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ERTESITES
Ertesítem ont, hogy az lvftI BHK kezelésében lév honvédségiteriileteken az
élesl vészetek és egyéb katonai tevékenységekrl sz l' , korábban megadott 2022.
augusztus havi értesítmrídosításra keriilt!
A m dosításokkal kiegésziilt havi feladatok az alábbiak szerint alakulnak:

I. Ilaimáskéri Gyakorlrí-ésL

tér (..0''-pont és Kiiriis-hegv

l

- és gvakorl terek):

A katonaÍ szervezet és/vagy a

Fsz.

Dátum

feladat neve,
katonai
tevékenység jellege és
a
ideie

Várhat hatások
Zajhatáts: kozepes

Nemzetkozi Kiképzés
MH 25. Klapka Gycirgy

L

I

2022.
augusztus
01.
Augusztus
30.

vészdatdát

gisztikai tevékenység
kiképzésitevékenység
(harcászat)
gépj ármrivezetési gyakorlat
élesltivészet
Aug. 1.5.-19. oSoo-2200
1o

Aug 22.-25.0800-2200
Aug zi.-Szept. 02.2 0800-2200

Ki_ és bemen forgalom: jelent

s

F

feladat: logisztikaitevékenység,
táborépítésés -iizemeltetés, kiképzési
tevékenység'j elent s (esetenként rejtett)
személyi- és j ármtím ozgás, vakl szeres
lové szet; csak korlátozások feloldása esetén,
gépj ármrívezetési gyakorlat, j elent s
j ármrím ozgás, éle slové szet gy alo gsági
fegyverekkel ; csak korlátozások feloldása
esetén, jelent s személyi- és jármtimozgás

Hatása

adászati tevékenységre: általános

v

- és l tér teriiletén a vadászati
tevékenYséget i elent sen befolYásoli ák!
Zajhatáts: kozepes

A gyakorl

2.

2022.
augusztus
05-07.

Hungarian Baja Rally
nem-katonai rendezvény
v arhat annaponta 08oo-20oo

Ki-

F

és bemen forgalom:

jelent

s

feladat: aut verseny (ármrimozgás)

flatása

v

adászati tevékenységre: általános

Zajhatáts: kozepes

Ki-

MH

3.

2022.
augusztus
08- r 2.

86

SZHB

Szárazffild és Légier kiiziis
felkészítés!
naponta
1"0.00-22.00

és bemen forgalom:

jelent

s

F

feladat: kiképzésitevékenység, jelent s
(esetenként rejtett) személyi- és
j ármiim ozgás, vakl szeres lovés zet; csak
korlártozások feloldása esetén

Jelent

s légieszktiz tevékenység!

Hatása vadászati tevékenységre: általános
Zajhatáts: kozepes

MH 2. vitézBertalan Arpád

Ktil

4.

2022.
augusztus
29-31.

nleges rendeltetésti dandár
Ktilonleges mriveleti
alaptanfolyam zár gy akorlat

gisztikai tevékenység
kiképzésitevékenység
(harcászat)
Aug 29.- Szept. 09.: 0800-2200
lo

Ki_ és bemen forgalom: jelent
j

ármrim ozgás, esetenként

rej tett

s katonai

gyalo gos

mozgás

F

feladat: logisztikai és harcászati
kiképzésitevékenység

A gyakorlrí- és l tér terÍiletén a vadászati
tevékenvséeetielent sen befolvásoliák!

Lla Gvulafirát ti Gvakorl - és L tér (Rát ti-Naevmez

wakorl terek):

és Úimaior

l

- és

A katonai szervezet és/vagy a

Fsz.

Dátum

feladat neve,
a katonai tevékenység jellege és

Várhat hatások

ideie

Zajhatáts: kozepes

KiNemzetkozi Kiképzés
MH 25.Klapka Gyorgy
Lovészdandátr

5.

2022.
augusztus
02.-31.

logisztikai tevékenység
gépj ármtívezeté si gyakorlat
kiképzésitevékenység
(harcászat)
nappal-éjszaka
Aug. 08.-L9.
Aug 29.-szept.02.

és bemen forgalom:

jelent

s

F

feladat: logisztikutevékenység;
táborépítésés _tizemeltetés, kiképzési
tevékenység; j elent s (esetenként rejtett)
személyi- és j ármrim ozgás, vakl szeres
lovészet; csak korIátozások feloldása e setén,
gépj ármrivezetési gyakorlat; j elent s
j árm,im ozgás, éleslovészet gy alogsági
fegyverekkel, jelent s személyi- és
jármrímozgás

Hatása vadászati tevékenységre:általános

A gyakorl

- és | tér terÍiletén a vadászati

tevékenvséeetielent sen befolvásolják!

Zajhatáts: kozepes

6.

2022.
augusztus
05-07

.

Hungarian Baja Rally

Ki-

nem-katonai rendezvény

várhat an naponta

F

0800-2000

és bemen

forgalom:jelent

s

feladat: aut verseny (ármiimozgás)

Hatása v adászati tevékenységre: általarros

MH Moderni záci

s

Intézet

H}yÍEI Zrt.

