
MAGYAR HoNvÉosÉc sz. példány
BAKoNY HARCKIKÉPZŐ KÖZPONT
Nyt. szám: 250-1512022

,f,

ERTESITES

Ertesítem ont, hogy az MH BHK kezelésében lévő honvédségi területeken az éleslövészetek és
egyéb katonai tevékenységek2022. április hónapban az alábbiak szerint alakulnak:

I. Haimáskéri Gvakorló-és Lőtér ('"O''-pont és Körös_hegv lő_ és gvakorlóterek):

Fsz. Dátum Végrehajtó (feladat neve),
tevékenvsép iellepe és ideie Várható hatások

I

2022.
április
0r-r4.

MH 86. Szolnok Helikopterbázis

repülőszem éIyzet kiképzése
(repülési tevékenység)

minden hétköznap:
Ogoo -r2oo , 1 3oo- 1 600, 13oo -2200

Zajhatás: közepes

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység
(forgószárnyas légi eszközök mozgása).

Hatás a v adászati tevókenységre :

általános

2.

2022.
ápri1is
04-14.

MH 86. Szolnok Helikopterbázis

élesltivészet
repülési tevékenység

04. 04-07. naponta 08oo-2000

04. 09. 6goo-1600

04. 11-14. naponta 63oo-2goo

Zajhatászjelentős

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: éleslövészet fedélzeti
fegyverekkel, bombavetéssel; repülési
tevékenység (forgó- és merevszámyas

légieszközök mozgása).

[Iatása v adászati tevékenvsésre: ielentős

1
-') -

2022.
április
19-29.

MH Mo dem izáciő s Intézet

repülési tevékenység
(drónteszt)

04. I9-2L naponta gSoo -2200

04.22.0900-1g00
04. 25-28. naponta 63oo-2200

04.29. g3oo-1300

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység
(drónteszt, légieszközök mozgása).

Hatás a v adászati tevékenységre :
általános

4.

2022.
április
19-27.

MH Bakony Harckiképző Központ

éleslövészet
(aknavető)

04. 19 -21. naponta 0800-2200

04. 22.6goo_1goo
04. 25-27 . naponta 08oo-2200

Zajhatászjelentős

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: aknavető éleslövészet
(elentős személyi- és járműmozgás)

Hatása v adászati tevékenvsésre : i elentős



2

I./a. Gvulafirátóti Gvakorló- és Lőtér (Rátóti-Naevmező és Úimaior lő_ és
gvakorIóterek):

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

5.

2022.
ápri1is
01-14.

MH 86. Szolnok Helikopterbázis

repülőszem éIyzet kiképzése
(repülési tevékenység)

minden hétköznap:
0900_1200, 1300_ 1600, lgoo_2200

Zajhatász közepes

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység
(forgószámyas 1é gieszközök mozgása).

Hatása v adászati tevékenységre :
általános

6.

2022.
április
04-14.

MH 86. Szolnok Helikopterbázis

repülési tevékenység
04.04-07. og00-2200

04.09.0g00-1900
04. I I -I 4. naponta gSoo -2200

Zajhatászjelentős

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység (forgó- és
merevszárnyas légieszközök mozgása).

Hatás a v adászati tevékenységre :
általános

7.

2022.
április
19-29.

HM EI Zrt.

repülési tevékenység
(drónteszt)

04. t9-2L naponta gSoo-2200

04. 26-28. naponta OSoo -2200

Zajhatás: alacsony

Ki_ és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység
(drónteszt, légieszközök mozgása).

Hatása v adászati tevékenysé gre :

általános

I/b. Tótvázsonvi Gvakorlótér:

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

8.

2022.
ápri1is
01-14.

MH 86. Szolnok Helikopterbázis

repülő szem éIy zet kiképzés e
(repülési tevékenység)

minden hétköznap:
0900_1200, 1 300_1600, lgoo _2200

Zajbatás: közepes

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység
(forgószárnyas légieszközök mozgása).

Hatása vadászati tevékenységre:
általános



9.

2022.
április

01.

MH Mo dem izáciő s Intézet

repülési tevékenység
(drónteszt)

04.01.9300-1300

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység
(drónteszt, légieszközök mozgása).

