
    MAGYAR HONVÉDSÉG sz. példány
BAKONY HARCKIKÉPZŐ KÖZPONT
Nyt. szám : 42-      /2021.

Értesítés

Értesítem Önt, hogy az MH BHK kezelésében lévő honvédségi területeken az éleslövészetek és
egyéb katonai tevékenységek 2022. január hónapban az alábbiak szerint alakulnak:

Hajmáskéri Gyakorló-és Lőtér („0”-pont és Körös-hegy lő- és gyakorlóterek):

Fsz. Dátum
Végrehajtó (feladat neve),
tevékenység jellege és ideje

Várható hatások

1.
2022.
január
10-21.

MH 2. vitéz Bertalan Árpád
Különleges Rendeltetésű Dandár

kiképzési tevékenység (harcászat)
naponta 0000-2400

részeként éleslövészet
01. 19. 1200-1700

Zajhatás: alacsony, repülési feladatok
esetén közepes

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: harcászat (esetenként rejtett
mozgás, vaklőszer használata), éleslövészet

(gyalogsági fegyverekkel), repülési
tevékenység (légieszközök mozgása,

dróntevékenység), műszaki tevékenység
(robbantási feladat)

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős

2.
2022.
január
17-19.

MH Bakony Harckiképző Központ

tűzszerész tevékenység
naponta 0800-1800

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: tűzszerész területátvizsgálás

Hatása vadászati tevékenységre:
általános

3.
2022.
január

20.

MH Bakony Harckiképző Központ

tűzszerész tevékenység
(robbantásos megsemmisítés)

12. 20. 0800-2200

Zajhatás: közepes

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: robbantások (napi néhány
alkalommal)

Hatása vadászati tevékenységre:
általános
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Gyulafirátóti Gyakorló- és Lőtér (Rátóti-Nagymező és Újmajor lő- és gyakorlóterek):

Fsz. Dátum
Végrehajtó (feladat neve),
tevékenység jellege és ideje

Várható hatások

1.
2022.
január
10-21.

MH 2. vitéz Bertalan Árpád
Különleges Rendeltetésű Dandár

kiképzési tevékenység (harcászat)
naponta 0000-2400

részeként éleslövészet
01. 12-13. naponta 0900-2000

Zajhatás: alacsony, repülési feladatok
esetén közepes

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: harcászat (esetenként rejtett
mozgás, vaklőszer használata), éleslövészet

(gyalogsági fegyverekkel), repülési
tevékenység (légieszközök mozgása,

dróntevékenység), műszaki tevékenység
(robbantási feladat)

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős

2.
2022.
január
25-27.

MH Légi Műveleti Vezetési és
Irányítási Központ

éleslövészet
(gyalogsági fegyverekkel)

01. 25-27. naponta 1000-1400

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet (gyalogsági
fegyverekkel) (jelentős személyi- és

járműmozgás)

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős

Tótvázsonyi Gyakorlótér:

Fsz. Dátum
Végrehajtó (feladat neve),
tevékenység jellege és ideje

Várható hatások

1.
2022.
január
10-21.

MH 2. vitéz Bertalan Árpád
Különleges Rendeltetésű Dandár

kiképzési tevékenység (harcászat)
naponta 0000-2400

Zajhatás: alacsony, éleslövészet és
repülési feladatok esetén közepes

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: harcászat (esetenként rejtett
mozgás, vaklőszer használata), repülési

tevékenység (légieszközök mozgása,
dróntevékenység)

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős
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Bakonykúti Gyakorló- és Lőtér (Csörlőházi lő- és gyakorlóterek):

Útlezárásokkal és forgalomkorlátozással (Tési út) jár: NEMLEGES

Időszakos forgalomkorlátozással, útlezárásokkal (Bakonykúti-Várpalota murvás út) jár:

2022. január 17. és 19. között a Várpalota és Bakonykúti közötti murvás hadiút zárásra kerül! Az átmenő
polgári forgalom nem engedélyezett!

Fsz. Dátum
Végrehajtó (feladat neve),
tevékenység jellege és ideje

Várható hatások

1.
2022.
január

06.

