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ÉnrnsÍrÉs

Értesítem Önt, hogy az MH BHK kezelésében lév honvédségi tertileteken az
élesl vészetek és egyéb katonai tevékenységek 2022. augusztus hr napban az alábbiak
szerint alakulnak:

I. tlaimáskéri GvakorlrÓ-és L tér (..O''-pont és Kiiriis-heeY l - és gvakorl terek):

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Várhat hatások

1.

2022.
augusztus

01.
Augusztus

30.

Nemzetk zi Kiképzés
MH 25.Klapka Gyorgy

L vészdandát

logisztikai tevékenysé g
kiképzési tevékenység

(harcászat)
gépj ármtivezetési gyakorlat

élesliivészet
Aug. 15.-19. 0800-2200

A"g 22.-26.0800-2200
Aug 29.-Szep t. 02.2 0800-2200

Zajhatás: kozepes

Ki- és bemen forgalom: jelent s

F feladat: logis ztikai tevékenység,
táborépítés és _tizemeltetés, kiképzési

tevékenység, j elent s (esetenként rejtett)
személyi- és j ármiim ozgás, vakl szeres

l vészet; csak kor|átozások feloldása esetén,
gépj ármtivezeté si gyakorlat, j elent s

j ármrim ozgás, éleslové szet gy alo gsági
fegyverekkel ; csak korlátozások feloldása
esetén, jelent s személyi- és jármtimozgás

Hatása vadászati tevékenységre: általános

A gyakorlrí- és | tér teríiletén a vadászati
tevékenvséeet i elent sen befolyásoli ák!

2.
2022.

augusztus
0s-07.

Hungarian Baja Rally

nem-katonai rendezvény
v érhat arl naponta 0 8 

00 
-2 000

Zajhatás: kozepes

Ki_ és bemen forgalom: jelent s

F feladat: aut verseny fiármtimozgás)

Hatása vadászati tevékenységre: általarros



3.

2022.
augusztus

22-26.

MH Parancsnokság
DND bemutat

részeként

logisztikai tevékenység
Aug. 22-23. naponta 0800-2000

élesliivészet
Aug. 24-25.0800-2200

Aug. 26. 0800_2200 (tartaték
liivészeti nap)

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: jelent s katonai
jármtímozgás

F feladat: bemutat el készitése,
éleslovészet

Ilatása vadászati tevékenységre: általános

4.

2022.
augusztus

29-3r.

MH 2. vitézBertalan Árpád
Kiilonleges rendeltetéstí dandán

Ktilonleges mtiveleti
alaptanfo lyam zár gy ako rlat

logisztikai tevékenység
kiképzési tevékenység

(harcászat)
Aug 29,- Szept. 09.: 0800-2200

Zajhatáts: kozepes

Ki_ és bemen forgalom: jelent s katonai
j ármtim ozgás, esetenként rej tett gyalo gos

mozgás

F feladat: logisztikai és harcászati
kiképzési tevékenység

A gyakorl - és | tér terÍiletén a vadátszati
tevékenvséget i elent sen befolyásolj ák!

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

gvakorl terek):

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Várhat hatások

5.

2022.
augusztus

05-07.

Hungarian Baja Rally

nem-katonai rendezvény
varhat an naponta 0800-2000

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: jelent s

F feladat: aut verseny (iármtimozgás)

Hatása v adászati tevékenységre: általános



6.
2022.

augusztus
08.-3 t.

Nemzetkozi Kiképzés
MH 25. Klapka Gyorgy

Lovészdandttr

lo gisztikai tevékenység
gépj ármiivezetési gyakorlat

kiképzési tevékenység
(harcászat)

nappal-éjszaka
Aug. 08.-19.

Aug 29.-szept.02.

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: jelent s

F feladat: logis ztikai tevékenység;
táborépítés és _tizemeltetés, kiképzési

tevékenység; j elent s (esetenként rejtett)
személyi- és j ármiím ozgás, vakl szeres

lovészet; csak kor|átozások feloldása esetén,
gépj ármrivezetési gyakorlat; j elent s

j ármrím ozgás, éleslovészet gyalo gsági
fegyverekkel, jelent s személyi- és

jármrímozgás

Hatása v adászati tevékenységre: általános

A gyakorl - és l tér teríiletén a vadászati
tevékenvséget i elent sen befolyásoli ák!

