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ÉnrrsÍrÉs

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

egyéb katonai tevékenységek2022.július hónapban az alábbiak szerint alakulnak:

I. Haimáskéri Gyakorló-és Lőtér (..0''-pont és Körös-hegY lő- és gYakorlóterek):

Fsz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Várható hatások

1

2022.
július
rr-22.

JOLLY YIHAR2O22
MH Pápa Biízisrepülőtér
nemzetkö zi kutató - m entő

helikopter felkészítés

részeként
éleslövészet
(levegő-fold)

07. ll-14. naponta g3oo-2200

07. 15. 69oo-1goo

07. l8-2I. naponta 63oo-2200

07.22.6300-1900

Zajhatászjelentős

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet helikopter fedélzeti
fegyverekkel' repülési tevékenység,

légieszközök mozgása

Hatása v adászati tevókenységre : j elentő s

2.
2022.
július

2r.

MH 2. vitézBertalan Árpád
Ktilönleges Rendeltetésű Dandár

lézeres célmegielölő
tesztlövészet

07 .2r. og00-2200

Zajhatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: lézeres célmegjelölő
tesztlövé sz et har cászat i elentő s személyi - és

jármúmozgás, látásr a veszélyes fokozatú
l ézerb erend ezé s has ználata

Hatása vadászati tevékenvséere: ielentős

2022.
július
22-24.

Laroco Motorsport Egyesület
Székesfehérvár-Veszprém Rallye

nem-katonai rendezvény
v érhatő an naponta g 3 

oo -2 9oo

Zajhatász közepes

Ki- és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladat: autóverseny;
jelentős jármtlmozgás

Forgalomkorlátozásokkal j arhat !

Hatása vadászati tevékenvsésre: általános



Zajhatűsz alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység; drónteszt,
1égieszközök mozgása

Hatása vadászati tevékenvségre: általános

MH Modern izácíő s Intézet

repülési tevékenység
(drónteszt)

Ol .25-28. naponta ggoo-2200

07.29.9300-1300

2022.
július
25-29.

I./a Gyulafirátóti Gvakorló_ és Lőtér (Rátóti-Naeymező és Úimaior lő_ és

gvakorlóterek):

Fsz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Várható hatások

5.

2022.
jú1ius
0I-Ű.

MH 37. II. Rákóczi Ferenc
Műszaki Ezred

műszaki tevékenység
(tábore1őkészítés)

naponta 63oo-2goo

Zajhatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: műszaki tevékenység; tábor
előkészítése, foldmunkák, mtiszaki gépek

mozgása

Hatása vadászati tevékenvségre: általános

6.

2022.
július
02-09.

MH Egészségügyi Kozpont
1ogisztikai tevékenység

naponta ggoo-2600

Zajhatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: logisztikai tevékenység;
táborépítés

Hatása v adászati tevékenységre : általános

7.

2022.
július
04-29.

MH Modern izáciő s Intézet
H}I{EI Zrt.

repülési tevékenység
(drónteszt)

01. 04-07. naponta gSoo-2200

07. 08. gSoo-1300

07. LI-I4. naponta ggoo-2200

07. t5.69oo-1300
07 . 25 -28. naponta ggoo -2200

07.29.9300-1300

Zajhatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység; drónteszt,
légieszközök mozgása

Hatása vadászati tevékenységre: általános



8.

2022.
július
rr-22.

JOLLY VIHAR 2022
MH Pápa Bázisrepülőtér
nemzetkö zi kutató -m entő

helikopter felkészítés

előre tolt feltöltési pont
működtetése

07 . I 1 -I4. naponta ggoo -2200

07. 15. g30o-1goo

07. I8-2L naponta ggoo-2200

07 .22. gSoo-1300

Zajhatász jelentős

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: repülési tevékenység,
légieszközök mozgása

Hatása vadászati tevékenységre: általános

9.

2022.
július
18-29.

MH 2. vitézBertalan Arpád
Külonleges Rendeltetésű Dandar

kiképzési tevékenység
(terepen történő felkészítés)

naponta ggoo-2400

Zajhatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat : harcászat; jelentős személyi
(rej tett) mozgás, vaklőszeres alkalmazása'

fiistj elzők alkalmazása

Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentős

10.

2022.
július
1 8-3 1.