7.

2022.
augusztus
0t-26.

repiilési tevékenység
(dr nteszt)
Aug. 01-04. naponta 0800-2200
05. 0g. 0900-1g00
Aug. 08- 1 1 . naponta OSoo -2200
08. 12. oSoo-l8oo
Aug. 1 5-1 8. napont a 08oo -2200
08. 19. oSoo-l8oo
Aug. 22-t5. napont a OSoo -2200
oB. 26. oSoo-

8.

2022.
augusztus
29-31.

T

F

forgalom: alacsony

Hatása vadászati tevékenységre:általános

logisztikai tevékenység
kiképzésitevékenység

Zajhatáts: kozepes

Ki-

és bemen forgalom:

jelent

s

F

feladat: logisztikai és kiképzési
tevékenység,katonai j arm umozgás,
jelent s, esetenként rejtett gyalogos mozgás

Hatása

v

adászati tevékenységre: j elent

s

tvázsonyi Gvakorl tér:

Dátum

ezet és/vagy a

feladat neve,

Várhatrí hatások

a katonai tevékenység jellege és

ideie

9.

és bemen

feladat: reptilési tevékenység,dr nteszt,
légieszkozok mozgása

MH 2. vitéz Bertalan Arpád
Ktilonleges rendeltetésri dandar
Kiilonleges mríveleti
alaptanfo lyam zár gy akorlat

A katonai szerv
Fsz.

Ki-

I 8oo

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

I./b

Zajhatáts: alacsony

2022.
augusztus
05-07.

Zajhatás: kozepes

Hungarian Baja Rally
nem-katonai rendezvény
varhat an naponta 0800-2000

Ki-

F

és bemen forgalom:

jelent

s

feladat: aut verseny (iármtímozgás)

Hatása v adászati tevékenvségre: általános

4

II. Bakonykúti Gvakorló- és Lőtér (Csörlőházi

A

Várpalota

-

Bakonykúti közötti

lő- és gvakorlóterek):

murvás hadiút időszakos zárásával,

forgalomkorlát ozással játő kiképzésiesemények:

A katonai szerv
Fsz.

Dátum

ezet és/vagy a

feladat neve,

Várhat hatások

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Zajhatás: kozepes

10.

2022.
augusztus
05-07

.

Hungarian Baja Rally

Ki-

nem-katonai rendezvény
v árhat an naponta

08

00

F

-2 000

és bemen forgalom:

jelent

s

feladat: aut verseny (iármtimozgás)

Hatása v adászati tevékenységre: áltaIános
Zajhatáts: alacsony

MH
11.

2022.
augusztus
02.

Tertiletvédelmi
ZászI alj

6131 .

kiképzésitevékenység
(harcászat)
oSoo-1800

BAKONYI BLOKK

Ki-

és bemen

F

felad atz harcászati kiképzési

tevékenység; jelent s (rejtett) személyi- és
j ármrim ozgás, vakl szere s lovészet

Hatása vadászati tevékenYségre:i elent
3

Ki-

MH Bakony Harckiképzo
Kozpont

2022.
augusztus
07 -r3

kiképzésitevékenyqég
naponta 0600 -2200

.

részeként
élesliivészet
(gyalogsági)
0g.

0g-LL.

0g00-2200

08. 12. oSoo-1800

s

Zajhatás: kozepes

Tábori Kihelyezési Hét

12.

forgalom: alacsony

és bemen

forgalom: kozepes

F

feladat: kiképzésitevékenység; jelent s
(esetenként rejtett) személyi- és
j ármtim ozgás, vakl szere s l vészet,
gyalogsági éleslovészet; csak a korlátozások
feloldása esetén; jelent s személyi- és
j ármrim ozgás, kézigr énát-dobás, mtÍszaki
kiképzés,robbantások

Hatása vadászati tevékenységre: jelent

s

Zajhatáts: alacsony

MH Bakony Harckiképzo
13.

2022.
augusztus
08-

1

2.

Kozpont

:

Ki-

harcos gyermekt ábor

kiképzésitevékenység
(harcászat)
oSoo-2ooo

F

és bemen

forgalom: alacsony

felad atz harcászat;jeIent s személyi
mozgás

Hatása

v

adászati tevékenységre: általános

Zajhatás: alacsony

MH Bakony HaÍckiképz
14.

2022.
augusztus
24-26.

K

zpont:

G

Ki_ és bemen forgalom: alacsony

lya-tábor

F

kiképzésitevékenység
(harcászat)

felad atz harcászat,jelent s személyi
mozgás

oSoo-2ooo

Hatása

MH Bakony Harckiképzo

Ki_ és bemen forgalom: kozepes

Kozpont

15.

2022.
augusztus
22-28.

kiképzésitevékenység
naponta 0600 -2200
Folyamatos tevékenység
Aug 25 08.00- Aug 26.16.00

MH Légi MriveletiYezetési

16.

2022.
augusztus
31.

