
MAGYAR HONVEDSEG
BAKONY HARCKIKÉPZÓ KÖZPONT
Nyt. szám: 250- 6012022

sz. példány

ÉnrnsÍrÉs

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

A módosításokkalkiegészült havi feladatok az alábbiak szerint alakulnak:

I. Haimáskéri Gvakorló-és Lőtér (..O''-pont és Körös_hegv lő- és gvakorlóterek):

Fsz. Dátum

A katonai szewezet és/vagy a
feladat n€ve'

a katonai tevékenység jellege ós
ideie

Várható hatások

1

2022.
november

01-30.

MH 25. Klapka György
Lövészdandár

Nemzetközi kiképzés

1ogisztikai tevékenység
kiképzési tevékenység

(harcászat)
gépj árművezetési gyakorlat
fo ly amat o s v é gr e haj t ás s al

kiképzési tevékenység
(szakharcászat)

élesliivészet
naponta

11.07 - 1,0. naponl^ gSoo-2200

11. 11.0800_1800

Zajhatász jelentős

Ki- és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladatok: kiképzési tevékenység;
jelentős, esetenként rejtett személyi- és

jármumozgás' vaklőszeres lövészet,
éleslövészet gyalo gsági fegyverekkel'
pancéltörő és aknavető fegyverekkel,

esetenként légieszközök mozgása

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős

2.
2022.

november
02-04.

MH 86. Szolnok Helikopterbázis

levegő-fiild éleslövészet
(helikopter fedélzeti

fegyverekkel)
11.02 _ 63. ggoo-2200

11.04.0800-1800

Zajhatás: jelentős

Ki_ és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: éleslövészet helikopter fedélzeti
fegyverekkel, repülési tevékenység,

1égieszközök tevékenysége

Hatása vadászati tevékenységre: ielentős

J.

2022.
november

14-1 8.

MH 25. Klapka György
Lövészdandár

P ZH-20 0 0 tizér löv észet

éleslövészet
11. 16-17. naponta 63oo-2200

Zajhatász jelentős

Ki- és bemenő forgalom: ielentős

Fő feladatz tljzér éleslövészet' jelentős
jármúmozgás

Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentős



Fsz. Dátum

A katonai szervezet éslvagy a
feladat neve,

a katonai tevékenységjellege és
ideie

Várható hatások

4.
2022.

november
29.-30.

MH 25. Klapka György
Lövészdandar

Nemzetközi kiképzés

logisztikai tevékenység
kiképzési tevékenység

(harcászat)
gépj árműv ezetési gyakorlat
folyamatos vé grehaj tással

kiképzési tevékenység
(szal<harcászat)

folyamatos vé grehaj tással

éleslövészet
29.- 30. nanonta 10.00-22.0011.

Zajhatász jelentős

Ki- és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladatok: kiképzési tevékenység;
jelentos, esetenként rejtett személyi- és

j árrníimozgás ; vaklő szere s é s, - éle s lövészet
gyalogsági fegyverekkel; pancéltörő és

aknavető fegyverekkel; jelentős személyi-
és jrírműmozgás; esetenként légieszközök

mozgása

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős

I./a Gvulafirátóti Gvakorló- és Lőtér (Rátóti_Naeymező és Uimaior lő_ és
gyakorlóterek):

Fsz. Dátum

A katonai szewezet éslvagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Yárhatő hatások

5.

2022.
november

01-30.

MH 25. Klapka György
Lövészdandár

Nemzetközi kiképzés

logisztikai tevékenység
kiképzési tevékenység

(harcászat)
gépj árművezetési gyakorlat

fo ly amat o s v é gr e haj t ás s al

kiképzési tevékenység
(szal<harcászat)

fo ly amat o s v é gr e haj t á s s al

éleslövészet
naponta

11.07 - 10. naponlu gSoo-2200

11. 11.0800_1800

Zajhatász jelentős

Ki_ és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladatok: kiképzési tevékenység;
jelentős, esetenként rejtett személyi- és

j ármtimozgás, vaklo szere s lövé szet,
éleslövészet gyalo gsági fegyverekkel,
páncéltörő és aknaveto fegyverekkel,

esetenként légieszköz tevékenysé g

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős



6.

2022.
november

02-rr.

MH Modern izáciő s Intézet
H}J4EIZrt.

repülési tevékenység
(dróntesá)

1 1. 02-03. naponta ggoo-2200

1 1. 04. 63oo-1300

1 1. 07-10. naponta ggoo -2200

11.11.6900-1300

Zajhatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység, drónteszt,
légieszközök mozgása

Hatása v ad'ászati tevékenységre : általáno s

7.

2022.
november

2r-25.

