
MAGYAR HONVEDSEG
BAKoI\rY HARCKIKEPZŐ KÖZPoNT
Nyt. szám: 250-2612022

sz. példány

,,,
ERTESITES

Értesítem Önt, hogy az MH BHK kezelésében lévő honvédségi területeken az éleslövészetek és

egyéb katonai tevékenységekről szolő, korábban megadott 2022. május havi értesítő módosításra
került!

A módosításokkal kiegészült havi feladatok az alábbiak szerint alakulnak:

I. Haimáskéri Gvakorló_és Lőtér (..0oo-pont és Körös-hegv lő- és gvakorlóterek):

Fsz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Várható hatások

I

2022.
május

02-
május

05.

BLACK SWAN 2022
gyakorlat

MH 2. vitézBertalan Árpád
Külonleges Rendeltetésű Dandrár

harcászat
naponta 66oo-2400

Zajhatászjelentős

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat : harcászat, j elentős (rejtett)

személyi _ és j rírmiímo zgás; v aklőszer és

fiistjelzők és pirotechnikai eszközök
alkalmazása; e s etenként he l ikoptere s

repülési tevékenység.

Ilatása vadászati tevékenységre: ielentős

2.
2022.
május
06-13.

MH 25. Klapka György
Lovészdandar

többnemzeti erők

kiképzési tevékenység
05. 09. 0000-05. 13. 2400

(folyamatosan kerül végrehajtásra)

részeként
éleslövészet

(gyalo gsági' harcj ármrí'
pancéltörő)

05. 09-12. naponta 0800-2200

05. 13.6300-1300

Zajhatászjelentős

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzési tevékenység,
jelentős (rejtett) személyi és gépjármű-

mozgás; vaklőszer és fiistjelzők
alkalmazása; éleslövés zet gy alo gságí,
harcj iírmű, príncéltörő fegyverekkel;

repülési tevékenység helikopterekkel.

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős



J.

2022.
május
r6-22.

OLVADO PANCEL 2022
tüzér lövészet

MH 25. Klapka György
Lövészdarrdar

élesliivészet
(tiizérségi)

05. 16-19. naponta 63oo-29oo

05.20. 0900-1900

Zajhatásljelentős

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: tiizérségi éleslövészet

Hatása v adászati tevékenységre: j elentős

4.
2022.
május
16-20.

STEPPE ARCHER 2022
amerikai-m agy ar közös kiképzés

kiképzési tevékenység

részeként
éleslövészet

(gyalo gság i, harcj ármú,
príncéltörő)

05. 16-19. naponta 63oo-2200

0S.20. 69oo-1goo

Zajhatás: jelentős

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzési tevékenység'
jelentős (rejtett) személyi és gépjarmű-

mozgás; vaklőszer és fiistjelzők
alkalmazása; éleslövészet gyalogsági'
harcj ármű, príncéltörő fegyverekkel.

Ilatása vadászati tevékenvséere: ielentős

5.

2022.
május
23-27.

TAZE,SO 2022
tanintézeti tüzér lövé s z et

Nemzeti Közszolgálati E gyetem
Honvéd Hadtudományi Kar

MH 25. Klapka György
Lövészdandar

éleslövészet
(tüzérségi)

05. 23-26. naponta 63oo-2600

05.26.0900-1800

Zajhatászjelentős

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: tiizérségi éleslövészet

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős

6.

2022.
május

23-
június

03.

Magyar Honvédség
Parancsnoksága

éleslövészet
(aknavető, pancéltörő)

05. 23-26. naponta 63oo-2200

0s.27. gSoo-1300

05.30-06. 02. napontu 63oo-2200

06.03. ngoo-1goo

Zajhatászjelentős

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet aknavető,
páncéltörő fegyverekkel ; j elentős

személyi- és j ármiimozgás.

llatása vadászati tevékenvséere: ielentős



7.

2022.
május

30-
június

03.

BAKONYI BLOKK 2
Tábori Kihelyezési Hét

MH Bakony Harckiképző Központ

részeként
éleslövészet
(gyalogsági)

05. 30-06. 02. naponta 0800-2200

06. 03. o8oo-1800

Zajhatász közepes

Ki- és bemenő forgalom: közepes

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

gyalo gsági éleslövésze t; kézigt ánát-dobás ;

műszaki kiképzés (robbantás).

llatása v adászati tevékenységre: i elentős

I./a Gvulafirátóti Gvakorló- és Lőtér (Rátóti-Nagymező és Úimaior lő- és
gYakorlóterek):

tr'sz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Várható hatások

8.

2022.
május
02-06.

