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ERTESITES

Értesítem Önt, hogy az |vÍÉl BHK kezelésében lév honvédségi teriileteken az
élesl<ivészetek és egyéb katonai tevékenységekr l sz l , korábban megadott 2022. j nius
havi értesít m dosításra keriilt!

A m dosításokkal kiegész lt havi feladatok az aIábbiak szerint alakulnak:

I. Haimáskéri Gvakorl -és L tér (..O''-pont és Kiiriis-hew l - és wakorl terek):

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Várhat hatások

I

2022.
jrinius

07-
jrinius

24.

Eur pai Védelmi Hivatal
FIRE BLADE 2022

tobbnemzeti reptil harcászati
gyakorlat

ennek keretében:
repiilési feladatok és élesliivészet

06. 07-10. naponta 0800-1830

06. 13-16. naionta oSoo-2200

06. 17. o8oo-1800

06. 20-23. naponta 0800-2200

06.24.0800-1800

Zajhatáts: jelent s

Ki- és bemen forgalom: k zepes

F feladat: helikopteres reptilési
tevékenység; élesl vészet (harpj ármti

és leveg -frld)

Hatása v adászati tevékenységre: jelent s



2

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

2.
2022.
jirnius
01-02.

MH Légi MtíveletiYezetési és

Irényítási Kozpont

élesltivészet
(gyalo gsági fe gyverekkel)

06. 01-02. naponta 0800-2200

Zajhatás: alacsony

Ki_ és bemen forgalom: kozepes

F feladat: élesl vészet gyalogsági
fegyverekkel; jelent s személyi- és

jármiimozgás.

Hatása vadászati tevékenységre: ielent s

3.

2022.
jrinius

07-
jrinius

24.

Eur pai Védelmi Hivatal
F'IRE BLADE 2022

tobbnemzeti reptilo har cászati
gyakorlat

ennek keretében:
repiilési feladatok és élesliivészet

06. 07-10. naponta 0800-1830

06. 13-16. naponta 0800-2200

06.l7. o8oo-l8oo
06. 20-23. naponta 0800-2200

06.24.0800-1800

Zajhatáts: jelent s

Ki_ és bemen forgalom: kozepes

F feladat: repÍilési tevékenység
helikopterekkel;

éleslovészet légieszkozokkel

Hatása vadászati tevékenységre: jelent s

4.
2022.
jrinius
27 -30.

MH Bakony Harckiképzo Kozpont

élesltivészet
(gyalogsági és harcjármti

fegyverekkel)
06. 2l -30. naponta 0800-2200

Zajhatás: k zepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: éleslovészet gyalogsági és

harcj ármtí fegyverekkel ; j elent s személyi-
és jármrimozgás

Hatása v adászati tevékenységre: i elent s



Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideje

Várhatrí hatások

5.

2022.
jrinius
01-30.

MH Mo demízáci s Intézet

reptilési tevékenység
(dr nteszt)

06. 0 l-O2.naponta OSoo -2200

06. 03. oSoo-l8oo
06. 07-09. napont a OSoo -2200

06.1o. o8oo-1800

06. l3-16. naponta 0800-2200

06.17.0800-1800
06. 20-23. napont a OSoo -2200

06.24. oBoo-1800

06. 27 -30. napont a OSoo -2200

Zajhatáts: alacsony

Ki_ és bemen forgalom: alacsony

F feladat: reptilési tevékenység
(dr ntes zt, repi|oeszkozok mozgása)

Hatása v adászati tevékenységre:
általanos

6.

2022.
jrinius
t3-17 .

MH 93. Pet fi Sándor
V e gyivédelm i Zász| alj

kiképzé s i tevékeny s é g (har cáslat)
06. 13-17. naponta OOoo-2400

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

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

j ármtímo zgás; vakl szer alkalm azása.

Hatása v adászati tevékenvségre: i elent s

I./b T tvázsonyi Gvakorl tér:

II. Bakonvkr[ti Gvakorlrí- és L tér (Csiirl házi l - és gvakorl terek):

A Várpalota - Bakonykriti kiiz tti murvás hadirÍt id szakos zárásáva|,
forgalomkorlátozással j ar kiképzési események:

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve'

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Várhat hatások

7.

