MAGYAR HoNvÉ usÉ c
BAKoNY HARCKIKÉ PZŐ KÖZPONT

sz. pé ldany

Nyt. szám:250-29 12022

ERTESITES
É rtesí temÖn| hogy az MH BHK kezelé sé ben lé v honvé dsé gi terí ileteken az é lesl vé szetek é s
nius h napban az alábbiak szerint alakulnak:

egyé b katonai tevé kenysé gek 2022.

j

Úidtirtied gvakorl - é s l té r:
Fsz.

Dátum

Vé grehajt (feladat neve),

Várhat hatások

tevé kenYsé g ielleee é s ideie

Zajhatáts: kozepes

Ki_ é s bemen forgalom: jelentos

1

STEPPE ARCHER2OZ2

2022.
február
25-

amerikai-magyar kozos kiké pzé s

jrilius

kiké pzé s i tevé keny s é g (har cászat)

31.

F

feladat: kiké pzé sitevé kenysé g;
s szemé lyi- é s jármtimozgáB
(esetenké nt rej tett) ; vakl szer é s fiistj elz k

jelent

naponta

00oo -240

alkalmazás a; e s etenké nt reprilé
tevé kenys é g dr n eszkozzel.

Hatása

MH 12. Affabona Lé gvé delmr
2.

2022.
jrinius
07 -24.

Raké ta Ezred

kiké pzé sitevé kenysé g
06. 07 . 0000-06. 24.2400
(folyamato san keriil vé grehaj tásra)

i

adászati tevé kenvsé gre: i elent
Zajhatáts: kozepes

s

Ki_ é s bemen forgalom: kozepes

F

feladat: kiké p zé si tevé kenysé g;
jelent s szemé lyi mozgás; vakl szeres
vé grehaj tás ; fiistj e|zok alkalmazása.

Hatása

Eur pai Vé delmi Hivatal
FIRE BLADE 2022

v

s

v

Zajhatás

adászati tevé kenysé gre : általános
:

reptilé si feladat vé grehaj tásakor
kozepes

tobbnemz eti reptilo har cászati

gyakorlat

J.

2022.
jrinius
07 -24.

ennek kereté ben:
reptilé si 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

Ki-

é s bemen

forgalom: alacsony

F

feladat: kiké pzé sitevé kenysé g;
s lé gieszkoz mozgás, esetenké nt
szemé lyi- é s j ármrim ozgás;
domborzatkovet reptilé s (esetenké nt
alacsony átbilzás) ; konvoj kovet reptilé s ;
vakl szer alkalmazása.

jelent

Hatása

v

adászati tevé kenysé gre : általános

Zajhatás: jelent

2022.
4.

JUnlus
23.

Rend rsé gi oktatási
Kozpont

é s Kiké

s

Ki_ é s bemen forgalom: kozepes

pz

F

felad atz harcászati kiké pzé si
tevé kenysé g; ré szeké ntreptilé si
tevé kenysé g;helikopterek mozgása.

harcászat é s reptilé si feladatok
06.23. 0g00-1g00

Hatása v adászati tevé kenvsé gre:általános

A Várhatrí hatások:
Zajhatás:.
,,alacsony'': l vé szet kis kaliberí i (gyalogsági) fegyverekkel, vakl szenel vé grehajtott kiké pzé si
feladat (harcászat), kis volumenií jránnií mozgás;
zepes'': l vé szet harcjrí rmí í -fegyverekkel(k zepes kaliber fegverekkel), robbantrások
',k
(megsemmisí té s), k zepes volumenti jrármií mozgás (vezeté si gyakorlat); repiilé si feladatok vé grehajtí sa'
,jelent s'': 1 vé szet nagy kaliberí Í fegyverekkel (tiizé rsé g, prí ncé ltr , harckocsi-ágyrÍ ), leveg fdld l vé szet.
é s bemen forgalom: a l - é s gyakorl terre ki- é s belep forgalom. Nem a l - é s gyakorl té r
terÍ ileté n beliili mozgrí st j elenti l
,,alacsony'': 1_5 áthaladás/nap, kisebb csoportokban (né hrí ny jránnlí b<il ál );
,,k zepes'': 5_10 áthaladás/nap, oszlopmenet áthaladása (nagyobb szrí mri eszk z egyszerre);
,jelent s'': folyamatos mozgás (t í borepí té s'telepÍ ilé s).

Ki-

feladat: a vé gzett tevé kenysé gÍ jellege. Szemé ly- é s jrí rmií mozgás eseté n a l - é s gyakorl té ren
t rté n mozgrí sok. Lé gieszk z k mozgiása eseté n vrí rhat alacsony magasságri átrepiilé se a lakott terÍ ilet
elkeriilé sé vel (lakott teriileten kí viil min. 100 m).

F

Hatása vadrí szati tevé kenysé gre:
,'á1talrí nos'': a terí ilet hasznrí Jata miatt figyelmet igé nyel;

,jelent s'': a teriilet kiterjedt haszné lata, a rejtett mozgrások' vagy az é lesl vé szet biztonsági

trí volságainak betartiása miatt fokozott figyelmet igé nyel.

L

té ren felmerÍ il problé mával kaocsolatos

informáci

:

Várpalota Kossuth Laktanya Üryeletest l kaphat az alábbi telefonszrfunon:

06-88-549-sss
Újaorogo Kiké pz bázis parancsnoka: Nagy Lrí szl alezredes 06 30/8150605

Komnunikrí cit é rt felel

A

s

szené ly:

Gervai Jrános

f t nszé szl s

06 30/8150431

nemzetkiizi ryakorlatok során bek vetkez kárté fité si ryekkel kapcsolatban a

27612008. (xI.21.)

Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

Ké rem, é rtesí tse a tagságot' dolgoz kat, hogy a l té r teriileté n valt illeté ktelen tart zkodás
eseÍ é n a Polgári T rvé nyk nyvr l sz l 2073. é vi V. t rvé ny 5:5 _ 5:8 $-ai alapján' a jegyz

3

hatí sköré be tartozó birtokvé delmi eljrí rrí sról szőIó 17/2015. (II' 16.) Kormányrendelet előí rásai szerint
birtokvé delené rt folyamodok'
Továbbá ké rem Í igyelembe verrni, hogy a lövé szetek é s katonai tevé kenysé gek ideje alatt a lőté r
területé n törté nő tartózkodás fokozottan baleset- é s é letveszé lyes'valamint TILoS!

Felhí vjuk a lakosság figyelmé t, hogy a lő- é s gyakorlóté r területé re a belé pé sszigorú an
engedé lyhez kötöttl Az MH BHK kezelé sé ben lé vó honvé dsé gi területro való engedé ly né lküli belé pé s
eljárást von maga után!

A

kiadott engedé lyek

a

lövé szetek é s gyakorlatok, kaÍ onai tevé kenysé gekidejé re nem

é rvé nyesek!

Várpalo ta,2O22. május

23
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