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sz. példány

Ertesítem ont, hogy az MH BHK kezelésében lévő honvédségi tenileteken az
éleslövészetek és egyéb katonai tevékenységekről szőIő, korábban megadott 2022. június
havi értesítő módosításra került!

A módosításokkal kiegészült havi feladatok az alábbiak szerint alakulnak:

I. Haimáskéri Gyakorló-és Lőtér ('.0''-pont és Körös-hegv lő- és gyakorlóterek):

Fsz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Várható hatások

I

2022.
június

07-
június

24.

Európai Védelmi Hivatal
FIRE BLADE 2022

többnemzeti repülő har cászati
gyakorlat

ennek keretében:
repülési feladatok és éleslövészet

06. 07-10. naponta gSoo-13:o

06. 13-16. naponta gSoo-2200

06. 17. ggoo_1goo

06. 20-23. naponta gSoo-2200

06.24.6300_1goo

Zajhatás: jelentős

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: helikopteres repülési

tevékenység; éleslövészet (harcjármű és

1evegő-fö1d)

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős

2.

2022.
június

.,r.7

július
01.

MH Bakony Harckiképző Kozpont

éleslövészet
(gyalogsági és harcjármű

fegyverekkel)
06. 27 -30. naponta 63oo-2200

07. 01. 63oo-1300

Zajhatász kozepes

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági,
harcj ármű, és páncéltorő fegyverekkel;

j elentős személyi- és járműmozgás.

Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentős
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I./a Gvulafirátóti Gvakorló_ és Lőtér (Rátóti_Naeymező és Úimaior lő- és
gyakorlóterek):

I./b Tótvázsonvi Gvakorlótér:

Fsz. Dátum

A katonai szewezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Yárhatő hatások

1
-).

2022.
június
0r-02.

MH Légi Műveleti Vezetési és
Irányítási Központ

éleslövészet
(gyalogsági fegyverekkel)

06. 01-02. naponta gSoo-2200

Zajhatás: alacsony

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági
fegyverekkel; jelentős személyi- és

jfumúmozgás.

Hatása v ad'ászati tevékenvsésre : i elentő s

4.

2022.
június

07-
június

24.

Európai Védelmi Hivatal
FIRE BLADE. 2022

többnemzeti repülő har cászati
gyakorlat

ennek keretében:
repülési feladatok és éleslövészet

06. 07-10. naponta 63oo-1310

06. 13-16. naponta 63oo-2200

06.17.6900_1goo
06, 20-23. naponta 63oo-2200

06.24.0800-1800

Zajhatás:jelentős

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: repülési tevékenység

helikopterekkel;

éleslövészet légieszközökkel

Hatása v adászatí tevékenységre : j elentős

Fsz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Várható hatások

5.

2022.
június
01-30.

MH Mo dern izáciő s Intézet

repülési tevékenység
(drónteszt)

06. 0I -02. naponta gSoo-2200

06. 03. 63oo-1300

06. 07 -09. naponta 0800-2200

06.10.6900-1goo
06. 13-16. naponta 63oo-2200

06.r7.0g00-1g00
06. 20-23. naponta gSoo-2200

06.24. gSoo-1300

06. 27 -30. naoonta ggoo -2200

Zajhatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység
(drónteszt, repüloeszközok mozgása)

Hatása v adászati tevékenységre :
általános



6.
2022.
június
13-r7.

MH 93. Petőfi Sándor
V e gyivéde lmi Z ászlő alj

kiképzési tevékenysé g (har c ászat)
06. 13-I7. naponta 0000-2400

Zajhatás: közepes

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzési tevékenység;
jelentős (esetenként rejtett) személyi- és
j ármúmo zgás ; vakl ő sz er alkalmazása.

Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentős

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

A Várpalota Bakonykriti közötti murváS hadiút időszakos zárásáva|,
forgal omkorláto zás s aI j ar ő kiképzé s i e S emények :

Fsz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Várható hatások

7.

2022.
május

29-
június

04.

BAKONYI BLOKK 2
Tábori Kihelyezési Hét

MH Bakony Harckiképző Központ

kiképzési tevékenység
naponta 0600-2200

részeként
éleslövészet
(gyalogsági)

06. 01. 0800-2200

Zajhatász közepes

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzési tevékenység;
jelentős (esetenként rejtett) személyi- és
j ármúmozgás, vaklő sz er alkalmazása;

gyalogsági éleslövészet kézigránát-dobás;
műszaki kiképzés (robbantás).

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős

8.

2022.
június

04.

MH 6131. Területvédelmi
Zászlőal1

kiképzé si tevékenysé g (har cászat)
6goo_1 goo

Zajhatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat : harcászati kiképzési
tevékenység; jelentős személyi- és

járműmozgás.

Hatása vadászati tevékenységre:
általános

9.
2022.
június
07-08.

MH Légi Műveleti Vezetési és
Irányítási Központ

élesliivészet
(gyalogsági fegyverekkel)

06. 07-08. naponta gSoo-2200

Zajhatász alacsony

Ki- ós bemenő forgalom: közepes

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

jármúmozgás.

Hatása v adászati tevékenvsésre : i elentős



2022.
június

08.

MH 6131. Területvédelmi
Zászlőalj

éleslövészet
(gyalogsági fegyverekkel)

06. 0g.6go0_2200

Zajhatász alacsony

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági
fegyverekkel; jelentős személyi- éi

játrmúmozgás.

