezred
kiké pzé sitevé kenysé g
(harcászat)
naoonta gToo-2goo
Európai Vé delmi Hivatal

z.

2021.
október
04-22.

többnemzeti repülő har cászati
gyakorlat

Ki_ é s bemenő forgalom: közepes
Fő feladat z harcászat, esetenké nt
vaklőszeres vé grehajtás
Hatása v adászati tevé kenysé gre : általános

Zajhatás ktizepes
Ki_ é s bemenő forgalom: alacsony
Fő feladat: jelentős Ié gi eszkoz mozgás,

ennek kereté ben:

repülé si feladatok
10. 04-08. naponta gSoo-1goo

10. 11-15. naponta 63oo-1300
lO. 18-22. naponta 63oo-1 300
MOONSTAR 2021

domborzatköveto repülé s, esetenké nt
alacsony átrepülé s' konvojkövető repülé s;
eseti szemé lyi- é s jármumozgás.
Hatása v adászati tevé kenvsé sre: általános

Zajhatász alacsony

rendszerintegráló gyakorlat

2021.
október
09-15.

MH

6. Sipos Gyula

Területvé delmi Ezred

Ki-

forgalom: közepes

Fő feladat: logisztikai tevé kenysé g
(táborbontás)

logisztikai tevé kenysé g
(táborbontás)
naponta gSoo-2200

é s bemenő

Hatása v adászati tevé kenysé gre : általános

Zajhatás: alacsony

MH Pápa Bázisrepülőté r
4.

202r.
október
r2-r4.

é lesliivé szet
(gyalogsági fegyverekkel)

naponta

08oo-1600

Ki-

é s bemenő

forgalom: közepes

Fő feladat: é leslövé szet gyalogsági
fegyverekkel.
Hatása v adászati tevé kenysé sre

:

i

elentő s

Zajhatász alacsony

MH

43. Nagysándor József Hí radó

Ezred

é s Vezeté stámogató

5.

202r.
október 1 1december
11.

Ki_ é s bemenő forgalom: közepes'
esetenké nt jelentős

kiké pzé sitevé kenys é g (har cászat)

é lesliivé szet

Fő feladat: kiké pzé sitevé kenysé g
ré szeké nté leslövé szet gyalogsági
fegyverekkel, esetenké nt vaklőszeres

(gyalo gsági fe gyverekkel)

vé grehajtás.

ennek kereté ben:

10.20. 6300-2200
Hatása v adászati tevé kenvs é sre

: i elentő s

Zajhatás: közepes

MH
202r.
október

6.

18-26.

64. Boconádi Szabó József

Ki-

Logisztikai Ezred
j ármú v ezeté

s

i gyakorlat

naponta gSoo-1300

é s bemenő forgalom: jelentős

járműmozgás
Bő feladat

z jé rmuv ezeté si gyakorlat

Hatása v adászati tevé kenysé gre : általános

Zajhatász
,,alacsony'': lövé szet kis kaliberű (gyalogsági) fegyverekkel, vaklőszerrel vé grehajtott
kiké p z é s i fe l adat (har c ászat), ki s v o lum enű j árműm o zgás ;
,,közepes'': lövé szet harcjármű-fegyverekkel (közepes kalibení fegyverekkel), robbantások
(megsemmisí té s), közepes volumenű játrmú mozgás (vezeté si gyakorlat); repülé si feladatok
vé grehajtása'
,jelentős'': lövé szet nagy kalibení fegyverekkel (ttizé rsé g, páncé ltörő, harckocsi-ágyú ), levegőÍ öld lövé szet.

Ki_ é s bemenő forgalom: a lő- é s gyakorlóté ne ki- é s belé pő forgalom
,'alacsony'': 1-5 áthaladáslnap, kisebb csoportokban (né hány járműből á11ó);
,,közepes": 5-10 áthaladáslnap, oszlopmeneté thaladása (nagyobb számueszkoz egyszerre);
j elentő s'' : folyamatos mozgás (táboré pí té s,települé s).
,

Fő feladatz avé gzelt tevé kenysé g fő jellege. Szemé ly- é s járműmozgás eseté n a lő- é s gyakorlóté ren
törté nő mozgások. Lé gieszközök mozgása eseté n várhatő alacsony magasságú átrepülé se a lakott
terület elkerülé sé vel(lakott területen kí vülmin. 100 m).

Hatása vadászati tevé kenysé gre:
,,általános'': a terület hasznáIata miatt figyelmet igé nyel;
,jelentős'': a terület kiterjedt használata, a rejtett mozgások, vagy az é leslövé szet biztonsági
távol ságainak betartása miatt fokozott Í i gyelmet i gé nyel.

A lőté ren felmerülő problé mával

kapc

so

lato s információ

:

Várpalota Kossuth Laktanya Ügyeletestől kapható az alé hbi telefonszií mon:

06-88-549-555

Ujdörögd

Kiké pzőbázis parancsnoka: Nagy LászIő alezredes 06 30l 815 06 05

Kommunikációé rt felelős

szemé ly:

Gervai János főtörzszászlós

06 30/815-0431

A

nemzetközi gyakorlatok során bekövetkező kárté rí té siügyekkel kapcsolatban a 27612008.
(xI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

Ké rem, é rtesí tsea tagságot, dolgozókat, hogy a|őté r területé n való ilteté ktelen tartőzkodás
eseté n a Polgári Törvé nykönyvről szőlő 2013. é vi V. törvé ny 5:5 _ 5:8 $-ai alapján, a jegyzó
hatásköré betartoző birtokvé delmi eljrí rásrólszóló I7l20I5. (II. 16.) Kormányrendelet előí rásai szerint
b irto kvé d elemé rt folyamo d ok.

Továbbá ké rem figyelembe venni, hogy a lövé szetek é s katonai tevé kenysé gekideje alatt a
lőté r területé n törté nő tartőzkodás fokozottan baleset_ é s é letveszé lyes, valamint TILOS!

É rtesí temtovábbá, hogy az MH BHK kezelé sé benlé vő honvé dsé giterületre való engedé ly
né lküli belé pé seljárást vonhat maga utií n.
A kiadott engedé lyek a lövé szetek é s gyakorlatok, katonai tevé kenysé gek idejé re nem
é rvé nyesek!

Várpalota ,2021. szeptemb", J L

,'

n.

tlttx)

oszlánszki Bé la ezredes
központparancSnok

