
MAGYAR HoNvÉusÉc sz. példany

BAKoNY HARCKIKÉPZŐ KÖZPONT
Nyt. szátm: 250-5 412022

ÉnrnsÍrÉs

Értesítem Önt, hogy az WI BHK kezelésében lév honvédségi teriileteken az
élesl<ivészetek és egyéb katonai tevékenységek 2022. okt ber h napban az alátbbiak
szerint alakulnak:

Úidiiriied gvakorl - és l tér:

Fsz. Dátum
Végrehajt (fetadat neve),
tevékenység iellege és ideje

Várhatrí hatások

1

2022.
okt ber
0t-24.

Eur pai Védelmi Hivatal
tobbnemzeti reptilo har cászati

gyakorlat

ennek keretében repiilési
feladatok:

10. 01-24. napon ta 0600-2400

Zajhatáts : reptil é s i fe 1 adat vé grehaj tás akor
kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: kiképzési tevékenység, jelent s

légieszk oz mozgás, esetenként személyi- és
j ármtim ozgás, domborzatk vet reptilés ;

esetenként alacso ny áthuzás, konvoj k vet
reptilés

Hatása vadászati tevékenységre: általarros

2.

2022.
okt ber
11-13.

okt ber 24-
27.

MH P ápa Bázisreptil tér

élesltivészet
(gyalo gsági fe gyverekkel)

10. 24-27. naponta 0800-2200

Zajhatás: k zepes

Ki- és bemen forgalom: k zepes

F feladatok: éleslové szet, gyalogsági
fegyverekkel, jelent s személyi- és

jármrimozgás

Hatása vadászati tevékenvségre: ielent s

aJ.
2022.

okt ber 15.

MH Katonai Igazgatási és

K zponti Nyilvantart
Parancsnokság

kiképzési tevékenyqég
naponta 0800-2200

Zajhatáts: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F feladat: kiképzési tevékenység,
harcászat

Hatása v adászati tevékenységre: általános
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A Várható hatások:

Zajhatász
,'a1acsony'': lövészet kis kaliberű (gyalogsági) fegyverekkel, vaklőszerrel végrehajtott kiképzési

feladat (harcrászat), kis volumenű jrárműmozgrás;

,,közepes'': lövészet harcjrírmű-fegyverekkel (közepes ka]ibeíí fegyverekkel)' robbantiísok
(megsemmisítés), közepes volumenú jármíimozgás (vezetési gyakorlat); repiilési feladatok végrehajtísa.

,jelentős'': lövészet nagy kaliberű fegyverekkel (tiizérség, príLrrcéltörő' harckocsi-ágyú), levegő-
ftjld lövészet.

Ki- és bemenő forgalom: a 1ő- és gyakorlótérre ki- és belépő forgalom. Nem a lő- és gyakorlótér
teriiletén belüli mozgrást j elenti !

,,alacsony'': 1-5 áthaladás/nap, kisebb csoportokban (néhrány jrírműből á1ó);

',közepes'': 
5- l0 áthaladtís/nap, oszlopmenet áthaladrísa (nagyobb szrímú eszköz egyszerre);

,jelentős'': folyamatos mozgás (táborepítés' település).

F'ő feladat: a végzett tevékenység fií jellege. Személy- és jrímrűmozgrás esetén a 1ő- és gyakorlótéren
történő mozgások. Légieszközök mozgása esetén várható alacsony magasságú átrepiilése a lakott teriilet
elkerülésével (lakott területen kíviil min. 100 m).

Hatása vadászati tevókenységre:
,,iílta1rínos'': a teriilet haszruálata miatt figyelmet igényel;
,jelentős'': a teriilet kiterjedt haszlútata" a rejtett mozgiísok, vaqy az éleslövészet biáonsági

távolságainak betartása miatt fokozott figyelmet igényel.

Lőtéren felmeriilő oroblémával kaocsolatos informríció:

Várpalota Kossuth Laktanya Üryeletestőt kapható az a]ábbi telefonsziímon:

0ó-88-549-555

Újaoroga Kiképzőbázis parancsnoka: Nagy László alezredes 06 30/8150605

Komnunikációért felelős személy: Gervai Jrínos főtörzszríszlós 06 30/8150431

A nemzetklizi ryakorlatok során bekövetkező kártérítési ügyekkel kapcsolatban a
27612008. (xI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

Kérem, értesítse a tagságot, dolgozókat, hogy a lőtér területén való illetéktelen tartózkodás
esetén a Polgári Törvényktinyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:5 _ 5:8 $-ai alapján' a jegYő
hatrískörébe tartozó birtokvédelmi eljárrísról szó1ó l7l20l5. (II' 16.) Kormrínyrendelet előíriísai szerint
birtokvédelemért folyamodok.

Továbbá kérem figyelembe venni, hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt a lőtér
teriiletén történő tartózkodrís fokozottan baleset- és életveszélyes' valamint TILOS!
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-'Je]hívjuk a lakossríg'ÍgJelmé!-hogy 1|| és gyakorl tér teriiletéIe a belépés szigonianengedélyhez k t ttl Az MH BHK kezelésében lév honváségi teriil"t 
" "Já .ig.alrv oou.nn mrcpe,eljárást von maga után!

A tiadott engedélyek a l vészetek és gyakorlatok, kaÍonai tevékenységek idejére nemérvényesek!

,,,ruMedes
kci4pontparancsnok

!


