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Ertesí tem ont, hogy az MH BHK kezelé sé ben lé vő honvé dsé gi területeken az é leslövé szetek é s
egyé b katonai tevé kenysé gekről szőIő, korábban megadott 2022. április havi é rtesí tő módosí tásra
került!

A módosí tásokkal kiegé szült havi feladatok az alábbiak szerint alakulnak. A módosí tást piros
szí nnel kiemelttik.

Úidöröed evakorló_ é s lőté r:

Fsz. Dátum

A katonai szervezet é s/vagy a
feladat neve,

a katonai tevé kenysé g jellege é s
ideie

Várható hatások

I

2022.
február

25-
jú lius

31.

STEPPE ARCHER 2022
amerikai-m agy ar közös kiké pzé s

kiké pzé si tevé kenys é  g (har cászat)
naponta 0ooo-240

Zajhatász közepes

Ki- é s bemenő forgalom: jelentős

Fő feladat: kiké pzé si tevé kenysé g;
jelentős (esetenké nt rejtett) szemé lyi- é s

jármú mozgás ; vaklő szere s lövé szet ;

fiistj elzők alkalmazása, repülé s i
tevé kenysé g (dróneszköz)

Hatása vadászati tevé kenvsé sre: ielentős

2.

2022.
április
01-14.

MH 86. Szolnok Helikopterbázis

repülő szem é ly zet kiké pzé s e
(repülé si tevé kenysé g)

minden hé tköznap:
ogoo-12oo, 13oo-1 600, lgoo -2200

Zajbatász közepes

Ki_ é s bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülé si tevé kenysé g
(forgószárnyas 1é  gieszközök mozgása).

Hatása v ad,ászati tevé kenysé gre :
általános

J.

2022.
április
04-08.

MH 6. Sipos Gyula
Területvé delmi Ezred

kiké pzé si tevé kenysé  g (harcászat)
naponta ggoo-2400

Zajhatás: alacsony

Ki- é s bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiké pzé si tevé kenysé g;
jelentős (esetenké nt rejtett) szemé lyi- é s

jármú mozgás ; vaklőszeres lövé szet.

Hatása v adászati tevé kenvsé pre : i elentős



4.
2022.
április
0s-07.

MH Pápa Bázisrepülőté r

é leslövé szet
(gyalogsági fegyverekkel)

03. 05-07. naponta 0800-2200

Zajhatász alacsony

Ki_ é s bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: é leslövé szet gyalogsági
fegyverekkel; jelentős szemé lyi- ós

jármumozgás.

Hatása v adászati tevé kenvsé sre : i elentős

5.

2022.
április
I0-r4.

MH 64. Boconádi Szabó József
Logisztikai Ezred

j ártnú v ezeté  s i gyakorl at
04. II-I4. naponta 08oo-2000

Zajhatás: közepes

Ki_ é s bemenő forgalom: közepes

Fő feladat : jármú v ezeté si gyakorlat
( elentős j árműmozgás).

Hatása vadászati tevé kenysé gre:
általános

6.
2022.

március
29-31.

MH Lé gi Műveleti Vezeté si é s
kányitási Központ

é leslövé szet
(gyalogsági fegyverekkel)

04.12.0900_2200

Zajhatás: alacsony

Ki_ é s bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: é leslövé szet gyalogsági
fegyverekkel; jelentős szemé lyi- é s

jármú mozgás.

Hatása vadászati tevé kenysé sre: ielentős

7.

2022.
ápri1is
19-24.

MH Bakony Harckiké pző Központ

kiké pzé si tevé kenys é  g (har cászat) ;
ké zigránát dobás
naponta 00oo-2400

Zajhatás: közepes

Ki- é s bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiké pzé si tevé kenysé g,
jelentős (esetenké nt rejtett) szemé lyi- é s

jé rmumozgás ; vaklőszeres lövé szet;
ké zigránát dobás.

Hatása vadászati tevé kenvsé sre: ielentős

8.

2022.
április

19-
május

13.

BLACK SWAN 2022
gyakorlat

MH 2. vité zBertalan Árpád
Különleges Rendelteté sű Dandár

Zajhatás: közepes

Ki- é s bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiké pzé si tevé kenysé g,
harcászat; é leslövé szet é s repülé si

tevé kenysé g (utóbbi terv ezetten május
hónapban).

Hatása v adászati tevé kenysé gre :
általános



9.

2022.
április
24-30.