Hatás a v adászati tevékenységre :
általános

10.

2022.
április
2s-29.

MH Budapest Helyőrs é gdandar
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

jármumozgás, vaklőszeres lövészet,
fusdelzők alka|mazása.

[Iatása vadászati tevékenvsésre: ielentős

II. Bakonvkúti Gvakorló- és Lőtér (Csörlőházi lő- és evakorlóterek):

A Várpalota _ Tés közötti 8213. sz ut zárása, a forgalom korlátozása április hónapban
NEMLEGES!

A Várpalota Bakonykúti közötti murváS hadiúton tltzárással, időszakos
forgalomkorlátozás s aI jár :

Fsz. Dátum Végrehajtó (feladat neve),
tevékenvsés iellepe és ídeie Várható hatások

1

2022.
március

28-
április

02.

MH 6' Területvédelmi Ezred
1 7. Területvédelmi Zászlőa\j

kiképzési tevékenys é g (har cászat)
04. OI-02- naponta 63oo-2goo

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

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

jármúmozgás ; vaklőszeres lövészet;
logisztikai tevékenység.

Hatása vadászati tevékenvsépre: ielentős



2.
2022.
április
01-14.

MH 86' Szolnok Helikopterbázis

repülő szem ély zet kiképzése
(repülési tevékenység)

minden hétköznap:
0900-1200' 1 300-1 ó00, 13oo -22oo

Zajhatás: közepes

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység
(forgószárnyas légieszközök mozgása).

Hatása vadászati tevékenységre:
általános

-J.

2022.
ápri1is

02,

MH ó. Területvédelmi Ezred
3 1 . Területvédelmi Zász|őalj

kiképzési tevékenys é g (har cászat)
g3oo- 1 3oo

Zajhatás: alacsony

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat z har cászat (esetenként rej tett
mozgás).

llatása vadászati tevékenvsésre: ielentős

4.
2022.
április
04-08.

Nemzeti Kozszo|gá|ati E gyetem
Honvéd Hadtudományt Kar

MH Légi Műveleti Vezetési és
Irányítási Központ

Steppe Archer 2022

éleslövészet
(gyalo gsági fegyverek)

04. 04-07 . naponta gSoo-2200

04. 09. 0900-1900

Zajhatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági
fegyverekkel; jelentős személyi_ és

j ármumo zgás ; kézi gr ánát - dob ás ; mű s zaki
kiképzés (robbantás).

llatása vadászati tevékenységre: jelentős

5.

2022.
április
04-14.

MH 24. Bornemissza Gergely
Felderítő Ezred

kiképzési tevékenység
04. O4-14. naponta 0000-2400

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

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

járműmozgás.

flatása vadászati tevékenvsésre: ielentős

6.

2022.
április

09.

MH 6. Területvédelmi Ezred
3 1 . Területvédelmi Zászlőalj

kiképz ési tevékenys é g (har cászat)
ggoo- 1 3oo

Zajhatás: alacsony

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat z har cászat (esetenként rej tett
mozgás).

Hatása vadászati tevékenvségre: ielentős



7.

2022.
április
11-14.

Magyar Honvédség
Parancsnoksága

Steppe Lrcher 2022

éleslövészet
(gyalo gsági fegyverek)

04. 11-14. naponta gSoo-2200

Zaihatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági
feg1verekkel; j elentős személyi- és

járműmozgás.

Ilatása vadászati tevékenvségre: ielentős

8.

2022.
április
19-20.

MH 6. Területvédelmi Ezred
3 1 . Területvédelmi Zászlőa|j

éleslövészet
(gyalo gsági fegyverek)

04. 19 -20, naponta g3oo-2200

Zaihatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági
fegyverekkel; jelentos személyi- és

járműmozgás'

llatása vadászati tevékenvségre: ielentos

9.

2022.
április
2r-22.

MH Modemizácíós Intézet

repülési tevékenység
(drónteszt)

04.2r. 0g00-2200

04. 22.9300-1300

Zajhatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység
(drónteszt, légieszközök mozgása).

Hatása vadászati tevékenységre:
általános

10.

2022.
április

23.