MH Modern izáciős Intézet

repülési tevékenység
(drónteszt)

05. 02-05. naponta 0800-2200

05. 06.b8oo-1800

Zajhatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység
(drónteszt, repülőeszközök mozgása)

Hatása vadászati tevékenységre:
általiínos

9.

2022.
május

02-
május

05.

BLACK SWAN 2022
gyakorlat

MH 2. vitézBertaIan Árpád
Különleges Rendeltetésű Darrdar

harcászat
naponta 0ooo-2400

Zajhatászjelentős

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladatz harcászat, jelentős (rejtett)
személyi- és j árműmo zgás; v aklőszer,
flistj elzők és pirotechnikai eszközök
alka|mazása ; e s etenként helikoptere s

repülési tevékenység.

Hatása v adászati tevékenvségre: i elentős

10.

2022.
május
06-1 3.

MH 25. Klapka György
Lövészdandár

többnemzeti erők

kiképzési tevékenység
05. 09. 0000-05. 12. 2400

(folyamatosan kerül végrehajtásra)

Zajhatász közepes

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzési tevékenység'
jelentős (rejtett) személyi és gépjármű-

mozgás; vaklőszer és fiistjelzők
alkalmazása; repül é si tev ékeny sé g

helikopterekkel.

Hatása v adászati tevékenyséqre: i elentős
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2022.
május
16-20.

STEPPE ARCHER 2022
amerikai-m agy ar közös kiképzés

kiképzési tevékenység
kiképzési tevékenység

05. 09. oooo-05. 12.24oo
(folyamatosan kerül végrehajtásra)

Zajhatás: közepes

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzési tevékenység je
lentős (rejtett) személyi és gépjármű-

mozgás; vaklőszer és fustjelzők
alkalmazása.

llatása vadászati tevékenvsésre: ielentős

12.

2022.
május
24-26.

MH Légi Műveleti Vezetési és
Iranyítási Központ

kiképzési tevékenység
05 . 24-26. naponta OSoo -2200

Zajhatász alacsony

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzési tevékenység,
jelentős személyi mozgás; vaklőszer és

fiistj elzők alkalmazása.

Hatása v adászati tevékenységre :
általános

13.

2022.
május

31-
június

02.

MH Légi Műveleti Vezetési és

Iranyítási Központ

éleslövészet
(gyalo gsági fegyverekkel)

05. i1-06. 02. naponta oSoo-2200

Zajbatász alacsony

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági
fegyverekkel; jelentős személyi- és

járműmozgás.

Hatása vadászati tevékenységre: ielentős



[./b Tótvázsonvi Gyakorlótér:

Fsz. Dátum

A katonai szewezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Várható hatások

14,
2022.
május
09-1 3.

MH Modern ízácíős Intézet

repülési tevékenység
(drónteszt)

05. Og-I2. naponta 08oo-2200

05. 13. o8oo-1800

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység,
drónteszt, repülőeszközök alkalm azása.

Hatása v adászati tevékenységre :
általiínos

15.

2022.
május
23-21.

MH 93. Petőfi Stíndor
Ve gyiv éde lmi ZászIő alj

kiképzési tevékenység (harcászat)
05.23-21 . naponta O0oo-2400

Zajhatás: közepes

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzési tevékenységjelentős
(esetenként rejtett) személyi- és

j ármíjmozgás ; vaklő sz er használata.

Hatása vadászati tevékenvségre: ielentős

16.

2022.
május

30-
június

03.

repülési tevékenység
(drónteszt)

05. 30-06. 02. naponta OSoo -2200

06. 03. o8oo-l800

MH Modemi záclő s Intézet

Zajhatász alacsony

Ki_ és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység
(drónteszt, repülőeszközök alkalm azása)

Hatása vadászati tevékenységre:
általrános
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II. Bakonvkúti Gyakorló- és Lőtér (Csörlőházi lő- és eyakorlóterek):

A Várpalota - Tés közötti 8213. sz űt zárásátval, a forgalom korlátozásával és a
Várpalota _ Bakonykúti közötti murvás hadiút zárásával, a forgalom korlátozásávaI
járó kiképzési események:

Rsz. Dátum

A katonai szervezet éslvagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Várható hatások

1

2022.
május
09-13.

MH 1. Honvéd Túzszerész és
Hadihajós Ezred

éleslövészet

05. 09-12. naponta 0800-2200

05. 13. o8oo-1800

Zajhatás: közepes

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet; jelentős
személyi- és j ármúmozgás.

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős

2.

2022.
május
r6-22.

