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ERTESITES

Értesítem Önt, hogy az IvftI BHK kezelésében lév honvédségi terÍileteken az
élesl vészetek és egyéb katonai tevékenységek 2022. november h napban az alábbiak
szerint alakulnak:

I. Ilaimáskéri Gvakorl -és L tér (..O''-pont és Kiirtis-hew l - és eyakorl terek):

Fsz. Dátum

A katonai szervezet éslvagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
Ídeie

Várhat hatások

1

2022.
november

01-30.

MH 25. Klapka Gyorgy
Lovészdandar

Nemzetk zi kiképzés

logisztikai tevékenység
kiképzési tevékenység

(harcászat)
gépj Íírmtivezeté s i gyakorlat

fo ly amat o s v é gr ehaj t ás s al

kiképzési tevékenység
(szakharcászat)

élesliivészet
naponta

!1'.07 _ L0. náponta 0800-2200

11. LL. 0g00-1,g00

Zajhatáts: jelent s

Ki_ és bemen forgalom: jelent s

F feladatok: kiképzési tevékenység;
jelent s, esetenként rejtett személyi- és

j ármtÍm ozgás, vakl szere s l vészet,
éleslovészet gyalo gsági fegyverekkel,
pancélt r és aknavet fegyverekkel'

e setenként légies zkoz k mozgása

Hatása vadászati tevékenységre: jelent s

2.
2022.

november
02-04.

MH 86. Szolnok Helikopterbázrs

leveg -Íiild élesliivészet
(helikopter fedélzeti

fegyverekkel)
!1.02 - 03. 0g00-2200

11. 04. oSoo-1800

Zajhatáts: jelent s

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F feladat: éleslovészet helikopter fedélzeti
fegyverekkel, reptilési tevékenység,

légieszk zok tevékenysége

Hatása vadászati tevékenységre: ielent s

a
J.

2022.
november

14-18.

MH 25.KIapka Gy rgy
L vészdandar

P ZH-2000 tilzét l vészet

élesltivészet
11. L6-17. naponta 0800-2200

Zajhatáts: jelent s

Ki- és bemen forgalom: jelent s

F felad atz ljlzét éleslové szet,jelent s

jármiimozgás

llatása vadászati tevékenységre: jelent s
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I.la Gvulafirát ti Gvakorl - és L tér (Rát ti-Nagvmez és Úimaior l - és
gvakorl terek):

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Yárhat hatások

4.
2022.

november
01-30.

MH 25.1{lapka Gyorgy
Lovészdandát

Nemzetkt'zi kiképzés

logisztikai tevékenység
kiképzési tevékenység

(harcászat)
gépj ármtivezeté si gyakorlat

fo ly amat o s v é gr ehaj t s s al

kiképzési tevékenység
(szakharcászat)

fo ly am at o s v é gr ehaj t s s al

élesliivészet
naponta

1,1,.07 - 1.0. naponta 0800-2200

11. Ll. oSoo-L8oo

Zajhatáts: jelent s

Ki- és bemen forgalom: jelent s

F feladatok: kiképzési tevékenység;
jelent s, esetenként rejtett személyi- és

j ármtimo zgás, vakl szeres lovészet,
éleslové szet gy alo gs ági fegyverekkel,
pancéltor és aknavet fegyverekkel,

esetenként 1é gie s zkÓz tevékenysé g

Hatása v adászati tevékenységre: j elent s

5.

2022.
november

02-11.

MH Moderni záci s Intézet
HMEIZTt.

reptilési tevékenység
(dr nteszt)

1 1 . 02-03. napont a OEoo -2200

l l. 04. oSoo-1800

lI. 07 -I0. napont a 08oo -2200

1 l. 1 l. oSoo-l8oo

Zajhatás: alacsony

Ki_ és bemen forgalom: alacsony

F feladat: repiilési tevékenység, dr nteszt,
légieszkozok mozgása

Hatása vadászati tevékenységre: általános

6.

2022.
november

2r-25.

MH 5. Bocskai István
Lovészdandár

kiképzési tevékenység
(harcászat)

foly am at o s v é gr ehaj t s s al

Zajhatáts: alacsony

Ki_ és bemen forgalom: alacsony

F feladat: kiképzési tevékenység, tereptan,
jelent s személyi- és jármrímozgás

Hatása vadászati tevékenységre: általános



I./b T tvázsonvi Gvakorl tér:

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Várhatrí hatások

7.

2022.
november

07 -25.

MH Hader Modernizáci s és
Transzformáci s Paranc snokság

Pro Pátria Elektronikai Kft.

passzív radar tevékenység

Ll . 07 -10. napont a OEoo -2200

1 l. I 1. oSoo-l8oo
1 1 . 14- 1 7. napont a OSoo -2200

11. 1g.0900-1900
LL. 2I-24. naponta OSoo -2200

11.25.0g00-1900

Zajhatáts: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F feladat: reptilési tevékenység, dr nteszt,
légieszkoz k mozgása

Hatása v ad,ászati tevékenységre: általános

II. Bakonvkriti Gvakorlr - és L tér (Cstirl házi l - és wakorlrterek):

A Várpalota _ Tés kiiziitti 8213. sz' Ítt zárásáva|, a forgalom korlátozásával és a
Várpalota - Bakonykríti kiiziitti murvás hadi t zárásával, a forgalom korlátozásával
jrár kiképzési események:

Fsz. Dátum
Végrehajt (feladat neve),
tevékenvség iellege és ideie

Várhat hatások

8.