7.

2022.
augusztus

0t-26.

MH Moderni záci s Intézet
HM EI Zrt.

repiilési tevékenység
(dr nteszt)

Aug. 01-04. naponta OSoo-2200

05. 08. ,itoo-ttoo
Aug. 08- 1 1 . napon ta OSoo -2200

08. 12. oSoo-l8oo
Aug. 1 5-1 8. napont a OSoo -2200

08. 19. dSoo-tBoo
Aug. 22-15. napont a OSoo -2200

0g. 26.0900-1g00

Zajhatáts: alacsony

Ki_ és bemen forgalom: alacsony

F feladat: reptilési tevékenység, dt nteszt,
légieszkozok mozgása

Hatása v adászati tevékenységre: általános

I./b T tvázsonyi Gvakorl tér:

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideje

Várhat hatások

8.

2022.
augusztus

05-07.

Hungarian Baja Rally

nem-katonai rendezvény
varhat an naponta 0800-2000

Zajhatáts: k zepes

Ki- és bemen forgalom: jelent s

F feladat: aut verseny (ármrímozgás)

Hatása v adászati tevékenységre: általános
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II. Bakonvkúti Gvakorló- és Lőtér (Csörlőházi lő- és wakorlóterek):

A Várpalota - Bakonykúti közötti murvás hadiút időszakos zárásával,
forgalomkorláto zássa| játő kiképzési események:

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Várhatrí hatások

9.

2022.
augusztus

05-07.

Hungarian Baja Rally

nem-katonai rendezvény
varhat an naponta 0800-2000

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: jelent s

F feladat: aut verseny (rármrímozgás)

Hatása v adászati tevékenvségre: általános

10.

2022.
augusztus

01-05.

MH 43. Nagysándor J zsef
Hírad és Vezetéstámogat

Ezred
kiképzési tevékenység

részeként
élesliivé szet, (gyalo gsági)

kézigr ánátd ob ás, ro bb antás
naponta 0800-2200

Zajhatás: kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: kiképzési tevékenység; jelentos
(esetenként rejtett) személyi- és

j ármiím ozgás, lo gisztikai tevékenység ;
táborépítés, vakl szeres lovészet, gyalogsági

élesl vé szet; csak kor|átozások feloldása
esetén; j elent s személyi- és j ármtím ozgás

Hatása v adászati tevékenységre : i elent s

11.

2022.
augusztus

02.

MH 6/3 1. Teriiletvédelmi
ZászI alj

kiképzési tevékenység
(harcászat)
oSoo- l Boo

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

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

j ármrimo zgás, vakl szere s lovészet

Hatása vadászati tevékenvségre: jelent s



12.

2022.
augusztus

07 -13 .

BAKONYI BLOKK 3

Tábori Kihelyezési Hét

MH Bakony Harckiképzo
Kozpont

kiképzési tevékenyqég
naponta 0600 -2200

részeként
élesltivészet
(gyalogsági)

0g. 0g-LL. 0g00-2200

oB. 12. o8oo-L8oo

Zajhatás: kozepes

Ki_ és bemen forgalom: k zepes

F feladat: kiképzési tevékenység; jelent s

(esetenként rejtett) személyi- és
j ármtim ozgás, vakl szere s lovészet,

gyalogsági éleslovészet; csak a korlátozások
feloldása esetén; jelent s személyi- és

j ármtim ozgás, kézigr ánát-dobás, mriszaki
kiképzés, robbantások

Hatása vadászati tevékenységre: jelent s

13.

2022.
augusztus

08- 1 2.

MH Bakony Harckiképzo
Kozpont: harcos gyermektábor

kiképzési tevékenység
(harcászat)
oSoo-2ooo

Zajhatáts: alacsony

Ki_ és bemen forgalom: alacsony

F felad atz harcászat;jelent s személyi
mozgás

Hatása v adászati tevékenységre: általános

14.
2022.

augusztus
24-26.