MH 6. Területvédelmi Ezred
3 1 . Területvédelmi Zászlőa|j

kiképzési tevékenység (harcászat)
g3oo- 1 3oo

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat z har cászat (es etenként rej tett
mozgás).

tlatása vadászati tevékenységre: ielentős

l1
2022.
április
2s-29.

Közép-Európai Többn emzeti
Hadosztály-parancsnokság

éleslövészet
(gyalo gsági fegyverek)

04, 25-28. naponta g3oo-2200

04.29.0800-1800

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági
fegyverekkel; j elentős személyi_ és

j ármumo zgás ; kiképz és i tevék enys é g

(menetgyakorlat).

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős



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

12,
2022.
április
01-14.

MH 86. Szolnok Helikopterbázis

repülő szem ély zet kiképzés e
(repülési tevékenység)

minden hétköznap:
ogoo -r2oo, 1 3oo- 1 600, ygoo -2200

Zajhatás: közepes

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység
(forgószárnyas légieszközök mozgása)'

Hatása vadászati tevékenységre:
általános

13.

2022.
április
1 1-1s.

MH 93. Petőfi Sándor
V e gyiv é de Imi Zászlő al1

kiképzési tevékenys é g (bar cászat)
04. 11-15. naponta ggoo-2400

Zajhatász közepes

Ki- és bemenő forgalom: közepes

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

j árműmozgás; vakltiszeres lövészet.

Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentős

14.
2022.
április
25-28.

MH Bakony Harckiképző Központ

j ármúv ezetési gyakorlat
04. 25-28. naponta 08oo -2200

Zajhatász közepes

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat : jármltv ezetési gyakorlat
fi elentős j árműmozgás).

Hatása vadászati tevékenvségre: i elentős

6

II./b: Bakonvkúti Gvakorló- és Lőtér (Ötfa evakolótér):

A Várható hatások:

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

feladat (har c ászat), ki s volumenű j árműm ozgás;

,,köZepeS'': lövészet harcjármű-fegyverekkel (közepes kaliberű fegyverekkel), robbantások
(megsemmisítés), közepes volumenű j ármúmozgás (vezetési gyakorlat); repülési feladatok végrehajtása.

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

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

,,alacsony'' I-5 áthaladáslnap,kisebb csoportokban (néhányjárműbőlá11ó),

,,közepes'': 5-10 áthaladáslnap, oszlopmenet áthaladása (nagyobb számu eszköz egyszerre);

, 
j elentős'' : folyamatos mozgás (táborépítés, település).

Fő feladat: a végzett tevékenység fő jellege. Személy- és járműmozgás esetén a lő- és

gyakorlótéren történő mozgások. Légieszkőzok mozgása esetén várhatő alacsony magasságú átrepülése

a lakott terület elkerülésével (lakott területen kívül min. 100 m).



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

távo l s ágainak b etartás a miatt fokozott Íi gye lmet i gényel.

Lőtéren felmerülő problémával kapcsolatos információ :

Várpalota Kossuth Laktanya Ügyeletestől kapható az alábbitelefonszámon:

0ó-88-549-555

Hajmáskér Kiképzőbázis parancsnoka:

Bakonykúti Kiképzőbázis mb.parancsnoka:

Kommunikációért felelős személv:

SelekRóbert őmagy 06 30/815 0287

Kiss András főtörzsőrmester 06 30164I-3178

Gervai János főt&zszászlós 06 30i815-0431

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

Kérem, értesítse a lakosságot, tagságot, dolgozókat, hogy a lőtér területén való illetéktelen
tartőzkod'ás esetén a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V. törvény 5:5 - 5:8 $-ai alapján, a
jegyző hatáskörébe tartoző birtokvédelmi eljárásról szóló 17l20I5. (II. 16.) Kormányrendelet előírásai
szerint birtokvédelemért folyamodok.

Tájékoztatom, hogy Gyulafirátót településtől keleti irányban körülbelül 700-800 méteres
távolságban az ilj bázis kialakításával kapcsolatos munkálatok folynak!

Továbbá kérem figyelembe venni, hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt a lőtér
területén történő tartőzkodás 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 1ronvédségi területre való engedé|y nélküli belépés
eljárást von maga után!

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

Yárpalota,2022.március ,LJ - í'n.

',D ÉIt.,Ll.

o,,(M#ffi..u.,
központparancSnok