Hatása vadászati tevé

2022.
június

07-
június

24.

Európai Védelmi Hivatal
FIRE BLADr' 2022

többnemzeti repülő har cászati
gyakorlat

ennek keretében:
repülési feladatok és éIeslövészet

06. 07-10. naponta 63oo-13s0
06. 13-16. naponta 63oo-2200

06.17.0900_1900
06. 20-23. naponta 63oo-2200

06.24.6900_1goo

Zajhatászjelentős

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: repülési tevékenység

helikopterekkel' éleslö v észet

légieszközökkel.

Hatása v adászati tevékenységre: j elentős

2022.
június
20-24

Honvéd Kadét Program
szakmai felkészítés

kiképzési tevékenység (harcászat)
naponta 08oo-l 8oo

Zajhatász alacsony

Ki_ és bemenő forgalom: alacsony

Bő feladat: harcászati kiképzési
tevékenység; jelentős személyi- és

jánl(lmozgás.

H"!4q4 v adászati tevéken : általános

2022.
június

27-
július

01.

MH 43' Nagysríndor József Híradó
és Vezetést ámo gatő E zred,

kiképzési tevékenysé g (harcászat)

részeként
élesltivészet
(gyalogsági)

06. 27 -30. naponta 08oo -27oo
07. 01. ggoo_1goo

Zajhatás: közepes

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

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

járrníimozgás; vaklőszer alkalmazása;
gyal o g sági él e s l cjvé sze t; kézi gr ánát- do bás ;

műszaki kiképzés (robbantás).

Hatása v adászati tevéken

2022.
június
28-29.

MH 6131. Területvédelmi
Zászlőalj

éleslövészet
(gyalogsági)

naponta 0800-1800

Zajhatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: éleslövészet; jelentős
személyi- és járműmozgás.

Hatása vadászati tevékenységre: ielentős
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II./a Bakonykúti Gyakorló- és Lőtér (Ötfa gyakolótér):

A Várható hatások:

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

fe l ad at (har c ászat), ki s vo l umenű j árműm o zgás ;

,,köZepes'': lövészet harcjrírmű-fegyverekkel (közepes kalibení fegyverekkel)' robbantások
(megsemmisítés), közepes volumenű jármumozgás (vezetési gyakorlat); repülési feladatok végrehajtása.

,jelentős'': lövészet nagy kaliberű fegyverekkel (tüzérség, páncéltörő, harckocsi-ágyú), levegő-
fold lövészet.

Ki- és bemenő forgalom: a 1ő- és gyakorlótérre ki- és belépő forgalom. Nem a lő- és gyakorlótér
területén belüli mozgást jelenti!

,'alacsony'': 1-5 éúhaladáslnap, kisebb csoportokban (néhány járműből á1ló);

,,köZepes'': 5-I0 áthaladáslnap, oszlopmenet áthaladása (nagyobb számú eszköz egyszerre);

' 

j elentő s'' : folyamatos mozgás (táborépítés, település).

Fő feladat: a végzett tevékenység fo jellege. Személy- és járműmozgás esetén a lő- és
gyakorlótéren torténő mozgások. Repülőeszközök mozgása esetén várhatő alacsony magasságú
átrepülése a lakott terület elkerülésével (lakott területen kívülmin. 100 m).

Hatása vadászati tevékenységre:
,,általános'': a terület hasznáIata miatt figyelmet igényel;

,jelentős'': a terület kiterjedt használata, a rejtett mozgások, vagy az éleslövészet biztonsági
távolságainak betartása miatt fokozott fi gyelmet igényel.

Lotéren felmerülő problémával kapcsolatos információ :

Várpalota Kossuth Laktanya Ügyeletestől kapható az alábbitelefonszámon:

06-88-549-555

Hajmáskér Kiképzőbázis parancsnoka: Selek Róbert őrnagy 06 30/815 02 81

Bakonykúti Kiképzőbázis mb.parancsnoka: Kiss András főtörzsőrmester 06 30l64I-3178

Kommunikációért felelős személy: Gervai János főtörzszászlós 06 30/815-0431

Fsz. Dátum

A katonai szewezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Várható hatások

15.

2022.
június
t3-17.

MH 93. Petofi Sándor
V e g yi v é de lmi ZászIő alj

j ármíjv ezeté s i gyako rl at
naponta gSoo-2200

Zajhatász közepes

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat z járrníjv ezetési gyakorlat;
j elentős jármílrnozgás.

Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentős
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A nemzetkőzi gyakorlatok során bekövetkező kártérítési ügyekkel kapcsolatban 
^27612008. (xI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

Kérem, értesítse a lakosságot, tagságot, dolgozókat, hogy a \őtér területén való illetéktelen
tartőzkodás esetén a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V. törvény 5:5 - 5:8 $-ai alapján, a
jegyz(5 hatáskörébe tartoző birtokvédelmi eljrárásról szóló 17l20I5. (il. 16.) Kormányrendelet előírásai
szerint birtokvédelemért folyamodok.

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

Továbbá kérem figyelembe venni, hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt alőtér
területén történő tartőzkodás fokozottan baleset- ós életveszélyes, valamint TILOS!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lő- és gyakorlótér területére a belépés szigorúan
engedélyhez kötiitt! Az MH BHK kezelésében lévo honvédségi területre való engedély nétküli belépés
eljárást von maga után!

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

Várpalota,2022.június - n.


