
MAGYAR HONVEDSEG
BAKONY HARCKIKÉPZŐ KÖZPoNT
Nyt. szrím : 42-27 l202I.

sz. péIdány

Ertesítés

Értesítem Önt, hogy az}y'rH BHK kezelésében lévő honvédségi területeken az éleslövészetek és

egyéb katonai tevékenységek2021'. augusztus hónapban az alábbiak szerint alakulnak:

Haimáskéri Gvakorló_és L

F sz. Dátum
Végrehajtó (feladat neve),
tevékenvsés iellepe és ideie Yárhatő hatások

I

202r.
augusztus

01-31.

STEPPE ARCHER 2O21.TT
magyar-amerikai közö s kiképzés

logisztikai tevékenység (erők
váltása)

folyamato s j rírműmoz gás sal
tervezetten 08. 21-ig

kiképzési tevékenys é g (har cászat)

ennek keretében:
éleslövészet

(gyalogsági és harcj ármű
fegyverekkel)

08. 23-26. naponta gSoo-2200

08.27.6900_1goo
08. 30-31. naponta 63oo-2200

Zajhatás : alacsony' éle slövé szet
időszakában közepes

Ki- és bemenő forgalom:jelentős
Fő feladat: erők váltása fielentős

jármíimozgás), kiképzési tevékenység
(harcászat) (jelentős személyi- és

jtrmumozgás), éleslövészet (gyalo gsági és

harcj ármű fe gyverekkel, j elentős személyi-
és jármÍímozgás)

Hatása v adászati tevékenységre : általiínos,
éleslövészet időszakában j elentős

2.
202r.

augusztus
06-08.

Hungarian Baja Rally

nem-katonai rendezvény
várhatóan naponta 63oo-26oo

Zajhatás: közepes
Ki- és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladat : autóverseny ( rárműmozgás)
Hatása v adászati tevékenvsésre : általános

a
-'t .

202r.
augusztus

16-19.

MH Modem izáciős Intézet

repülési tevékenység
(drónteszt)

naponta g3oo-1600

Zajhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység (drónteszt,
légieszközök mozgása)

Hatása v adászati tevékenvsésre : általiínos

4.
202r.

augusztus
18.

MH Bakony Harckiképző Kozpont

tuzszer ész tevékenység
(robbantásos me gsemmisítés)

0800-1800

Zajhatás: közepes
Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: robbantások (napi néhány
alkalommal)

Hatása v adászati tevékenységre: általános

5.

202r.
augusztus

23-27.

HM ArzenáIZÍt. és Leonardo
s.p.a

levegő-fiild éleslövészet
(helikopter fedélzeti fegyverekkel)

naDonta 0800-2200

Zajhatás:jelentős
Ki- és bemenő forgalom: alacsony
Fő feladat: éleslövészet (helikopter

fedéIzeti fe gyverekkel), repülési
tevékenység (légieszközök mozgása).

Hatása v adászatt tevékenysé gre : i elentős



6.

202r.
augusztus

30-
szeptember

03.

HM ArzenáIZrt. és Leonardo
s.p.a

levegő_fiild élesliivészet
(helikopter fedélzeti fegyverekkel)

naponta 0800-2200

Zajhatás:jelentos
Ki- és bemenő forgalom: alacsony
Fő feladat: éleslövészet (helikopter

fedélzeti fe gyverekkel)' repülés i
tevékenység (légieszközök mozgása)

Hatása v adászati tevékenys é gre : j elentő s

Gvulafirátóti Gvakorló- és Lőtér (Rátóti-Nagymező és Uimaior lő- és gvakorlóterek):

Fsz. Dátum
Végrehajtó (feladat neve),
tevékenvsée iellese és ideie Várható hatások

1

202r.
augusztus

02-04.

MH Légi Műveleti Vezetési és

Irányítási Központ

éleslövészet
(gyalo gsági fegyverekkel,

kézigtánát-dobással)
nanonta gSoo-1300

Zajhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: alacsony
Fő feladat: éleslövészet (gyalogsági

fe gyverekk eI, kézi gr ánát- do b ás s al, j el entő s

személyi- és járműmozgás)
Hatása v adászati tevékenysé gre : j elentős

2.