MH Bakony Harckiképz
Kozpont: G lya-tábor

kiképzési tevékenység
(harcászat)
oBoo-2ooo

Zajhatáts: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F felad at: harcászat,jelent s személyi
mozgás

Hatása v adászati tevékenvségre: általános

15.

2022.
augusztus

31.

MH Légi MtiveletiYezetési és

Iranyítási Kozpont
kiképzési tevékenység részeként

l el készit foglaIkozá
s

09.31.0g00-1g00

Zajhatás: k zepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: l el készíto foglalkozás;
kozepes jármiimozgás

Hatása v adászati tevékenységre: általános
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Íl.la Bakonvkríti Gvakorl - és L tér (Ötfa gvakol tér):

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Várhattí hatások

16.
2022.

augusztus
0s-07.

Hungarian Baja Rally

nem-katonai rendezvény
várhat an naponta 0 800-2000

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: jelent s

B feladat: aut verseny; jármrimozgás

Hatása v adászati tevékenységre: általános

A Várhat hatások:

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

feladat (harcászat), kis volumenií jánníímozgás;

,,k zepes'': l vészet harcjrírmií-fegyverekkel ft zepes kaliberíi fegyverekkel), robbantrások

(megsemmisítés), k zepes volumeníí jaírrniimozgás (vezetési gyakorlat); repÍilési feladatok végrehajtrísa.

,jelent s'': 1 vészet nagy kaliberii fegyverekkel (tiizérség, práncélttir , harckocsi-ágyti), leveg<i-

ftild l vészet.

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

teriiletén belÍili mozgrást jelenti!

''alacsony'': 
1-5 áthaladrís/nap, kisebb csoportokban (néhrírry jármtíb l ál );

,,k zepes'': 5-10 áthaladrls/nap, oszlopmenet áthaladása (nagyobb számli eszk z egyszerre);

,jelent s'': folyamatos mozgrís (táborepítés' telepÍilés).

F' feladat: a végzett tevékenység ftí jellege. Személy- és jrírmíimozgás esetén a l - és

gyakorl téren t rtén mozgrísok. Repiil eszk z k mozgása esetén vrárhat alacsony magassrígri

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

Hatása vadászaÍi tevékenységre:
,,áJtáiínos'': a terÍilet haszni{lata miatt figyelmet igényel;

,jelent s'': a teriilet kiterjedt basnalat+ a rejtett mozgások, vagy az élesl vészet biáonsági
trívolságainak betartrása miatt fokozott figyelmet igényel.
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Lőtéren felmeriilő problémával kaocsolatos informiíció:

Várpatota Kossuth Laktanya Üryeletestől kapható az alábbi telefonsziímon:

06-88-549-555

Hajmáskér Kiképzőbázis parancsnoka: Selek Róbert őmagy 06 301815 02 87

Bakonykúti Kiképzőbátzis mb.parancsnoka: Kiss András fötörzsőrmester 06 301641-3178

Kommunikációért felelős személy: Gervai Jrínos főtötzszászlős 06 30/815-0431

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

Kérem, értesítse a lakossrígot, tagságot, dolgozókat, hogy a lőtér területén való illetéktelen
tartózkodás esetén a Polgríri Törvénykön1vről szóló 2013. évi V. törvény 5:5 _ 5:8 $-ai alapjrín' a
jegyző hatásköréb e tartozó birtokvédelmi eljárásról szóIő I7/20I5' (I. 1ó.) Konrrrányrendelet előírrísai
szerint birtokvédelemért folyamodok.

Tájékoztatom, hory GyulaÍirátót településtől keleti irányban körülbelül 700-800 méteres
távolságban az űj bázis kialakításával kapcsolatos munkálatok folynak!

Továbbá kérem figyelembe verrni, hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt a lótér
teriiletén történő tartózkodrís fokozottan baleset- és életveszélyes' valamint TILOS!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lő- és gyakorlótér területére a belépés szigorúan
engedélyhez kötött! Az MH BHK kezelésében lévő honvédségi területÍe való engedély nélküli belépés
eljárást von maga után!

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

Várpalo ta, 2022. jrilius Jc -
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kozpontparancsnok
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