OLVADO PANCEL 2022
tiizér lövészet

MH 25. Klapka György
Lövészdandár

éleslövészet
(tüzérségi)

05. 16-19. naponta 0800-2000

os.20. o8oo-1800

Zajhatás:jelentős

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet (tÍizérségi)

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős

A Várpalota Bakonykúti közötti murvás hadiút időszakos zárásáva|,
forg al omk or\áto záss aI j ar ő kiképzé s i e s em ények :

Fsz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Várható hatások

3.

2022.
május
02-06.

MH 43. Nagysríndor József Híradó
és Vezetéstámogató Ezred

kiképzés i tevékenysé g (har cászat)

részeként
éleslövészet
(gyalogsági)

05. 02-05. naponta 0800-2200

05. 06. 0g00-1g00

Zajhatás: közepes

Ki- és bemenő forgalom: közepes

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

j ármúmozgás ; vaklő sz er hasznáIata;
éleslövé szet (gyalo gsá gi) ; kézigr ánát-
dobás; műszaki kiképzés (robbantás).

Hatása vadászati tevékenységre: ielentős



4.
2022.
május
02-13.

MH Bakony Harckiképző Kozporú

kiképzési tevékenység
(harcászat)

naponta 08oo-2000

Zajhatás: közepes

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzési tevékenység,
jelentős (rejtett) személyi és gépjrírmű-

mozgás; vaklőszer és fiistjelzők
a]kalmazása.

Hatása v ad'ászati tevékenvsésre: i elentős

5.

2022.
május

07.

MH 6131. Területvédelmi
Zász|őalj

kiképzési tevékenység (harcászat)
o8oo-l 8

Zajhatász alacsony

Ki_ és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: kiképzési tevékenység
(harcászat) ; j elentős személyi- és

jrírmiimozgás.

Hatása vadászati tevékenységre:
általános

6.
2022.
május
0t-09.

MH Altiszti Akadémia

kiképzési és repülési tevékenység
05. 07. oooo-05. og. z4oo

(folyamatosan kerül végrehajtásra)
Május 7-én sötétedés után

vaklőszeres lovészet.

Zajhatás: közepes

Ki_ és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: kiképzési tevékenység,
jelentős személyi (rejtett) mozgás;

vaklő szeres és fiistj elz ők alkalmazása;'
helikopteres repülési tevékenység.

Ilatása vadászati tevékenységre: ielentős

7.

2022.
május
09-r2.

Közép-Drrn ánttúi ors zágo s

Btinteté své grehaj tás i Intézet

éleslövészet
(gyalo gs ági fe gyverekkel)

05. 09-12. naponta 08oo-L8oo

Zajhatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

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

járműmozgás.

Hatása v adászati tevékenvsésre : i elentős

8.

2022.
május

14.

MH 6/3 1. Területvédelmi
ZászIőa\j

kiképzési tevékenység (harcászat)
oSoo- r 8oo

Zajhatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: kiképzési tevékenység
(harcászat) ; j elentős személyi- és

jánmtimozgás.

Hatása vadászati tevékenységre:
általrános



9.
2022.
május
23-27.

MH 93. Petőfi Sándor
Ve gyiv éde lmi Zászlő alj

éleslövészet
(toronyfegyver)

05. 23-26. naponta 0800-2200

os.27. o8oo-1800

Zajhatász közepes

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági- és

toronyfegyverekkel; j elentős személyi- és
járműmozgás.

Ilatása vadászati tevékenvsésre: ielentős

10.

2022.
május

28.

MH 6131 . Területvédelmi
ZászIőalj

kiképzési tevékenys é g (har cászat)
oSoo-1 8oo

Zajhatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: kiképzési tevékenység
(har cászat) ; j elentő s személyi- és

járműmozgás.

Hatása v adászati tevékenységre :
általanos

11

2022.
május

30-
június

03.

MH 43. Nagysándor József Híradó
és Vezetéstámogató Ezred

kiképzési tevékenysé g (har cászat)

részeként
éleslövészet
(gyalogsági)

05.30-06. 02. naponta 0800-2200

06.03. o8oo-1Boo

Zajhatász közepes

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

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

j armúmozgás ; vaklő sz et hasznáIata,
éleslövészet (gyalo gsá gi) ; kézigr ánát-
dobás; műszaki kiképzés (robbantás).

Hatása vadászati tevékenvségre: ielentős

II./a Bakonvkúti Gvakorló- és Lőtér (otfa eyakolótér):

Fsz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Yárhatő hatások

12.
2022.
május
02-06.

MH 6. Területvédelmi Ezred
és

MH 43. Nagysandor József Híradó
és Vezetéstrímogató Ezted

kiképzési tevékenység (harcászat)

napont aoiToo-2400

Zajhatász alacsony

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

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

jáxmúmozgás ; vaklő sz er hasznáIata)

Ilatása vadászatÍ tevékenvségre: ielentős



13.