MH 5' Bocskai István
Lövészdandár

kiképzési tevékenység
(harcászat)

fo ly amat o s v é gr e haj t á s s al

Zajhatász alacsony

Ki_ és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: kiképzési tevékenység, tereptan,
jelentős személyi- és járműmozgás

Hatása vadászati tevékenvsésre: általiínos

[./b Tófvázsonvi Gvakorlótér:

Fsz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Várható hatások

8.

2022.
november

01-25.

MH Haderő ModemizáciÓs és
Transzformációs Parancsnokság

Pro Pátria Elektronikai Kft.

passzív radar tevékenység

1 1. 07-10. naponta ggoo -2200

11. 11. ggoo-1300

IL 14-17. naponta ggoo-2200

1 1. 1g. 0900-1g00

IL 21-24. naponta 08oo-2200

11.25.6300-1300

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység, drónteszt,
légieszközök mozgása

Hatása v adászati tevékenységre : általános
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II. Bakonvkúti Gyakorló- és Lőtér (Csörlőházi lő- és evakorlóterek):

A Várpalota - Tés közötti 8213. sz. ut zárásáva|, a forgalom korlátozásával és a
Várpalota _ Bakonykúti közötti murvás hadiút zárásával, a forgalom korlátozásával
járó kiképzési események:

Fsz. Dátum
Végrehajtó (feladat neve),
tevékenvsés iellese és ideie Várható hatások

9.

2022.
november

14-1 8.

SARKANYTUZ2022
MH 25. Klapka György

Lövészdandar
P ZH-2000 tüzér lövészet

éleslövószet
11. 16- 17. naponta 0800-2200

Zajhatász jelentős

Ki- és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladatz tizét éleslövészet' ielentős
jármíimozgás

Hatása v adászati tevékenvsésre : i elentős

A Várpalota Bakonykúti közötti murváS hadiút időszakos zárásával,
forgalomkorlátozáss aI jár ő kiképzési események:

Fsz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat n€ve'

a katonai tevékenysóg jellege és
ideie

Várható hatások

10.

2022.
november

02.-04.,
07 .-r7 .,21-

23.

MH 6' Területvédelmi Ezred
1 7. Területvédelmi Zászlóalj

kiképzési tevékenység
(hatcászat)

naponta ggoo-2200

Zajhatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: kiképzési tevékenység, tereptan,
jelentős személyi- és járműmozgás

Hatása v adászati tevékenvsésre : általános

11

2022.
november

07-II,

MH 43. Nagysándor József
Híradó és Vezetést ámogatő

Ezred

éleslövészet
(gyalo gsági fe gyverekkel)

11.07- 10. napontu gSoo-2200

11. 11. naponta 63oo-1300

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági
fegyverekkel, jelentős személyi- és

jármúmozgás

Hatása vadászati tevékenvségre: ielentős

t2.
2022.

november
07-11.

MH 2. vitézBertalan Arpád
Különleges Rendeltetésű Dandar

kiképzési tevékenység
(harcászat)

fo ly amat o s v é gr e haj t á s s al

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: kiképzési tevékenység' tereptan,
jelentos személyi- és járműmozgás

Hatása vadászati tevékenvsépre: általános



t3.
2022.

november
r2.-r9.

MH 6. Területvédelmi Ezred
3 1 . Területvédelmi ZászIőaI1

kiképzési tevékenység
(hatcászat)

naponta ggoo-2200

Zajbatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: kiképzési tevékenység, tereptan,
jelentős személyi- és járműmozgás

Hatása v adászati tevékenvsépre : általános

14.

2022.
november

14-15.

MH Légi Műveleti Vezetési és
Irányítási Központ

éleslövészet
1.1.1.4- 15. napontu gSoo-2200

Zajhatász általános

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági
fegyverekkel, jelentős személyi- és

jármúmozgás

Hatása vadászati tevékenvségre: ielentős

15.

2022.
november

14-1 8.

sÁnxÁnvrÍjz zozz
MH 25. Klapka György

Lövészdandiír
P ZH-20 00 tizér lov észet

élesltivészet
11. 16- 17. naponta 0800-2200

Zajhatás: jelentős

Ki- és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladatz tizér éleslövészet jelentős
járműmozgás

Hatása v adászati tevékenvsésre: ielentős

16.

2022.
november

29.-30.