2022.
november

14- 1 8.

SÁRKÁNYTÚZ 2022
MH 25. Klapka Gyorgy

Lovészdandar
P ZH-2000 ttizér lovészet

élesliivészet
L1. 16- L7. naponta 08oo-2200

Zajhatáts: jelent s

Ki_ és bemen forgalom: jelent s

F felad atz fizér élesl vé szet,jelent s
jármiímozgás

Hatása v adászati tevékenvségre: i elent s
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A Várpalota - Bakonykúti közötti murvás hadiút időszakos zárásával,
forgalomkorláto zással j ar ő kiképzési események:

tr'sz. Dátum

A katonaÍ szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Várhat hatások

9.

2022.
november
02-04.,

07 .-17 .,2r-
23.

MH 6. Teriilefuédelmi Ezred
1 7. Tertiletvédelm i ZászI aIj

kiképzési tevékenység
(harcászat)

naponta OSoo -2200

Zajhatáts: alacsony

Ki_ és bemen forgalom: alacsony

F feladat: kiképzési tevékenység, tereptan,
jelent s személyi- és jármtimozgás

Hatása vadászati tevékenyséqre: általános

10.

2022.
november

07 -11.

MH 43. Nagysándor J zsef
Hírad és Vezetéstámogat

Ezred

élesliivészet
(gyalo gs ági fe gyverekkel)

l,t: 07 - 10. naponta oSoo -2200

1,L. 1L. naponta 0800-1800

Zaihatás: alacsony

Ki- és bemen forgalom: kozepes

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

jármiimozgás

Hatása vadászati tevékenvségre: ielent s

11

2022.
november

07-1 1.

MH 2. vitézBertalan Árpád
Ktilonleges Rendeltetésrí Dandar

kiképzési tevékenység
(harcászat)

fo lyam at o s v é gr ehaj t s s al

Zajhatáts: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F feladat: kiképzési tevékenység, tereptan,
jelent s személyi- és jármtimozgás

Hatása vadászati tevékenységre: általános

12.

2022.
november

12.-19.

MH 6. TeriiletvédelmiBzred
3 1 . Tertiletvédelm i Zászl alj

kiképzési tevékenység
(harcászat)

naponta OSoo -2200

Zajhatáts: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F feladat: kiképzési tevékenység, tereptan,
jelent s személyi- és jármtimozgás

Hatása vadászati tevékenységre: általarros

13.

2022.
november

t4-15.

MH Légi MiíveletiYezetési és

Iranyítási K zpont

élesltivészet
11.. 14- 15. naponta 08oo -2200

Zajhatás: általános

Ki- és bemen forgalom: kozepes

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

jármtimozgás

Hatása v adászati tevékenységre: j elent s



14.
2022.

november
14- I 8.

SÁRKÁNYTÚZ 2022
MH 25. Klapka Gyorgy

Lovészdandán
P ZH-2000 ttizér lovészet

élesliivészet
11. 16- 1,7. naponta 08oo -2200

Zajhatáts: jelent s

Ki_ és bemen forgalom: jelent s

F felad atz tizér éleslovészet jelent s
jármtimozgás

Hatása vadászati tevékenységre: ielent s

15.

2022.
november

29.-30.

MH 6. Teriiletvédelmi Ezred
3 1 . Tertiletvédelm i Zászl alj

élesliivészet
!1.29- 30. naponta 08oo -2200

Zaihatáts: általános

Ki_ és bemen forgalom: kozepes

F feladat: éleslovészet gyalogsági
fogyverekkel, jelent s személyi- és

járm,imozgás

Hatása vadászati tevékenvségre: ielent s

II.la BakonvkrÍti Gvakorl - és L tér (Otfa gvakol tér):

Fsz. Dátum

A katonaÍ szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Várhat hatások

16.

2022.
november

06-12.

BAKONYI TRANSZPORT
2022

MH Bakony Harckiképz
Kcizpont

gép- és harcj ármrivezetési
gyakorlat

naponta oSoo-2200

Zajhatáts: kozepes

Ki_ és bemen forgalom: k zepes

F feladat: gép- és harcjármrivezetési
gyakorlat, jelent s jármiímozgás

Hatása vadászati tevékenységre: ielent s

17.

2022.
november

14- 1 8.

sÁnxÁNYTÍjz2022
MH 25. Klapka Gy rgy

Lovészdartdár
P ZH-2000 ttizér lovészet

élesltivészet
11". 16- L7. naponta 08oo-2200

Zajhatáts: jelent s

Ki- és bemen forgalom: jelent s

F felad atz tllzét éleslové szet,jelent s

jármtimozgás

llatása v adászati tevékenységre: i elent s

18.