2022.
május

29-
jrinius

04.

BAKONYI BLOKK 2

Tábori Kihelyezési Hét

MH Bakony Harckiképz Kozpont

kiképzési tevékenyqég
naponta 0600 -2200

részeként
élesliivészet
(gyalogsági)

06. oL. oSoo-2200

Zajhatáts: k zepes

Ki- és bemen forgalom: k zepes

F feladat: kiképzési tevékenység;
jelent s (esetenként rejtett) személyi- és
jármrímo zgás, vakl szer alkalm azása;

gyal o gs ági éle s 1o v észet; kézigr ánát- dobás ;

mtíszaki kiképzés (robbantás).

Hatása vadászati tevékenységre: jelent s



8.

2022.
jrinius

04.

MH 613l. Teriilefuédelmi
Zászl aL1

kiképzé s i tevékeny s ég (har cászat)
oSoo-l8oo

Zajhatáts: alacsony

Ki_ és bemen forgalom: alacsony

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

jármtimozgás.

Hatása v adászati tevékenységre:
általános

9.

2022.
j nius
07-08.

MH Légi MtiveletiYezetési és

Irányítási Kozpont

élesliivészet
(gyalogsági fegyverekkel)

06. 07-08. naponta 0800-2200

Zajhatáts: alacsony

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: éleslovészet gyalogságí
fegyverekkel; jelent s személyi- és

jármtimozgás.

Hatása v adászati tevékenységre: i elent s

10
2022.
jrinius

08.

MH 613l. Teriiletvédelmi
ZászI aI1

élesliivészet
(gyalogsági fegyverekkel)

06. 0g. 0g00-2200

Zajbatáts: alacsony

Ki_ és bemen forgalom: kozepes

F feladat: éleslovészet gyalogsági
fegyverekkel; jelent s személyi- és

jármtímozgás.

Hatása v adászati tevékenységre: i elent s

11

2022.
jrinius

07-
jrinius

24.

Eur pai Védelmi Hivatal
FIRE BLADB 2022

tobbnemzeti repti\o harcászati
gyakorlat

ennek keretében:
reptilési feladatok és élesliivészet

06. 07 -1,0. naponta 08oo-183o

06. 13-16. naponta 0800-2200

06.l7. o8oo-1800

06. 20-23. naponta 0800-2200

06.24.0g00-1g00

Zajhatáts: jelent s

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: repiilési tevékenység
helikopterekkel' éleslovészet

légieszkozokkel.

Hatása vadászati tevékenységre: jelent s

12.

2022.
jrinius
20-24

Honvéd Kadét Program
szakmai felkészítés

kiképzési tevékenyqÉg (harcászat)
naponta 08oo-1800

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F felad atz barcászati kiképzési
tevékenység; jelent s személyi- és

jármiimozgás.

Hatása v adászati tevékenységre: általános



13.

2022.
jrinius

27-
jrilius

01.

MH 43. Nagysándor J zsef Hírad
és Vezetéstámo g at Ezred

kiképzési tevékenys ég (har cászat)

részeként
élesliivészet
(gyalogsági)

06. 27 -30. napon ta 08oo -2200

07. oL. o8oo-lBoo

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: k zepes

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

j ármrim ozgás; vakl szer alkalm azása;
gyalo gsági élesl vészet; kézigránát-dobás ;

mtiszaki kiképzés (robbantás).

Hatása v adászati tevékenységre: i elent s

14.
2022.
jrinius
28-29.

MH 6/3 1. TerÍiletvédelmi
ZászI al1

élesliivészet
(gyalogsági)

naponta oSoo-1800

Zajhatáts: alacsony

Ki_ és bemen forgalom: alacsony

F feladat: éleslovészet; jelent s

személyi- és j ármtimo zgás.

Hatása v adászati tevékenységre: ielent s

Il.laBakonvkriti Gvakorl - és L tér (Ötfa evakol tér):

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Várhat hatások

15.

2022.
jrinius
2r-25.

