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Értesítem Önt, hogy az MH BHK kezelésében lév honvédségi teriileteken az élesl vészetek és

egyéb katonai tevékenységek 2022. jrÍlius h napban az alábbiak szerint alakulnak:

I. Haimáskéri Gyakorlr-és L tér (..0o'-pont és Ktiriis-hew | - és gyakorl terek):

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Várhat hatások

1.

2022.
jrinius

30-
jrilius

24.

MH 25. Klapka Gyorgy
L vészdandár

Misszi s felkészítés és
zfu gyakorlat

logisztikai tevékenysé g
kiképzési tevékenység

(harcászat)
gépj ármtivezeté s i gyakorlat

éleslovészet

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: jelent s

F feladat: logis ztikai tevékenység;
táborépítés és tizemeltetés, kiképzési
tevékenysé g ; vakl szer a|kalmazása,

gépj ármtívezetési gyakorlat, éle slovészet
gyalogsági fegyverekkel, j elent s

(esetenként rejtett) személyi- és
jármrímozgás

Hatása v adászati tevékenységre: általános

2.

2022.
jrilius
04-05.

és
I 3-1 5.

MH 25. Klapka Gyorgy
Lovészdandár

Misszi s felkészítés és
zár gyakorlat

részeként
élesliivészet
(gyalogsági)

07. 04-05. naponta 0800-2200

07. 13-14. naponta 0800-2200

07. Ls. oSoo-l8oo

Zajhatáts: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F feladat: éleslovészet gyalogsági
fegyverekkel; jelent s személyi- és

jármtimozgás

Hatása v adászati tevékenységre: j elent s



aJ.

2022.
jrilius
06-09.

MH 25. Klapka Gyorgy
Lovészdandén

Misszi s felkészítés és
zétr gyakorlat

részeként
gépj ármtivezetési gyakorlat
oz. OO-07. napont u"$roo-rroo

07 . og.0g00-1g00

kiizríti gépj ármiÍvezetésí
gyakorlat

07. oB. 0600-1500
(Haj máskér érintésével kertil

végrehaitásra)

Zajhatás: kozepes

Ki_ és bemen forgalom: kozepes

F felad at: gépjármiivezetési gyakorlat;
jelent s jármrimozgás

Hatása v adászati tevékenységre: általános

4.
2022.
j lius
22-24.

Laroco Motorsport Egyestilet
S zékesfehérvár-Ve szprém Rallye

nem-katonai rendezvény
varhat an naponta 0800-2000

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: jelent s

F feladat: aut verseny;
jelent s jármtimozgás

F orgal omkorlé ozás okkal j árhatl

Hatása v adászati tevékenységre: általrínos

5.

2022.
jrilius
25-29.

MH Moderni záci s Intézet

reptilési tevékenység
(dr nteszt)

07 . 25-28. napont a OSoo -2200

07 . 29 .0g00- 1 g00

Zajhatáts: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F feladat: reptilési tevékenység; dr nteszt,
légieszkozcik mozgása

Hatása v adászati tevékenységre: általános

I.la Gvulafirát ti Gvakorl - és L tér (Rát ti-Nawmez és Úimaior l - és

gvakorl terek):

F'sz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Várhat hatások

6.

2022.
jrilius
0r-17 .

MH 37. II. Rak czi Ferenc
Mríszaki Ezred

mríszaki tevékenység
(táborel készítés)

naponta 08oo-2ooo

Zajhatáts: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F feladat: mtíszaki tevékenység; téhot
el készítése, foldmunk ék, muszaki gépek

mozgása

Hatása vadászati tevékenységre: általános



7.

2022.
jirlius
02-09.

MH Egészségtigyi Kozpont
logisztikai tevékenység

naponta 0800-2000

Zajhatáts: alacsony

Ki_ és bemen forgalom: alacsony

F feladat: logisztikaitevékenység;
táborépítés

Hatása v adászati tevékenységre: általános

8.

2022.
jrilius
04-29.