2022.
november

21-25.

MH 93. Pet fi Sandor
V e gyivédelmi ZászI alj

gép- és harcj ármiivezetési
gyakorlat

nupontu OSoo -2200

Zajhatás: kozepes

KÍ- és bemen forgalom: kozepes

F feladatz gép- és harcjármrivezetési
gyakorlat, jelent s jármrímozgás

Hatása vadászati tevékenységre: .ielent s
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A Várható hatások:

7.ajhatás:.
,'alacsony'': lövészet kis kaliberű (gyalogsági) fegyverekkel, vaklőszerrel végrehajtott kiképzési

feladat (harcríszat), kis volrrmenű j rárrnűmozgás;

,'közepes'': lövészet harcjámríi-fegyverekkel ftözepes kaliberű fegyverekkel), robbantások
(megsemmisítes), közepes volrrmenű jrár:rrümozgás (vezetési gyakorlat); repiilési feladatok végrehajtása

,jelentős'': lövészet nagy kaliberíí fegyverekkel (tiizérség, príncéltöró, harckocsiágyu), levegő-
ftild ltivészet.

Ki- és bemenő forgalom: a ló- és gyakorlótérre ki- és belépő forgalom. Nem a 1ő- és gyakorlótér
teriiletén beliili mozgást jelenti!

,,alacsony'': 1-5 áthaladrís/nap, kisebb csoportokbarr (nélr.íny jánnűből á1ó);
,,közepes'': 5_10 áthaladrís/nap, oszlopmenet áthaladása (nagyobb számú eszköz egyszene);
,jelentős'': folyamatos mozgás (táborépítés, telepiilés).

F'ő feladat: a végzetí tevékenység fő jellege. Személy- és járrrrűmozgrís esetén a 1ő- és
gyakorlótéren történő mozgiísok. Repiilőeszközök mozgása esetén vfuható alacsony magassrígú
átrepiilése a lakott terület elkerÍilésével (lakott területen kívÍil min. 100 m).

Hatása vadászati tevékenységre:

',ríltalrínos'': 
a teriilet haszrráata miatt figyelrnet igényel;

,jelentós'': a teriilet kiterjedt haszná'lat4 a rejtett mozgások, vagy az éleslövészet biztonsrígi
trívolságainak betartása miatt fokozott fi gyelmet igényel.

Az MH Bakony Harckiképző Központ terüleÚét átszelő Várpalota _ Tés közötti 8213. sz. ítt
általános útzórási rendje:

07:30-08:20 50perc
08:45 - 10:00 75 perc
10:20 - 10:40 20 perc
1 1:00 - 12:00 ó0 perc
12:30-12:45 15 perc
13:10 - 14:00 50 perc
15:30 - ló:45 75 perc
17:25 - 17:45 20 perc
18:15 - 19:25 70 perc
20:00 -20:30 30 perc
21:00 -22:30 90 perc

Pénteki napokon az utolsó zátás 17 z25 - l'l:45 közötÍ.

Lőtéren felmerülő oroblémával kapcsolatos információ:

Várpatota Kossuth Laktanya Ügyeletest l kaphat az a|ábbi telefonszámon:

06-88-549-555

Hajmáskér Kíképz bázis parancsnoka: Selek R bert rnagy 06 30/815 02 87

Bakonyk ti Kiképz bázis mb.parancsnoka: Kiss András fot rzs rmester 06 301641-3178



Kommunikáci ért felel s személy : Gervai Jarros fotorzszászl s 06 30/8l5-043l

A nemzetkiizi ryakorlatok során bekiivetkez k;ártérítési iiryekkel kapcsolatban a
27612008. (xI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

Kérem, értesítse a lakossrígot, tagságot, dolgoz kat, hogy a l tér teriiletén val illetéktelen
tart zkodás esetén a Polgríri Tiirvényk nyvr l sz l 2013' évi V. t rvény 5:5 - 5:8 $-ai alapjáq a
jegyz haLísk rébe tartoz birtokvédelmi eljrínísr l sz l. 17 /2015. (II. 16.) Kormányrendelet el írásai
szerint birtokvédelemért folyamodok.

Tájékoztatom' hory Gyulafirátrít telep lést l keleti irányban kitrillbelÍil 700-800 méteres
távolságban az ríj brízis kialakításával kapcsolatos munkálatok folynak!

Továbbá kérem figyelembe venni, hogy a l<ivészetek és katonai tevékenységek ideje alatt a l tér
terÍiletén ttirtén tart zkodás fokozottan baleset- és életveszélyes' valamint TILOS!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a l - és gyakorl tér teriilet&e a belépés szigorrian engedélyhez
kiittitt! Az MH BHK kezelésében lév honvédségi tertiletre val engedély nélkiili belépés eljárást von
maga után!

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

Várpalota, 2022. okt ber !1- lÍn.
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