és

B

feladat: kiképzésitevékenység; jelent
(esetenként rejtett) személyi_ és
j ármtím ozgás, vakl szeres lovészet; csak
korlátozások fololdása es etén

Hatása vadászati tevékenvségre: ielent
Zajhatás: kozepes

Irányítási Kozpont
kiképzésitevékenység részeként
1

el készito foglalkozá
0g.31.0g00-1g00

A katonai szerv
Fsz.

Dátum

_

és

L

s

s

Ki_ és bemen forgalom: kozepes

F

s

II.la Bakonvkríti Gvakorl

tevékenvségre:általános
Zajhatáts: kozepes

v ad,ászati

feladat: l el készítfoglalkozás;
kozepes jármtimozgás

Hatása v adászati tevékenvségre: általános

tér (Ötfa evakol tér):

ezet és/vagy a

feladat neve,

Várhat hatások

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Zajhatás: kozepes

17.

2022.
augusztus
05-07.

Hungarian Baja Rally
nem_katonai rendezvény
varhat an naponta 0800-2000

Ki-

F

és bemen forgalom:

jelent

s

feladat: aut verseny; jármrimozgás

Hatása vadászati tevékenvségre: általános

A Várhat hatások:
7,ajhatász
,,alacsony'':

l vészet kis kaliberíí(gyalogsági) feg1verekkel, vakl<íszerrel végrehajtott kiképzési
feladat (harcászat), kis volumenti j rírrrrtimozgrís ;
,,ktizepes'':

l

vészet harcjrírrrlí-fegyverekkel (k zepes kalibení fegyverekkel),

robbarrtrások

(megsemmisítés), k zepes volumenri jrírmíímozgás(vezetési gyakorlat); reptilési feladatok végrehajLísa.
s'': 1 vészet nagy kaliberíi fegyverekkel (tiizérség'páncélt r , harckocsi-ágyti), leveg _
'jelent
fiild l vészet.

Ki-

és bemen

a 1 _ és gyakorl

forgalom:
tertiletén beliili mozgást jelenti!

téne ki- és belép forgalom. Nem a

1<i-

és gyakorl tér

,,alacsony'': 1-5 áthaladrís/nap, kisebb csoportokban (néhrány j ránniíb l á11 );
,,k zepes'': 5-10 áthaladás/nap, oszlopmenet áthaladrása (nagyobb szrímrÍ eszk z egyszerre);
,jelent s'': folyamatos mozgrís (tríborépítés'teleptilés).

feladat: a végzeÍttevékenység f jellege. Személy- és jármiímozgás esetén a l - és
gyakorl téren t rtén mozgások. Repiil eszk z k mozgása esetén vrírhat alacsony magasságri
átrepiilése a lakott terÍilet elkerÍilésével(lakott terÍileten kíviil min. 100 m).

x'

Hatása vadászati tevékenységre:

figyelnet igényel;
,jelent s'': a teríilet kiterjedt hasnÉiata, a rejtett mozgások, vagy az élesltivészet bixonsági
trívolságainak betartiísa miatt fokozott figyelmet igényel.
',általrános'':

a tertilet haszniálata miatt

L<ítéren felmeriil oroblémával kapcsolatos

infonnríci :

Várpalota Kossuth Laktanya Üryeletest l kaphats az alábbi te,lefonszámon:

06-88-549-sss
Hajmáskér Kiképz brízis parancsnoka:

Selek

R bert

magy 06 30l8I5 02 87

Bakonykriti Kiképz brízis mb.parancsnoka: Kiss Andrrís Í t Ízs rmesteÍ 06 30/64|-3178

Kommunikáci ért felel

A

s

személy:

Gervai János lotorzszászl

s 06

30/815-0431

nemzetkiizi gyakorlatok során bek vetkez kártérítésiiiryekkel kapcsolatban a

27612008. (xI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

Kérem, értesítse a lakosságot, tagságot, dolgoz kat, hogy a l tér teriiletén valr illetéktelen
tart zkodás esetén a Polgríri T rvényk nyvr l sz l 2013. évi V. t rvény 5:5 _ 5:8 $-ai alapján' a
jegyz hatásk réb e tafioz birtokvédelrni eljrárrísr l sz l I7l201'5. (I. 16.) Kormányrendelet el írásai
szerint birtokvédelemért folyamodok.

Tájékoztatom, hory GyulaÍirátrít telepiilést l keleti irányban kiiríilbeliil 700-800 méteres
távolságban az rj brízis kialakításával kapcsolatos munMlatok folynak!

7

Továbbá kérem figyelembe venni, hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt a lőter
területen történó tartózkodás fokozottan baleset- és életveezélyes, valamint TILos!

Felhívjuk a lakosság figyelnét' hogy a lő- és gyakorlótér teriiletere a belépésszigorúan
engedélyhez kötött! Az MH BHK kezelésében lévó honvédségi teriiletre való engedély nélküli belépés
eljírást von maga után !

A

kiadott engedélyek

Y

arpatota, 2Lz2.augusztus

a

lövészetek és gyakorlatok, katonai tevékenységekidejére nem

érvényesek!
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