MH 6. Területvédelmi Ezred
3 1 . Területvédelmi Zászlőalj

éleslövészet
LL.29- 30. napontu 63oo-2200

Zajhatás: általános

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági
fegywerekkel' jelentős személyi- és

járműmozgás

Hatása v adászati tevékenvsésre : i elentős
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II./a Bakonvkúti Gvakorló- és Lőtér (Ötfa eYakolótér):

A Várható hatások:

Zajhatász
,'alacsony": lovészet kis kalibení (gyalogsági) fegyverekkel' vaklőszerrel végrehajtott kiképzési

fel ad at (har c ászat), ki s v o l um enű j árműm o zgás ;
,,köZepes'': lövészet harcjármű-fegyverekkel (közepes kaliberű fegyverekkel), robbantások

(megsemmisítés), közepes volumenű j ármíimozgás (vezetési gyakorlat); repülési feladatok végrehajtása.
,jelentős'': lövészet nagy kaliberű fegyverekkel (tüzérség, páncéltörő, harckocsi-ágyú), levego-

föld 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 áthaladáslnap, kisebb csoportokban (néhríny járműbol álló);
,,köZepes'': 5-10 áthaladáslnap, oszlopmenet áthaladása (nagyobb számu eszköz egyszerre);
, 
j elentő s'' : folyamato s mozgás (táborépítés' település).

Fsz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Várható hatások

17,
2022.

november
06-12.

BAKONYI TRANSZPORT
2022

MH Bakony Harckiképzo
Központ

gép- és harcj ármtívezetési
gyakorlat

naponta OSoo-2200

Zajhatás: közepes

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: gép- és harcjárművezetési
gyakorlat, j elentő s j ármíimo zgás

Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentős

18.

2022.
november

14-18.

sÁnxÁNyríjzzozz
MH 25' Klapka György

Lövészdandár
P ZH-2000 túzér |öv észet

élesltivészet
11. 16- 17. napontugSoo-2200

Zajhatász jelentős

Ki- és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladatz tizér éleslövészet, jelentős
jrírműmozgás

Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentős

19.

2022.
november

2t-2s.

MH 93. Petőfi Sándor
V e gyi vé de Imi Z ászlő al1

gép- és harcj árművezetési
gyakorlat

naponta ggoo-2200

Zajhatász közepes

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: gép_ és harc.iárművezetési
gyakorl at, j elentő s j ármúmozgás

Hatása vadászati tevékenységre: ielentos
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Fő feladatz a végzett tevékenység fó jellege. Személy- és járműm ozgás esetén a lő- ésgyakorlótéren történő mozgások. Repülőeszközök mozgása esetén várhatő álu.ror'y magasságú
átrepülése a lakott terület elkerülésével (lakott területen kívtil min. 100 m).

Hatása v adászati tevékenységre :
,, általáno s'' : a terület használata mi att fi gyelmet i gényel ;
,jelentős'': a terület kiterjedt ltasználata, a rejtett mozgások, vagy az éleslövészet biztonsági

távolságainak betartása miatt fokozott fi gyelmet igényel.

Az MH Bakony Harckiképző Központ területét átszelő Várpalota - Tés kozötti 82L3. sz. ut
általáno s utzár ási rendj e :

07:30 - 08:20 50 perc
08:45 - 10:00 75 perc
10:20 - 10:40 20 perc
1 1:00 - 12:00 60 perc
12:30 - 12:45 15 perc
13:10 - 14:00 50 perc
15:30 - 16:45 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 zárás 17:25 _ 17:45 ktizött.

Várpalota Kossuth Laktanya Ügyeletestőt kapható az alabbitelefonszámon:

06-88-549-555

Hajmáskér Kiképzőbázis parancsnoka:

Bakonykúti Kiképzőbázis mb.parancsnoka:

Kommunikációért felelős személy:

Selek Róbert őrnagy 06 30/81 5 02 87

Kiss András fotörzsőrmester 06 30164I-3178

Gervai Jiínos főtorzszászlós 06 30/815-0431

A nemzetközi gyakorlatok során bekövetkező kártérítési ügyekkel kapcsolatban a
276/2008. (xI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

Kérem' értesítse a lakosságot, tagságot, dolgozókat, hogy a lőtér területén való illetéktelen
tartózkodás esetén a Polgári Törvénykönyvről szőIő 2013. évi V. törvény 5:5 - 5:8 $-ai alapján, ajegyző hatásköréb e tartoző birtokvédelmi eljárásról szóló 17 l2OI5. (II. 16.i Kormiínyrendelet el,őírásai
szerint birtokvédelemért folvamodok.

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



Továbbá kérem figyelembe verrni, hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt alótér
területén történő tartőzkodás fokozottan baleset_ és életveszélyeso valamint TILOS!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 1ő- és gyakorlótér területére a belépés szigorúan engedélyhez
kötött! Az MH BHK kezelésében lévő honvédségi területre való engedély nélküli belépés eljárást von
maga után!

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

Várpalota, 2022. november
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