Kiemelt Éberségi Tevékenységű
Zászlőalj Harccsoport
logisztikai tevékenység

naponta ggoo-2200

Zajhatás: alacsony

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: 1ogisztikai tevékenység;
táborépítés

Hatása vadászati tevékenvsésre: általános

11

2022.
július
22-24.

Laroco Motorsport E'gyesület
Székesfehérvár-Veszprém Rallye

nem - katon ai r endezv ény
várhatóan naponta g3oo-26oo

Zajhatász közepes

Ki_ és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladat: autóverseny;
jelentős jármíjmozgás

F orgalomkorlátozás okk aI j élrhatl

Ilatása vadászati tevékenvsésre: általános
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I./b Tótvázsonvi Gyakorlótér:

II. Bakonvkúti Gyakorló- és Lőtér (Csörlőházi lő- és eyakorlóterek):
ilr.

A Várpalota Bakonykúti közötti murvás hadiút időszakos zárásával,
forg al omkorláto zás s al j áró kiképzé s i e sem ények :

Fsz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Várható hatások

12.
2022.
július

01.

MH Modemizáciős Intézet

repülési tevékenység
(drónteszt)

07.01.6300-1goo

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység; drónteszt,
légieszközök mozgása

Hatása vadászati tevékenvségre: általános

Fsz. Dátum

A katonai szewezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Várható hatások

13.

2022.
június

29-
július

02.

MH 43. Nagysándor József
Híradó és Vezetéstámogató

Ezred
kiképzési tevékenység

részeként
éleslövészet
(gyalogsági)

06.29.0800-2200

Zajhatás: közepes

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

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

j árunűmozgás, 1o gi sztikai tevékenysé g ;

táborépíté s, vaklő szer alkalmazása,
éleslövé szet gyalo gsági fegyverekkel

Hatása v adászati tevékenvséere : i elentős



14.

2022.
július
1 1-15.

STABIL VEZETES 2022
MH 43. Nagysándor József
Híradó és Vezetést ámo gatő

Ezred
kiképzési tevékenység

részeként
éleslövészet
(gyalogsági)

07. 12.6300-2200

repülési tevékenység
07. 13. ggoo-2200

gépj árművezetési gyakorlat
07. I3-I4. naponta ggoo-2200

Zajhatás: közepes

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzési tevékenység,
logisztikai tevékenység; táborépítés'
vaklő szer alkalmazása, gyalo g sági

éleslovészet' gépj árművezetési gyakorlat,
repülési tevékenység; helikopterek mozgása,

jelentős (esetenként rejtett) személyi- és
jétrmúmozgás

Hatása v adászati tevékenységre : j elentős

15.

2022.
július
22-24.

Laroco Motorsport E'gyesület
Székesfehérvár-Veszprém Rallye

nem-katonai rendezvény
varhatóan naponta g3oo-26oo

Zajhatás: közepes

Ki- és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladat: autóverseny;
jelentős járrnúmozgás

Forgalomkorlátozásokk al j arhat|

Hatása vadászati tevékenvsésre: általános

16.
2022.
július
22-29.

MH 24. Bornemissza Gergely
Felderítő Ezred

Tábori Kihelyezési Hét

kiképzési tevékenység
(harcászat)

naponta ggoo-2400

részeként
élesliivészet
(gyalogsági)

07 . 25-28. naponta 63oo-2200

07.29.0800-1800

Zajhatász közepes

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

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

jármúmozgás, vaklőszer és fiistj elzők
alkalmazása, éleslövészet gyalogsági

fegyverekkel

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős

17.

2022.
július

26.

MH 6131. Területvédelmi
Zászlőalj

kiképzési tevékenység
(harcászat)
ggoo_1 goo

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat : harcászati kiképzési
tevékenység; jelentős (rejtett) személyi- és

j ármúmozgás, vakl ő sz er alkalmazása

Hatása vadászati tevékenvségre: ielentős



6

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

Fsz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Várható hatások

18.

2022.
július

01.

MH Légi Műveleti Vezetési és
Irányítási Központ

gépj rírművezeté si gyakorlat
07. 01. naponta gSoo-1300

Zajhatás: közepes

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: gépjárművezetési gyakorlat;
jelentős jfumíjmozgás

Hatása vadászati tevékenvségre: általános

19.
2022.
július

02.

MH 43. Nagysiíndor József
Híradó és Vezetéstámogató

Ezred
kiképzési tevékenység

menetgyakorlat
07.02. gSoo-2200

Zajhatász közepes

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzési tevékenység;
menetgyakorlat, jelentős (esetenként rejtett)

személyi mozgás

Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentős

20.
2022.
július

10.