BIBOR PALYA 2022
MH 93. Pet fi Sandor

V e gyiv édelmi Zász| alj

kiképzési tevékenyqég
06. 21,-i3. naponta 08oo-L5oo

j ármiÍvezetési g-vako rlat
06. 24.0g00-06. 25. 0500

Giszakai végrehaitás)

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: kikép zési tevékenység;
jelent s (esetenként rejtett) személyi- és
jármtim ozgás; vakl szer alkalm azása;

j ármrive zetési gyakorlat

Hatása v adászati tevékenvségre: ̂
j 
elent s



A Várhat hatások:

Zajhatász
,,alacsony'': 1 vészet kis kaliberii (gyalogsági) fegyverekkel, vakl szerrel végrehajtott kiképzési

feladat (harcrászat), kis volumenií jármiímozgás;

,,k zepes'': 1 vészet harcjrírmii-fegyverekkel (k zepes kaliberií fegyverekkel), robbantások
(megsemmisítés), k zepes volumenrí jrírmrímozgás (vezetési gyakorlat); repiilési feladatok végrehajtrása.

,jelent s'': 1 vészet nagy kaliberií fegyverekkel (tiizérség, páncélt r , harckocsi_ágyri), leveg -
ftild l vészet'

Ki- és bemen forgalom: a l - és gyakorl téne ki- és belép forgalom. Nem a l - és gyakorl tér
teriiletén belÍili mozgríst j elenti !

,,alacsony'': 1-5 áthaladás/nap, kisebb csoportokban (néhríny j rármiíb l ál1 );

,,kiizepes'': 5-10 áthaladás/nap, oszlopmenet áthaladrísa (nagyobb számű eszk z egyszerre);

,jelent s'': folyamatos mozgrís (táborépítés' teleptilés).

F feladat: a végzett tevékenység Í jellege. Személy- és jrírmiimozgás esetén a 1 - és

gyakorl téren t rtén mozgások. Reptil eszktiz k mozgiísa eseten viírhat alacsony magasságri
átreptilése a lakott tertilet elkeriilésével (lakott teriileten kíviil min. 100 m).

Hatása vadászati tevékenységre:
,,általános'': a teriilet haszniílata miatt figyelmet igényel;

,jelent s'': a tertilet kiterjedt husz'nálata, a rejtett mozgrísok, vagy az élesl vészet biztonsrígi
trívolságainak betartása miatt fokozott figyelmet igényel.

L téren felmeríilcí problémával kaocsolatos infonnríci :

Várpalota Kossuth Laktanya Üryeletest l kaphat az alábbi telefonsziímon:

06-88-549-555

Hajmáskér Kik épz bázis parancsnoka: Selek R bert magy 06 30/815 02 87

Bakonykriti Kiképz brízis mb.parancsnoka: Kiss Andrrás Í t rzs mrester 06 30/64I-3l'78

Kommunikríci ért felel s személy: Gervai János ftitiirzszászl, s 06 30/815-043l

A nemzetk zi ryakorlatok során bek vetken kártérítési ryekkel kapcsolatban a

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

Kérem' értesítse a lakosságot, tagságot, dolgoz kat, hogy a l tér teriiletén val illetéktelen
tartr zkodás esetén a Polgríri Tiirvényk nyvr l sz l 20|3. évi V. tiirvény 5:5 _ 5:8 $-ai alapján' a
jegyz hatrísk rébe tartoz birtokvédelmi eljrárrísr l sz l I7/20I5. (I. 16.) Kormrílryrendelet el írásai

szerint birtokvédelemért folyamodok.

Tájékoztatom, hory Gyulafirát t telepíilést l keteti irányban k riilbeliil 700-800 méteres

távolságban az rj bázis kialakításával kapcsolatos munkálatok folynak!

Továbbá kérem figyelembe venni, hogy a l vészetek és katonai tevékenységek ideje alatt a l tér

teríiletén t rtén tart zkodás fokozottan baleset- és életveszélyes' valamint TILos!
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Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lő- és gyakorlótér terÍiletére a belépés szigorúan
engedélyhez kötött! Az MH BHK kezelésében lévő honvédségi teriiletre való engedély nélküli belépés
eljárást von maga után!

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

Varpalo ta, 2022. jrinius iL

Oszl
kozpontparancsnok
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