
MAGYAR HoNVÉnsÉc sz. példány
BAKONY HARCKIKÉPZŐ KÖZPoNT

Nyt. szám:250-38 12022

ÉnrnsÍrÉs

Értesítem Önt, hogy az MH BHK kezelésében lév honvédségi tertileteken az
élesl vészetek és egyéb katonai tevékenységekrí|l sz l , korábban megadott 2022. jrílius
havi értesít mrídosításra keríilt!
A m dosításokkal kiegésziilt havi feladatokazalábbiak szerint alakulnak:

I. Haimáskéri Gvakorlr -és L tér (-0'Lpont és Kiirtis-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.
jrilius
tr-22.

JOLLY VIHAR 2022
MH P áp a B énisreptil tér
nemzetkozi kutat -ment

helikopter felkés zítés

részeként
élesliivészet
(leveg -fitld)

07 . lt-14. naponta 63o0-2200
07. 15. 63oo-1300

07. 18-21. naponlu ggoo-2200

07.22. ggoo-1goo

Zajhatáts: jelent s

Ki_ és bemen forgalom: kozepes

F feladat: élesl vészet helikopter fedélzeti
fegyverekkel, repÍilési tevékenység'

légieszkozcik mozgása

Hatása v adászati tevékenységre: j elent s

2.
2022.
jrilius

21.

MH 2. vitézBertalan Arpád,
Ktilonleges Rendeltetésri Dandár

lézeres célmegieliil
tesztltivészet

07 . 21. gSoo-2200

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F felad atz lézeres célmegiel l
tesztlovészet harc ászat,j elent s személyi_ és

j ármrím ozgás, látást a veszélyes fokozatri
lézerb erendezé s használata

Hatása v ad,ászatÍ tevékenYségre: i elent s

aJ.

2022.
jrilius
22-24.

Laroco Motorsport Egyestilet
S zékesfehérvár_Ve szprém Rallye

nem _katonai r endezv ény
v árhat an naponta 6 3 

oo -2 6oo

Zajhatáts: kozepes

Ki_ és bemen forgalom: jelent s

F feladat: aut verseny;
jelent s jármtimozgás

F orgal omkorl áto zás okkal j arhatl

lratása v adászati tevékenvségre: általános



4.
2022.
jrilius
25-29.

MH Moderni záci s Intézet

reptilési tevékenység
(dr nteszt)

07 . 25 -28 . napont u ggoo -2200

07 . 29 .6300- 1 3oo

Zajhatáts: alacsony

Ki_ és bemen forgalom: alacsony

F feladat: reptilési tevékenység; dr nteszt,
légieszkozok mozgása

Hatása v adászati tevékenvségre: általános

I.la Gvulafirát ti Gvakorl - és L tér (Rát tÍ-Nawmez 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.
jrilius
01-17 .

MH 37. II. Rák czi Ferenc
Mtiszaki Ezred

mriszaki tevékenység
(táborel készítés)

naponta 63oo-2600

Zajhatáts: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F feladat: mtiszaki tevékenység; tábor
el készítése' foldmunkék, muszaki gépek

mozgása

Hatása v adászati tevékenvségre: általános

6.

2022.
jrilius
02-09.

MH Egészségiigyi Kozpont
logisztikai tevékenysé g

naponta gSoo-2goo

Zajhatáts: alacsony

Ki_ és bemen forgalom: alacsony

F feladat: logis ztikaí tevékenység;
táborépítés

Hatása vadászati tevékenvségre: általános

7.

2022.
jrilius
04-29.

MH Moderni záci s Intézet
Hi|lEI Zrt.

reptilési tevékenység
(dr nteszt)

07 . 04-07. napont u gSoo-2200

07. 0g. ggoo-1300

07 . ll-I4. naponta ggoo-2200

07.15. gSoo-1300

07 . 25-28. napont u ggoo-2200

07.29.63oo-13oo

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F feladat: reptilési tevékenység; dr nteszt,
légieszkozok mozgása

Hatása v adászati tevékenységre: általános



8.

2022.
jrilius
1r-22.

JOLLY VIHAR 2022
MH Páp a B énisreptil tér
nemzetkozikutat -ment

helikopter felkés zítés

el re tolt feltoltési pont
mríkodtetése

07 . 11-14. naponta ggoo-2200

07. 15. gSoo-1300

07 . l8-2L napont u ggoo -2200

07 .22.6300-1goo

Zajhatáts: jelent s

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: reptilési tevékenység,
légieszk zok mozgása

Hatása v adászati tevékenységre: általános

9.

2022.
jrilius
t8-29.

MH 2. vitéz Bertalan Arpád
Kiilonleges Rendeltetésti Dandár

kiképzési tevékenység
(terepen tortén felkészítés)

naponta 69oo-2400

Zajhatáts: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

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

fiistjelz k alkalmazása

Hatása v adászati tevékenvségre: i elent s

10.