MH 43. Nagysándor József
Híradó és Vezetést ámogatő

Ezred
kiképzési tevékenység

menetgyakorlat
07. ro. g3oo-2200

Zajhatász közepes

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzési tevékenység;
menetgyakorlat, jelentős (esetenként rejtett)

személyi mozgás

Hatása v adászati tevékenvséere : i elentős

21

2022.
július
1 1-15.

MH 43. Nagysándor József
Híradó és Vezetéstámogató

Ezred
kiképzési tevékenység

gépj arművezetési gyakorlat
07. I3-I4. naponta gSoo-2200

Zajhatász közepes

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat z gépjármúvezetési gyakorlat,
jelentős jármumozgás

Hatása vadászati tevékenvsésre: általános

22.
2022.
iú1ius
aa a^zz-z+.

Laroco Motorsport Egyesület
Székesfehérvár-Veszprém Rallye

nem-katonai rendezvény
v érhatő an naponta 6 3 

o o-2 
6 

o o

Zajhatás: közepes

Ki- és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladat: autóverseny,
jelentős jármúmozgás

Forgalomkorlátozásokkal j arhat !

Hatása vadászati tevékenvséere: általános
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A Várható hatások:

Zajhatás:
,'alacsony'': lövészet kis kalibeni (gyalogsági) fegyverekkel' vaklőszerrel végrehajtott kiképzési

feladat (harcászat), ki s vo lumenű j árműm ozgás ;

,'közepes'': lövészet harcjármű-fegyverekkel (közepes kalibení fegyverekkel)' robbantások
(megsemmisítés), közepes volumenű j ánrnúmozgás (vezetési gyakorlat); repülési feladatok végrehajtása.

,jelentős'': lcjvészet nagy kaliberű fegyverekkel (tüzérség' páncéltörő' harckocsi-ágyú), levegő-
föld lövészet.

Ki- és bemenő forgalom: a lo- és gyakorlóténe ki- és belépő forgalom. Nem a 1ő- és gyakorlótér
teriiletén belüli mozgást jelenti!

,,alacsony'' I-5 áthaladáslnap, kisebb csoportokban (néhány járműbolálló);

,'közepes'': 5-10 áthaladás/nap, oszlopmenet áthaladása (nagyobb számu eszkóz egyszerre);

, 
j elentős'' : folyamatos mozgás (táborépítés' település).

Fő feladat: a végzet1 tevékenység fő jellege. Személy- és járműmozgás esetén a 1ő- és

gyakorlótéren történő mozgások. Repülőeszközök mozgása esetén várható alacsony magasságú
átrepülése a lakott terület elkerülésével (lakott területen kívül min. 100 m).

Hatása vadászati tevékenységre:

',általános'': 
a terület hasznáIata miatt figyelmet igényel;

,jelentős'': a terület kiterjedt hasznáIata, a rejtett mozgások, vagy az éleslövészet biztonsági
távo 1 ságainak betartás a miatt foko zott fi gyelmet i gényel.

Lőtéren felmerülő problémával kapcsolatos információ:

Várpalota Kossuth Laktanya Ügyeletestől kapható az alábbj telefonszámon:

06-88-549-555

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

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

Kommunikációért felelős személy: Gervai Jrános főtórzszászlós 06 30/815-0431

A nemzetkőzi gyakorlatok során bekövetkező kártérítési ügyekkel kapcsolatban a

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

Kérem, értesítse a lakosságot, tagságot, dolgozókat, hogy a lőtér teriiletén való illetéktelen
tartőzkodáts esetén a Polgári Törvénykönyvről szőIő 2013. évi V. törvény 5:5 - 5:8 $-ai alapján, a

jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 1712015. (II. 16.) Kormányrendelet előírásai
szerint birtokvédelemért folyamodok.



Tájékoztatom, hogy Gyulafirátót településtől keleti irányban körülbelül 700_800 méteres
távolságban az űj bázis kialakításával kapcsolatos munkálatok folynak!

Továbbá kérem figyelembe venni, hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt alőtér
területén történő lartőzkodás fokozottan baleset_ és életveszélyes, valamint TILOS!

Felhívjuk a lakosság figyelmét' hogy a lő- és gyakorlótér teriiletére 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!

Yárpalota,2022. jiilius (ü l - n.

központparancSnok
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