
MAGYAR HONVEDSEG
BAKONY HARCKIKÉPZO KÖZPONT
Nyt. szám: 250-1712022

sz. péIdány

ERTESITES

Értesítem Önt, hogy az}diH BHK kezelésében lévő honvédségi területeken az éleslövészetek és
egyéb katonai tevékenységek2022. április hónapban az alábbiak szerint alakulnak:

Úidörögd evakorló_ és lőtér:

Fsz. Dátum Végrehajtó (feladat neve),
tevékenvsés iellese és ideie Yárhatő hatások

I

2022.
február

25-
jú1ius

31.

STEPPE ARCHER 2022
amerikai-m agy aÍ közos kiképzés

kiképzési tevékenys é g (har cászat)
naponta ggoo-240

Zajhatás: közepes

Ki- és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladat: kiképzési tevékenység;
jelentős (esetenként rejtett) személyi- és

jármúmozgás ; vaklő szeres lövészet;
fiistj elzők alkalmazása, repülési

tevékenység (dróneszköz)

Hatása vadászati tevékenvségre: ielentős

2.

2022.
április
01-14.

MH 86. Szolnok Helikopterbázis

repülő s zem éIy zet kiképzé s e
(repülési tevékenység)

minden hétköznap:
ogoo-12oo, 1 3oo-1 600, ygoo -2200

Zajhatás: közepes

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység
(forgószárnyas légieszközök mozgása).

Hatása vadászati tevékenységre:
általános

J.

2022.
ápri1is
04-08.

MH 6. Sipos Gyula
Területvédelmi Ezred

kiképzé s i tevékenys é g (har cászat)
naponta 69oo-2400

Zajhatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzési tevékenység;
jelentős (esetenként rejtett) személyi- és

jármumozgás ; vaklőszeres lövészet.

Hatása vadászati tevékenvségre: ielentős

4.
2022.
április
05-07.

MH Pápa Bázisrepülőtér

éleslövészet
(gyalogsági fegyverekkel)

03. 05-07. naponta 0800-2200

Zajhatás: alacsony

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági
fegyverekkel; j elentős személyi- és

jármúmozgás.

Ilatása vadászati tevékenvsésre: ielentős



5.

2022.
április
r0-r4.

MH 64. Boconádi Szabó József
Logisztikai Ezred

j ármuv ezetés i gyakorlat
04. II-I4. naponta 08oo-2000

Zajhatász közepes

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat : jérmúv ezetési gyakorlat
f elentős jármúmozgás).

Hatása vadászati tevékenységre:
általános

6.

2022.
március
29-3r.

MH Légi Műveleti Vezetési és

Irányítási Központ

éleslövészet
(gyalogsági fegyverekkel)

04.12.0900_2200

Zajh.atász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági
fegyverekkel; j elentős személyi- és

jármúmozgás.

Hatása vadászati tevékenvsépre: ielentős

7.
2022.
április
19-24.

MH Bakony Harckiképző Központ

kiképzé s i tevékenys é g (har cászat)
naponta 6goo-2400

Zajhatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzési tevékenység,
jelentős (esetenként rejtett) személyi- és

jármúmozgás ; vaklőszeres lövészet.

Hatása vadászati tevékenvsépre: ielentős

8.

2022.
április

25-
május

13.

BLACK SWAN 2022
gyakorlat

MH 2. vitéz B ertalan Árpád
Különleges Rendeltetésű Dandár

Zajhatász közepes

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzési tevékenység'
harcászat; éleslövészet és repülési

tevékenység (utóbbi tervezetten május
hónapban).

Hatása v adászati tevékenységre :
általános

9.

2022.
április
2s-29.

Nemzeti Kozszo|gáIati E gyetem
Honvéd Hadtudományi Kar

kiképzés i tevékenys é g (har cászat)
naponta ggoo-2400

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzési tevékenység,
jelentős (esetenként rejtett) személyi- és

jármúmozgás ; vaklőszeres lövészet.

Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentős



10.

2022.
április
2s-29.

MH Budapest Helyőrs égdandár
PERPETUUM MOBILE 2022
komplex harcászati gyakorlat

kiképzési tevékenység
04. 25-29. naponta ggoo-2400

Zajhatás: közepes

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzési tevékenység,
harcászat;j elentős (rejtett) személyi- és

jármúmozgás ; vaklőszeres lövészet;
flistj elzők alkalmazása.

Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentős

A Várható hatások:

Zajhatás:

',alacsony'': lövészet kis kalibení (gyalogsági) fegyverekkel, vaklőszerrel végrehajtott kiképzési
feladat (har c ászat), ki s vo lumenű j árműm ozgás ;

,,közepeS'': lövészet harcjármű-fegyverekke1 (közepes kalibení fegyverekkel), robbantások
(megsemmisítés), közepes volumenű j ármttmozgás (vezetési gyakorlat); repülési feladatok végrehajtása.

,jelentős'': lövészet nagy kalibení fegyverekkel (ttizérség, páncéltörő, harckocsi-ágyú), levegő-
fold lövészet.

Ki- és bemenő forgalom: a ltj- és gyakorlótérre ki- és belépő forgalom. Nem a 1ő- és gyakorlótér
területén belüli mozgást jelenti!

,,alacsony'': I-5 áthaladás/nap, kisebb csoportokban (néhány járműből á11ó);

,,közepes'': 5-10 áthaladás/nap, oszlopmenet áthaladása (nagyobb számu eszkóz egyszerre);

, 
j elentő s'' : fo lyamato s mozgás (táb or épités, települé s).

Fő feladat: a végzett tevékenység fő jellege. Személy- és járműmozgás esetén a 1ő- és
gyakorlótéren történő mozgások. Légieszkozök mozgása esetén várhatő alacsony magasságú átrepülése
a lakott terület elkerülésével (lakott területen kívül min. 100 m).

Hatása vadászati tevékenységre:
,,általános'': a terület hasznáIata miatt figyelmet igényel;
,jelentős'': a terület kiterjedt ltasználata, a rejtett mozgások, vagy az éleslövészet biztonsági

távo l s ágainak b etartás a miatt fokozott fi gyelmet i gényel.

Lőtéren felmerülő problémával kapcsolatos információ :

Várpalota Kossuth Laktanya Ügyeletestől kapható az alébbi telefonszámon:

06-88-s49-sss

Újotirtigo Kiképzőbázis parancsnoka: Nagy Lászlő alezredes 06 30i8150605

Kommunikációért felelős személy: Gervai János főtörzszászlős 06 30/8150431

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



4

Kérem' értesítse a lakosságot, tagságot, dolgozókat, hogy a |őtér területén való illetéktelen
tartőzkodás esetén a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V. törvény 5:5 - 5:8 $-ai alap1án, a
jegyző hatáskörébe tartoző birtokvédelmi eljárásról szóló I1l20I5. (II. 16') Kormányrendelet előírásai
szerint birtokvédelemért folyamodok.

Továbbá kérem figyelembe venni, hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt alőtér
területén történő tartőzkodás fokozottan baleset- és életveszélyes, valamint TILOS!

Felhívjuk a |akosság figyelmét, hogy a 1ő- és gyakorlótér területére a belépés szigorúan
engedélyhez kötött! Az MH BHK kezelésében lévo honvédségi területre való engedély nélküli belépés
eljárást von maga után!

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

Várpalota,2022. március }l_ - . {'.
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központparancSnok