2022.
május
05-1 1.

MH 93. Petőfi Sandor
V e gyivédelmi Z ászlő al1

kiképzési tevékenység (harcászat)
naponta oooo-2400

Zajhatás: közepes

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzési tevékenység,
jelentős (esetenként rejtett) személyi- és
j ármiimozgás; vaklőszer, fiistj elzők és
pirotechnikai eszközök alkalmazása.

Hatása v adászati tevékenvsésre : i elentős

14.
2022.
május
07-09.

MH Altiszti Akadémia

kiképzési és repülési tevékenység
05. 07. oooo-05. og.24oo

(folyamatosan kerül végrehajtásra)
Május 7-én sötétedés után

vaklőszeres lövészet.

Zajhatás: közepes

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: kiképzési tevékenység,
j elentős személyi (rejtett) mozgás;

vaklőszeres és fiistj elz ők alkalmazása;
helikopteres repülési tevékenység.

Hatása vadászati tevékenvségre: ielentős

15.

2022.
május
09-1 3.

MH 43' Nagysríndor József Híradó
és Vezetéstámogató Ezred

j átmuv ezeté s i gyakorl at
naponta oSoo-2200

Zajhatász közepes

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat z játrrrúv ezetési gyakorlat
( elentős j ármtimozgás)

Hatása vadászati tevókenvsépre: ielentős

16.
2022.
május
r6-22.

OLVADO PANCEL 2022
tijz&|ovészet

MH 25. Klapka György
Lövészdandar

éleslövészet
(ttizérségi)

05. 16-19. naponta 0800-2000

05.20.0g00-1g00

Zajhatászjelentős

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet (ttizérségi)

Hatása v adászati tevékenysógre: j elentős

A Várható hatások:

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

feladat (har c ászat), ki s v o lumenti j rárműm ozgás ;

,,közepes'': lövészet harcjrírmű-fegyverekkel (közepes kalibeni fegyverekkel), robbantások
(megsemmisítés), közepes volumenű j fumíimozgás (vezetési gyakorlat); repülési feladatok végrehajtása.

'jelentős'': 
lövészet nagy kalibeni fegyverekkel (tüzérség, páncéltörő, harckocsi-ágyú), levegő-

ftjld lövészet.

Ki_ és bemenő forgalom: a lő- és gyakorlótérre ki- és belépő forgalom. Nem a lő- és gyakorlótér

területén belüli mozgást jelenti!
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,,a1acsony'': 1-5 áthaladáslnap, kisebb csoportokban (néhány járműből á11ó);

,,közepes'': 5-10 áthaladáslnap, oszlopmenet áthaladása (nagyobb szrímú eszköz egyszene);

, 
j elentő s'' : fo lyam ato s mo zgás (táb or építés, tel epülé s).

Fő feladat: a végzett tevékenység fo jellege. Személy- és jármiímozgás esetén a 1ő- és

gyakorlótéren történő mozgások. Repülőeszközök mozgása esetén várhatő alacsony magasságú
átrepülése a lakott terület elkertilésével (lakott területen kívülmin. 100 m).

Hatása vadászati tevékenységre:
,,általáno s'' : a terület hasznáIata miatt fi gyelmet i gényel ;
,jelentős'': a terület kiterjedt hasznáIata, a rejtett mozgások, vagy az éleslövészet biztonsági

távols ágainak betartása miatt fokozott fi gyelmet igényel.

Lőtéren felmerülő problémával kapcsolato s információ :

Várp alota Ko ssuth L aktanya Ügyeletestől kapható az aléhbi telefonszámon :

06-88-s49-555

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

Bakonykúti Kiképzőbázis mb.parancsnoka: Kiss András főtörzsőrmester 06 30164I-3178

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

A nemzetközi gyakorlatok során bekiivetkező kártérítési ügyekkel kapcsolatban a
27612008. (xI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

Kérem, értesítse a lakosságot, tagságot, dolgozókat, hogy a |őtér területén való illetéktelen
tartózkodáts esetén a Polgari Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V. törvény 5:5 - 5:8 $-ai alapján, a
jegyző hatáskörébe tartoző birtokvédelmi eljárásról szóló 17l20I5' (II. 16.) Kormtányrendelet előírásai
szerint birtokvédelemért folyamodok.

Tájékoztatom, hogy Gyulafirátót településtől keleti irányban körülbelül 700-800 méteres
távolságb a n az űj b ázis kialakításával kap csolato s mu n kálatok folynak!

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

Felhívjuk a lakosság figyelmét' hogy a 1ő- és gyakorlótér területére a belépés szigorúan
engedélyhez kiitiitt! 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!
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Varpalota ,2022.április 7 *- d ,r.
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