MH Moderni záci s Intézet
H}llEI ZÍt.

reptilési tevékenység
(dr nteszt)

07 . 04-07. naponta OSoo -2200

07. oB. o8oo-1800

07 . Il-I4. naponta OSoo-2200

07. 15. 0g00-1g00

07 . 25-28. napont a 08oo -2200

07 . 29 .0g00- I g00

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F feladat: reptilési tevékenység; dr nteszt,
légieszkozok mozgása

Hatása v adászati tevékenységre: általános

9.

2022.
jrilius
06-09.

MH 25. Klapka Gyorgy
Lovészdandár

Misszi s felkészítés és
zár gyakorlat

részeként
gépj ármtivezeté s i gyakorl at

07. 06-0 7 . naponta OSoo -2200

07. og. o8oo-18oo

kiiz ti gépjármíÍvezetési
gyakorlat

07. 0g. 0600-L500
(Haj máskér érintésével keriil

végrehaitásra)

Zajhatás: kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F felad atz gépjármuvezetési gyakorlat;
jelent s jármrímozgás

Hatása v adászati tevékenységre: általános

10.

2022.
jrilius
tr-12.

MH 25. Klapka Gyorgy
Lovészdandár

Misszi s felkészítés és
zár gyakorlat

részeként
kiképzési tevékenység

(harcászat)
07. ll-12. naponta 0}oo-2400

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: kiképzési tevékenység; jelent s

(esetenként rejtett) személyi- és
j ármrimo zgás, vakl sze r alalmazása

Hatása vadászati tevékenységre: jelent s



4

11

2022.
jrilius
1 0-1 5.

MH 43. Nagysándor J zsef
Hírad és Vezetéstámogat

Ezred
kiképzési tevékenység

részeként
élesltivészet
(gyalogsági)

07. 12. o8oo-2200

gépj ármtívezeté si gyakorlat
07 . 13-14. naponta Soo-2200

Zajhatás: kozepes

Ki_ és bemen forgalom: kozepes

F feladat: kiképzési tevékenység,
logisztikai tevékenység; táborépítés,
vakl szer alkalm azása, éleslovészet

gyalo gsági fe gyverekkel, gépj armrívezetési
gyakorlat, jelent s (esetenként rejtett)

személyi- és j ármtim ozgás

Hatása v adászati tevékenységre: ielent s

12.

2022.
jrilius
t8-29.

MH 2. vitézBertalan Árpád
Ktilonleges Rendeltetésti Dandár

kiképzési tevékenység
(terepen tortén felkészítés)

naponta oooo-2400

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F felad atz harcászat;jelent s személyi
(rej tett) mozgás, vakl szeres alkal mazása,

fiistjelz k alkalmazása

Hatása vadászati tevékenységre: ielent s

13.

2022.
jrilius
19-21.

MH 25.Klapka Gy rgy
Lovészdandár

Misszi s felkészítés és
zár gyakorlat

részeként
kiképzési tevékenység

(harcászat)
07. 19-2L naponta 0000-2400

Zajhatáls: k zepes

Ki_ és bemen forgalom: kozepes

F feladat: kiképzési tevékenység; jelent s

(esetenként rejtett) személyi- és
j ármrimo zgás, vakl szer alkalm azása

Hatása v adászati tevékenvségre: .| elent s

14.
2022.
jrilius
18-31.

Kiemelt Éberségi Tevékenységri
ZászI aIj Harccsoport
logisztikai tevékenység

naponta OSoo-2200

Zajhatáts: alacsony

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: logis ztíkai tevékenység;
táborépítés

Hatása vadászati tevékenységre: általános

15.

2022.
jrilius
22-24.

Laroco Motorsport Egyestilet
S zéke sfehérvár-Ve szprém Rallye

nem-katonai rendezvény
v frhat annaponta 08oo-20oo

Zajhatás: k zepes

Ki- és bemen forgalom: jelent s

F feladat: aut verseny;
jelent s jármtimozgás

F orgalomkorlátozás okkal j árhatl

Hatása v adászati tevékenységre: általános



I./b T tvázsonyi Gyakorl tér:

II. Bakonvkriti Gvakorlrí- és L tér (Csiirl házi l - és eyakorl terek):

A Várpalota - Bakonykríti k z tti murvás hadirÍt id szakos zárásával,
forgalomkorlát ozással jár kiképzési események:

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Várhat hatások

16.
2022.
jrilius

01.