2021.
augusztus

06-08.

Hungarian Baja Rally

nem-katonai rendezvény
v érhatő an naoonta 6 3 

o o -2 9oo

Zajhatás: közepes
Ki- és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladat : autóverseny (1ármtimozgás)
Hatása v adászati tevékenysé gre : általános

a
-f.

202r.
augusztus

11.

MH Légi Műveleti Vezetési és
Irányítási Központ

éleslövészet
(gyalogsági fegyverekkel)

63oo_1600

Zajhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: alacsony
Fő feladat: éleslövészet (gyalogsági
fegyverekkel, jelentős személyi- és

jármúmozgás)
Hatása v adászati tevékenységre : i elentős

4.
202r.

augusztus
13.

Veterián Repülők és Ejtőernyősök
Veszprémi Egyesülete

Megemlékezés ahősi halált halt
hajózókról

nem-katonai rendezvény
1000-1200

Zajhatás: közepes
Ki- és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: repülési tevékenység

(repülőgép alacsony áthuzása, ejtőemyős
ugrás)

Hatása v adászati tevékenységre : általános

5.

2021.
augusztus

16-19.

STEPPE ARCHER 2021-TT
magyar-amerikai közös kiképzés

élesliivészet
(gyalogsági fegyverekkel)

08. 16-19. naponta 63oo-2200

Zajhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet (gyalogsági
fegyverekkel' jelentős személyi- és

jrírműmozgás)
Hatása v adászati tevékenységre : általiínos,

éle slövé sze t idő szakában i elentő s

6.

202r.
augusztus

16-19.

MH Modern izáciő s Intézet

repülési tevékenység
(nagy hatótávolságú drónteszt)

naponta 63oo-1600

Zajhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fo feladat: repülési tevékenység (drónteszt'
légieszközök nagy hatókörű mozgása)

Hatása v adászati tevékenvsésre : általiános

7.

202r.
augusztus

23-27.

MH Modern izáciő s Intézet

repülési tevékenység
(nagy hatótávolságú drónteszt)

naponta 63oo-1600

Zajhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység (drónteszt,
légieszközök nagy hatóköni mozgása) 

"
Hatása v adászatl' tevékenysé gre : általiíno s



8.

2021.
augusztus

30-
szeptember

03.

MH Modern izáciő s Intézet

repülési tevékenység
(nagy hatótávolságú drónteszt)

naponta 63oo-1600

Zajhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység (drónteszt,
légieszközök nagy hatóköní mozgása)

Hatása v adászati tevékenvsésre : általános

Tótvázsonyi Gvakorlótér:
,,NEMLEGES''

Bakonvkúti Gyakorló- és Lőtér (Csörlőházi lő- és eYakorlóterek):

Útlezárásokkal és forgalomkorlátozással (Tési út) jár:
,,NEMLEGES'

Időszakos forgalomkorlátozással.,űtlezárásokkal (Bakonykúti-Várpalota murvás út) jár:

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

202r.
augusztus

06-08.

Hungarian Baja Rally

nem-katonai rendezvény
várhatóan naponta g3oo-26oo

Zqhatás: közepes
Ki- és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladat: autóverseny ( árműmozgás)
Hatása v adászati tevékenységre : általrános

Murvás űt zárásra kerül!

2.
202r.

augusztus
10.

MH Légi Műveleti Vezetési és
Iranyítási Központ

kézigránát-dobás
műszaki kiképzés (robbantás)

69oo-1600

Zajhatás: közepes
Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: kézigránát-dobás' műszaki
kikópzés (robbantás) (elentős személyi- és

járműmozgás)
Hatása v adászati tevékenvsé sre : i elentős

a
-)-

202r.
augusztus

25-27.