MH Geoinformációs Szolgálat

kiké pzé si tevé kenys é  g (bar cászat)
naponta 00oo-2400

Zajhatás: alacsony

Ki- é s bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiké pzé si tevé kenysé g;
jelentős (esetenké nt rejtett) szemé lyi- é s

jármumozgás.

Hatása vadászati tevé kenvsé sre: ielentős

10.

2022.
április
zs-29.

Nemzeti KözszolgáLati E gyetem
Honvé d Hadtudományi Kar

kiké pzé si tevé kenys é  g (har cászat)
naponta ggoo-2400

Zajhatás: alacsony

Ki_ é s bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiké pzé si tevé kenysé g,
jelentős (esetenké nt rejtett) szemé lyi- é s

jármú mozgás ; vaklőszeres lövé szet.

Hatása vadászati tevé kenvsé pre: ielentős

11

2022.
április
25-29.

MH Budapest Helyőrs é gdandár
PERPETUUM MOBILE 2022
komplex harcászati gyakorlat

kiké pzé si tevé kenysé g
04. 25 -29. naponta 0000-2400

Zajhatász közepes

Ki_ é s bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiké pzé si tevé kenysé g,
harcászat;j elent<í s (rejtett) szemé lyi- é s

jármumozgás ; vaklőszeres lövé szet;
fiistj elzők alkalmazása.

Hatása vadászati tevé kenvsé sre: ielentős

A Várható hatások:

Zajhatász
,,alacsony'': lövé szet kis kalibeni (gyalogsági) fegyverekkel' vaklőszerrel vé grehajtott kiké pzé si

feladat (har cászat), ki s vo lumenű j ármtim ozgás ;
,'köZepeS'': lövé szet harcjármű-fegyverekkel (közepes kalibení  fegyverekkel), robbantások

(megsemmisí té s), közepes volumenű j ármumozgás (vezeté si gyakorlat); repülé si feladatok vé grehajtása.
,jelentős'': lövé szet nagy kalibení  fegyverekkel (ttizé rsé g, páncé ltörő, harckocsi-ágyú ), levegő-

flold lövé szet.

Ki- é s tlemenő forgalom: a 1ő- é s gyakorlóté rre ki- é s belé pő forgalom. Nem a lő- é s gyakorlóté r
területé n belüli mozgást jelenti!

,,alacsony'': I-5 áthaladáslnap, kisebb csoportokban (né hány járműbőlálló);

',közepes'': 5-10 áthaladáslnap, oszlopmenet áthaladása (nagyobb számu eszköz egyszerre);
, 
j elentő s'' : fo lyamato s mozgás (táb or é pité s, települé s).

Fő feladat: a vé gzett 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 vül min. 100 m).

Hatása v adászati tevé kenysé gre :
,,áItalános": a terület használata miatt figyelmet igé nyel;



4

'jelentős'': a terület kiterjedt hasznáIata, a rejtett mozgások, vagy az é leslövé szet biztonsági
távo ls ágainak b etartás a miatt fokozott fi gyelmet i gé nyel.

Lőté ren felmerülő problé mával kapcsolatos információ:

Várpalota Kossuth Laktanya Ügyeletestől kapható az alábbitelefonszámon:

06-88-549-555

Ú1 otirtlgo Kiké pzőbázis parancsnoka:

Kommunikációé rt felelős szemé ly:

Nagy Lászlő alezredes 06 30/8150605

Gervai János fotőrzszászlős 06 30/8150431

A nemzetkőzi gyakorlatok során bekövetkező kárté rí té sí  ügyekkel kapcsolatban a
276/2008. (xI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járianak el.

Ké rem, é rtesí tse a lakosságot, tagságot, dolgozókat, hogy a lőté r területé n való illeté ktelen
tartőzkodás eseté n a Polgári Törvé nykönyvről szólő 2013. é vi V. törvé ny 5:5 - 5:8 $-ai a\apján, a
jegyző hatásköré be tartozo birtokvé delmi eljárásról szóló I1l20I5. (II. 16.) Kormányrendelet előí rásai
szerint birtokvé delemé rt folyamodok'

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

Felhí vjuk a lakosság figyelmé t, hogy
engedé lyhez kötött! Az MH BHK kezelé sé ben
eljárást von maga után!

A kiadott engedé lyek a lövé szetek
é rvé nyesek!

a lő- é s gyakorlóté r területé re a belé pé s szigorú an
lé vő honvé dsé gi területre való engedé ly né lküli belé pé s

é s gyakorlatok, katonai tevé kenysé gek idejé re nem

Yárpalota,2022. április '9 L - n.