MH Mo dernízáci s Intézet

repiilési tevékenység
(dr nteszt)

07.01. oSoo-l8oo

Zajhatáts: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F feladat: reptilési tevékenység; dr nteszt,
légieszk z k mozgása

Hatása v adászati tevékenYségre: általános

17.
2022.
jrilius
t3-14.

MH 43. Nagysándor J zsef
Hírad és Vezetéstámogat

Ezred
kiképzési tevékenység

részeként
gépj ármrívezetés i gyakorlat
07 . 13-14. naponta OSoo-2200

Zajhatás: kozepes

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F felad atz gépjármrivezetési gyakorlat;
jelent s jármtimozgás

Hatása v adászati tevékenvségre: i elent s

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideje

Várhat hatások

18.

2022.
jirnius

29-
jirlius

02.

MH 43. Nagysándor J zsef
Hírad és Vezetéstámogat

Ezred
kiképzési tevékenység

részeként
élesltivészet
(gyalogsági)

06.29.0g00-2200

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: kiképzési tevékenység; jelent s

(esetenként rejtett) személyi- és
j ármtÍm ozgás, 1o gisztikai tevékenység ;

táborépíté s, vakl szer alkaImazása,
éle sl vé szet gy alo gs ági fegyverekkel

Hatása v adászati tevékenvségre: .i elent s



19.
2022.
jrilius
22-24.

Laroco Motorsport Egyestilet
S zéke sfehérvár-Veszprém Rallye

nem-katonai rendezvény
varhat an naponta 0800-2000

Zajhatáts: kozepes

Ki_ és bemen forgalom: jelent s

F feladat: aut verseny;
jelent s jármrimozgás

F or g al om korláto zás o kkal j arhatl

Hatása vadászati tevékenységre: általános

20.
2022.
jrilius
22-29.

MH 24. Bornemissza Gergely
Felderít Ezred

Tábori Kihelyezési Hét

kiképzési tevékenység
(harcászat)

naponta oooo-2400

részeként
élesltivészet
(gyalogsági)

07 . 25-28. naponta 0800-2200

07.29.0800-18oo

Zajhatás: kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F felad atz harcászati kiképzési
tevékenység, jelent s (rejtett) személyi- és

jármrimozgás, vakl szer és ftistj elzok
alkalmazása, éleslové szet gyalo gsági

fegyverekkel

Hatása vadászati tevékenységre: jelent s

2t.
2022.
jrilius

26.

MH 6/3 1. Tertiletvédelmi
ZászI alj

kiképzési tevékenység
(harcászat)
0g00-1g00

Zajhatáts: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F felad atz harcászati kiképzési
tevékenység; jelent s (rejtett) személyi- és

j ármiimo zgás, vakl szer alkalm azása

Hatása v adászati tevékenységre: i elent s

Il.laBakonvkrÍti Gvakorl - és L tér (Ötfa gYakol tér):

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideje

Várhat hatások

22.
2022.
jrilius

01.

MH Légi Mriveleti Vezetési és

Irányítási Kozpont

gépj ármrívezeté si gy{orJ$
07. Ol. naponta 08oo-18uu

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F felad at: gépjármrivezetési gyakorlat;
jelent s jármtimozgás

Hatása v adászati tevékenységre: általános



23.
2022.
jrilius

02.

MH 43. Nagysandor J zsef
Hírad és Vezetéstámogat

Ezred
kiképzési tevékenység

menetgyakorlat
07 . 02. og00 -2200

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: kiképzési tevékenység;
menetgyakorlat, jelent s (esetenként rejtett)

személyi mozgás

Hatása vadászati tevékenységre: ielent s

24.
2022.
j lius

10.

MH 43. Nagysándor J zsef
Hírad és Vezetéstámogat

Ezred
kiképzési tevékenység

menetgyakorlat
07 . lo. oSoo-2200

Zajhatáts: kozepes

Ki_ és bemen forgalom: kozepes

F feladat: kikép zési tevékenység;
menetgyakorlat, jelent s (esetenként rejtett)

személyi mozgás

Hatása vadászati tevékenyséqre: ielent s

25.
2022.
jrilius
22-24.