MH Bakony Harckiképző
Központ: Motivációs

gyermektábor

kiképzési tevékenység
(harcászat)
0g00_2000

Zajhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: harcászat fielentős személyi
mozgás)

Hatása v adászati tevékenységre : általiános

4.

202r.
augusztus

30-
szeptember

03.

MH Bakony Harckiképzo Központ

kiképzési tevékenység
(harcászat)

naponta gSoo-1600

ennek keretében:
élesliivészet

(gyalogsági feg1verekkel,
kézigrőnát-dobással)

műszaki kiképzés (robbantás)
09. 01-02-áln nanonta g3oo-16oo

Zajhatás: közepes
Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet (gyalogsági
fe gyverekk el, kézigr ánát-dobás s al),

műszaki kiképzés (robbantás) (elentős
személyi- és járműmozgás)

Hatása v adászati tevékenységre : j elentős



Bakonvkúti Gvakorló- és Lőtér (Ötfa evakolótér):

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

Várható hatások

1

202r.
augusztus

06-08.

Hungarian Baja Rally

nem-katonai rendezvény
várhatóan naponta g goo-26oo

Zajbatás: közepes
Ki- és bemenő forgalom:jelentős

Fő feladat: autóverseny fi árműmozgás)
Hatása v adászati tevékenységre : általrínos

A Várható hatások:

Zajhatás:

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

feladat (harcászat), kis volumenű j rírmiÍm ozgás ;

''közepeS'': 
lövészet harcjrármű-fegyverekkel (közepes kaliberű fegyverekkel), robbantások

(megsemmisítés), közepes volumenű j álrmúmozgás (vezetési gyakorlat); repülési feladatok végrehajtása.

,jelentős": lövészet nagy kaliberű fegyverekkel (ttizérség, páncéltörő, harckocsi-ágyú), levegő-
föld lövészet.

Ki_ és bemenő forgalom: a 1ő- és gyakorlótérre ki- és belépő forgalom
,,alacsony'' I-5 áthaladáslnap, kisebb csoportokban (néhány járműből álló);

,,közepes'': 5-I0 áthaladás/nap, oszlopmenet áthaladása (nagyobb számú eszköz egyszerre);

, 
j elentos'' : folyamato s mozgás (táborépítés, település).

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

Hatása vadászati tevékenységre:
,,általános": a terület haszná|ata miatt figyelmet igényel;

,jelentős'': a terület kiterjedt használata, a rejtett mozgások' vagy az éleslövészet biztonsági
távol ságainak betartása miatt fokozott fi gyelmet i gényel.

Lőtéren felmerülő problémával kapc so lato s információ :

Várp alota Koss uth L aktanya Ü gyeletestől kapható az a\ábbi telefonszámon :

06-88-549-555

Hajmáskér Kiképzőbázis parancsnoka: Selek Róbert őrnagy 06 30/815 02 87

Bakonykúti Kiképzőbázis mb.parancsnoka: Kiss András fotörzsőrmester 06 30164I-3178

Kommunikációért felelős személy: Gervai János főtörzszászlós 06 30/815-0431

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

Kérem,.értesítse a tagságot' dolgozókat, hogy a |őtér területén való illetékte|en tartőzko$ás
esetén a Polgári Törvénykönyvről szőIő 2013. évi V. törvény 5:5 - 5:8 $-ai alapján, a jegyző



hatáskörébe Íartoző birtokvédelmi eljarásról szóló I7l20I5. (II. 16.) Kormányrendelet előírásai szerint
tl irtokvéd elemért folyam o d o k.

Tájékoztatomo hogy Gyulafirátót településtől keleti irányban körülbelül 700-800 méteres
távolsá gba n az űj bázis kialakításával kap csolatos munkálatok folynak!

Továbbá kérem figyelembe venni, hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt alőtér
területén történő tntőzkodás fokozottan baleset- és életveszéIyes, valamint TILosl

Ertesítem továbbá, hogy az MH BHK kezelésében lévő honvédségi területre való engedély
nélküli belépés eljárást vonhat maga utián.

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

Várpalota ,2021. július -!l ,'n.

központparancSnok