2022.
jrilius
18-31.

Kiemelt Éberségi Tevékenységii
Zászl d'1 Harccsoport

lo gisztikai tevékenység

naponta ggoo -2200

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: logisztikaitevékenység;
táborépítés

Hatása v adászati tevékenvségre: általános

11

2022.
jrilius
22-24.

Laroco Motorsport Egyestilet
S zéke sfehérvár-Veszprém Rallye

nem-katonai rendezvény
v é.r:hat an naponta 6 3 

oo -2 60o

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: jelent s

F feladat: aut verseny;
jelent s jrírmrimozgás

F orgal omkor|átozás okkal j arhatl

Hatása vadászati tevékenységre: általános



[./b T tvázsonyi Gyakorl tér:

II. Bakonvkriti Gvakorlrí- és L tér (Csiirl házi l - és wakorlrterek):
III.

A Várpalota - Bakonykrlti ktiz tti murvás hadirÍt id szakos zárásával,
forgalomkorláto zással jár kiképzési események :

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Várhat hatások

12.
2022.
jrilius

01.

MH Mo dernízáci s Intézet

reptilési tevékenység
(dr nteszt)

07. 01. gSoo-1300

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F feladat: reptilési tevékenység; dr nteszt,
légieszkozok mozgása

Hatása vadászati tevékenYséqre: általános

Fsz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideje

Várhat hatások

13.

2022.
jrinius

29-
jrilius

02.

MH 43. Nagysándor J zsef
Hírad és Vezetéstámogat

Ezred
kiképzési tevékenység

részeként
élesliivészet
(gyalogsági)

06.29.6300-2200

Zajhatás: kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F fetadat: kiképzési tevékenység; jelent s

(esetenként rejtett) személyi- és
j ármrim ozgás, 1o gisztikai tevékenysé g ;

táborépítés, vakl oszer alka|mazása,
éleslové szet gy alo gs ági fegyverekkel

Hatása vadászati tevékenységre: ielent s



14.
2022.
jrilius
I 1-15.

STABIL VEZETES 2022
MH 43. Nagysándor J zsef
Hírad és Vezetéstámogat

Ezred
kiképzési tevékenység

részeként
élesliivészet
(gyalogsági)

07. !3.6300-2200

repiilési tevékenység
07 . 14.13so_1500

gépj ármrivezeté s i gyakorlat
07. 13-14. naponta ggoo-2200

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

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

éleslové szet, gépj ármiÍvezetési gyakorlat,
reptilési tevékenység; helikopterek mozgása,

jelent s (esetenként rejtett) személyi_ és
jrírmtím ozgás

Hatása v adászati tevékenységre: j elent s

15.

2022.
jrilius
22-24.

Laroco Motorsport Egyesrilet
Székesfehérvár_Ve szprém Rallye

nem-katonai rendezvény
várhat an naponta g 3 

oo-26oo

Zajhatáts: kozepes

Ki_ és bemen forgalom: jelent s

F feladat: aut verseny;
jelent s jármtímozgás

F orgalomkorlé o zás okkal j árhatl

Hatása v adászati tevékenvségre: általános

16.

2022.
jirlius
22-29.

MH 24. Bornemissza Gergely
Felderít Ezred

Tábori Kihelyezési Hét

kiképzési tevékenység
(harcászat)

naponta 69oo-2400

részeként
élesliivészet
(gyalogsági)

07 . 25-28. naponta 0800-2200

07.29.6300-1300

Zajhatáls: kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

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

jármtímozgás, vakl szer és fiistj eLzok
alkalmazás a, é1 e s 1 ové s zet gyalo g s ági

fegyverekkel

Hatása v ad,ászati tevékenységre: j elent s

17.
2022.
jrilius

26.

MH 6/3 1. Tertiletvédelmi
Zászl alj

kiképzési tevékenység
(barcászat)
6900-1300

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

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

j ármtim ozgás, vakl szer alkalm azása

Hatása vadászati tevékenvségre: ielent s



r

ll.la Bakonvkr[ti Gvakorl - és L tér (Ötfa gvakol tér):

Fsz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Várhat hatások

18.

2022.
jrilius

01.

MH Légi MtiveletiYezetési és

Irányítási Kozpont

gépj ármrivezetési gyakorlat
07 . Ol . napontu 63oo- 1 3oo

Zajhatáts: kozepes

Ki_ és bemen forgalom: k zepes

F felad atz gépjarmtivezetési gyakorlat;
jelent s jármtimozgás

Hatása vadászati tevékenvségre: általános

19.
2022.
jrilius

02.