Laroco Motorsport Egyesiilet
S zéke sfehérvár-V eszprém Rallye

nem-katonai rendezvénv
varhat an naponta O*oo-tOoo

Zajhatáts: kozepes

Ki_ és bemen forgalom: jelent s

F feladat: aut verseny;
jelent s jármtímozgás

F orgalomkorlátozás okkal j árhatl

Hatása v adászati tevékenységre: általános

A Várhat hatások:

Zajhatász
,,alacsony'': l vészet kis kaliber (gyalogsági) fegyverekkel, vakl szerrel végrehajtott kiképzési

feladat (harcríszat), kis volumeníí j rírmiímozgtís ;

''k zepes'': 1 vészet harcjrírmií-fegyverekkel (k zepes kalibeni fegyverekkel), robbaníísok
(megsemmisítés), k zepes volumenli jrírmiimozgás (vezetési gyakorlat); repiilési feladatok végrehajtása.

,jelent s'': l vészet nagy kaliberií fegyverekkel (tiizérség, príncélt r , harckocsi-ágyri), leveg -

ftild l vészet.

Ki- és bemen forgalom: a 1 _ és gyakorl téne ki- és belép forgalom' Nem a l - és gyakorl tér

teriiletén belÍili mozgást jelenti !

,,a1acsony'': l -5 áthaladrís/nap, kisebb csoportokban (néhrírry jrármiíb l ál1 );

,'k zepes'': 5-10 áthaladáa/nap, oszlopmenet áthaladrísa (nagyobb sziímri eszk z egyszene);

,jelent s'': folyamatos mozgrás (t-.íborépítés' telepiilés).

F' feladat: a végzett tevékenység fr jellege. Személy- és jríLrrníímozgrás esetén a l - és

gyakorl téren t rtén mozgrfuok. RepÍil eszkiiz k mozgása esetén viárhat alacsony magassrágri

átrepiilése a lakott teriilet elkeriilésével (akott terÍileten kíviil min. 100 m).

Ilatása vadászati tevékenységre:
,,ií1talrírros'': a terÍilet haszniílata miatt figyelmet igényel;

,jelent s'': a teriilet kiterjedt használata" a rejtett mozgások, vagy az élesl vészet biztonsági

trívolságainak betartrísa miatt fokozott figyelnet igényel'



L téren felmertil problémával kapcsolatos informáci :

Várpalota Kossuth Laktanya Ügyeletest l kaphat az aléhbi telefonszámon:

06-88-549-ss5

Haj máskér Kik épz b ázis parancsnoka :

Bakonyk ti Kiképz bázÍs mb.parancsnoka:

Kommunikácir ért felel s személy:

Selek R bert ornagy 06 30/815 02 87

Kiss András fot rzs rmester 06 301641-3178

Gervai János fotorzszászl s 06 30/815-0431

A nemzetkiizi ryakorlatok során bekiivetkez kártérítési íiryekkel kapcsolatban a
27612008. (xI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

Kérem, értesítse a lakosságot, tagságot, dolgoz kat, hogy a l tér teríiletén val illetéktelen
tart zkodás esetén a Polgrári Ttirvényk nyvr l sz l 20|3. évi v. t rvény 5:5 _ 5:8 $-ai alapjríq a
jegyz hatrísk réb e tartoz birtokvédelmi eljrírásr l sz l 1712015. (II. 16') Kormrányrendelet el írrísai
szerint birtokv delemért folyamodok.

Tájékoztatom' hory GyulaÍirátrít telepiilést l keleti irányban kiiriilbeliil 700-800 méteres
távolságban az rij bázis kialakításával kapcsolatos munkílatok folynak!

Továbbá kérem figyelembe venni, hogy a l vészetek és katonai tevékenységek ideje alatt a l tér
teriiletén t rtén tart zkodrís fokozottan baleset- és életveszélyes' valamint TILOS!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 4 l - és gyakorl tér teriiletére a belépés szigorrian
engedéIyhez ktitiitt! Az MH BHK kezelésében lév honvédségi teriiletre val engedély nélkiili belépés
eljárást von maga után!

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

Várpalo ta,2l22. j nius 'b - n.

kozpontparancsnok