MH 6. Területvédelmi Ezred
17. területvédelmi Zászlóalj

éleslövészet
(gyalogsági fegyverekkel)

01. 06. 0800-1600

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet (gyalogsági
fegyverekkel) (jelentős személyi- és

járműmozgás)

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős

2.
2022.
január
16-19.

MH 6. Területvédelmi Ezred

lőelőkészítő foglalkozás és
éleslövészet

(gyalogsági fegyverekkel)
01. 17-19. naponta 0800-1700

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet (gyalogsági
fegyverekkel) (jelentős személyi- és

járműmozgás)

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős

3.
2022.
január

20.

MH 6. Területvédelmi Ezred
17. Területvédelmi Zászlóalj

éleslövészet
(gyalogsági fegyverekkel)

01. 20. 0800-1600

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet (gyalogsági
fegyverekkel) (jelentős személyi- és

járműmozgás)

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős

4.
2022.
január
25-26.

MH 6. Területvédelmi Ezred
31. Területvédelmi Zászlóalj

éleslövészet
(gyalogsági fegyverekkel)

01. 25-26. naponta 0800-1600

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet (gyalogsági
fegyverekkel) (jelentős személyi- és

járműmozgás)

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős
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Fsz. Dátum
Végrehajtó (feladat neve),
tevékenység jellege és ideje

Várható hatások

5.
2022.
január

27.

MH 93 Petőfi Sándor
Vegyivédelmi Zászlóalj

éleslövészet
(gyalogsági fegyverekkel)

01. 27. 0800-1600

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet (gyalogsági
fegyverekkel) (jelentős személyi- és

járműmozgás)

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős

Bakonykúti Gyakorló- és Lőtér (Ötfa gyakolótér): NEMLEGES

A Várható hatások:

Zajhatás:
„alacsony”: lövészet kis kaliberű (gyalogsági) fegyverekkel, vaklőszerrel végrehajtott kiképzési

feladat (harcászat), kis volumenű járműmozgás; 
„közepes”:  lövészet  harcjármű-fegyverekkel  (közepes  kaliberű  fegyverekkel),  robbantások

(megsemmisítés), közepes volumenű járműmozgás (vezetési gyakorlat); repülési feladatok végrehajtása.
„jelentős”: lövészet nagy kaliberű fegyverekkel (tüzérség, páncéltörő, harckocsi-ágyú), levegő-

föld lövészet.

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

„alacsony”: 1-5 áthaladás/nap, kisebb csoportokban (néhány járműből álló);
„közepes”: 5-10 áthaladás/nap, oszlopmenet áthaladása (nagyobb számú eszköz egyszerre);
„jelentős”: folyamatos mozgás (táborépítés, település).

Fő feladat: a végzett tevékenység fő jellege. Személy- és járműmozgás esetén a lő- és gyakorlótéren
történő mozgások. Légieszközök mozgása esetén várható alacsony magasságú átrepülése a lakott terület
elkerülésével (lakott területen kívül min. 100 m).

Hatása vadászati tevékenységre:
„általános”: a terület használata miatt figyelmet igényel;
„jelentős”:  a  terület  kiterjedt  használata,  a  rejtett  mozgások,  vagy az  éleslövészet  biztonsági

távolságainak betartása miatt fokozott figyelmet igényel.

Lőtéren felmerülő problémával kapcsolatos információ:

Várpalota Kossuth Laktanya Ügyeletestől kapható az alábbi telefonszámon:

                                                     06 - 88 - 549-555

Hajmáskér Kiképzőbázis parancsnoka: Selek Róbert őrnagy 06 30/815 02 87

Bakonykúti Kiképzőbázis mb.parancsnoka: Kiss András főtörzsőrmester 06 30/641-3178
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Kommunikációért felelős személy: Gervai János főtörzszászlós 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 tagságot, dolgozókat, hogy  a lőtér területén való illetéktelen tartózkodás
esetén a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  5:5  –  5:8  §-ai  alapján,  a  jegyző
hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Kormányrendelet előírásai szerint
birtokvédelemért folyamodok.

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

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

Felhívjuk  a  lakosság  figyelmét, hogy  a  lő-  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, 2021. december -       n. 

P.H.             
                                                                 Oszlánszki Béla ezredes

központparancsnok
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