MH 43. Nagysándor J zsef
Hírad és Vezetéstámogat

Ezred
kiképzési tevékenység

menetgyakorlat
07 . 02. 9900-2200

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

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

személyi mozgás

Hatása v adászati tevékenységre: i elent s

20.
2022.
jrilius

10.

MH 43. Nagysándor J zsef
Hírad és Vezetéstámogat

Ezred
kiképzési tevékenység

menetgyakorlat
07 . lg. 69oo-2200

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

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

személyi mozgás

Hatása vadászati tevékenvségre: ielent s

2r.
2022.
jrilius
1 1-15.

MH 43. Nagysandor J zsef
Hírad és Vezetéstámogat

Ezred
kiképzési tevékenység

gépj ármrívezetési gyakorlat
07. 13-14. naponta gSoo-2200

Zajhatáts: kozepes

KÍ_ és bemen forgalom: kozepes

F felad atz gépjármuvezetési gyakorlat,
jelent s jármiimozgás

Hatása v adászati tevékenvségre: általános

22.
2022.
jrilius
22-24.

Laroco Motorsport Egyesrilet
S zéke sfehérvár-V eszprém Rallye

nem-katonai rendezvény
v árhat an naponta g 3 

o o 
- 2 g o o

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: jelent s

F feladat: aut verseny,
jelent s jármtimozgás

F o r g al o m kor|áto zás okk al j árhatl

Hatása v adászati tevékenységre: általános



7

A Várható hatások:

Zajhatász
,'a1acsony'': lövészet kis kalibení (gyalogsági) fegyverekkel, vaklőszenel végrehajtott kiképzési

feladat (harcrászat), kis volumenű jiárműmozgás;

,,közepes'': lövészet harcjrírmíí-fegyverekkel ftözepes kaliberií feg1verekkel)' robbantrísok
(megsemmisítés), közepes volumenű j rárműmozgás (vezetési gyakorlat); repülési feladatok végrehajtása.

,jelentős'': lövészet nagy kaliberű feg1verekkel (tüzérség, prítrcéltörő, harckocsi-ágyú), levegő-
fÓld lövészet.

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

,,alacsony'': 1-5 áthaladás/nap, kisebb csoportokban (néhány járműből álló);

,,közepes'': 5-10 áthaladís/nap, oszlopmenet áthaladása (nagyobb szrímú eszköz egyszerre);

,jelentős'': folyamatos mozgrís (tíborépítés' település).

Fő feladat: a végzett tevékenység fő jellege. Személy- és jrírműmozgás esetén a 1ó- és

gyakorlótéren történő mozgások. Repülőeszközök mozgása esetén vrírható alacsony magasságú
átrepülése a lakott terület elkeriilésével (lakott területen kívül min. 100 m).

Hatása vadászati tevékenységre:
,,rílta1ános'': a tertilet haszruíata miatt figyelmet igényel;
,jelentős'': a terÍilet kiterjedt hasnÁ1at4 a rejtett mozgások, vagy az éleslövészet biáonsági

trívolságainak betartiísa miatt fokozott figyelmet igényel.

Lőtéren felmeriilő oroblémával kaocsolatos informríció:

Várpalota Kossuth Laktanya Ügyeletestől kapható az alábbi telefonsziímon:

0ó-88-549-555

Hajmáskér Kiképzőbázis parancsnoka: Selek Róbert őmagy 06 30l8l5 02 87

Bakonykúti Kiképzőbánis mb.parancsnoka: Kiss Andrrls fftörzsőrmester 06 301641-3178

Konrmunikrícióért felelős szenély: Gervai Jrínos főtörzszásztós 06 30/815-0431

A nemzetközi gyakorlatok során bekövetkező kártéritési ügyekkel kapcsolatban a

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

Kérem, értesítse a lakosságot, tagságot, dolgozókat' hogy a lőtér területén való illetéktelen
tartózkodás esetén a Polgrári Törvénykönywől szóló 2013. évi V. törvény 5:5 _ 5:8 $-ai alapjrán' a
jegyző hatrísköréb e tarÍozó birtokvédelrni e1jrírásról sző|ó I7/20I5. (II. 16.) Kormányrendelet előírásai
szerint birtokvédelemért folyamodok.



8

Tájékoztatom' hory Gyulafirátót településtől keleti irányban köriilbelül 700_800 méteres
távolságban az új bázis kialakításával kapcsolatos nunkálatok folynak!

Továbbá kerem figyelembe venni, hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt a lőtéÍ
területén történő tartózko&ís fokozottan baleset- és életveszélyes, valamint TILos!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 1ó- és gyakorlótér teriiletére a belépés szigorúan
engedélyhez kötött! Az MH BHK kezelésében lévó honvédségi tertiletre va|ó engedély ncmnn nercpes
eljárást von maga után!

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

Várpalota, 2022. jrilius c4 -
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