
MAGYAR HoNvÉnsÉc sz. példany

nÖszÖnnnÉNYl GÉZA
C SAPATGYAKORLÓ TÉR PARANC SNOKSÁG

Nyt. szélm:385- 612023

ÉnrnsÍrns

Értesítem Önt, hogy azNí I B sz rményi Géza Csapatgyakorl tér Parancsnokság
kezelésében lév honvédségi teriileteken az élesltivészetek és egyéb katonai
tevékenységek 2023. mírcius hrínapban az atábbíak szerint alakulnak:

I. Haimáskéri Gvakorlr -és L tér (*O'Lpont és Kiir s-hegy l - és wakorl terek):

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy
a feladat neve,

a katonai tevékenység
ielleee és ideie

Várhattí hatások

1.

2023.
marcius
01-31.

MH Klapka Gyorgy
1. Pancélosdandár

nemzetkozi kiképzés

logisztikai tevékenysé g
kiképzési tevékenység

(har c ászat - s z akh ar c ás zat)
gépj ármiívezetési gyakorlat

foly amat o s v é gr ehaj t ds s al

Zajhatáts: jelent s

Ki_ és bemen forgalom: jelent s

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

j ármrim ozgás, vakl szere s lové szet, j elent s

személyi- és j ármrim ozgás, esetenként
légieszk z tevékenység

Hatása v adászati tevékenységre: i elent s

2.

2023.
február

26-
március 03.;

marcius 25-31.

Összevont kiképzések:
PATROL STORM TI2O23

nemzetk zi gyakorlat
NOBLE IMPERAT 112023

nemzetk zi gyakorlat

kiképzési tevékenység
(harcászat-szakharcászat)

foly am ato s v é gr ehaj t s s al

Zajhatáts: jelent s

Ki- és bemen forgalom:jelent s

F feladatok: kiképzésitevékenység,
jelent s, esetenként rejtett személyi- és

j ármíim ozgás, vakl szere s lovés zet, jelent s

személyi- és j ármtím ozgás, esetenként
légieszkoz tevékenység

Hatása v adászati tevékenységre: .i elent s

.,
J.

2023.
marcius
06- 1 0.

MH Klapka Gyorgy
1. Páncélosdandár

nemzetkozi kiképzés

élesltivészet
03. 06-09. naponta 0800-2200

03. L0. naponta 0800-1800

Zajhatáts: alacsony

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: élesl vészet gyalogsági
fe gyverei?*.J*[;í"* ulyi _ é s

Hatása vadászati tevékenységre: ielent s



4.
2023.

marcius
12-18.

MH Klapka Gyorgy
1. Pancélosdandár

P ZH-2000 ttizér lovészet

élesliivészet
03. 13-14. naponta 0800-2200

03. 16. naponta 0800-2200

03. 17.0g00-1g00

Zajhatáts: jelent s

Ki_ és bemen forgalom: jelent s

F felad atz tizét éleslové szet,jelent s
jármtimozgás

Hatása vadászati tevékenvségre: ielent s

5.

2023.
marcius
t3-17 .

HM Hader modernizáci s és
Transzformáci s

Parancsnokság

reptilési tevékenység
(dr nteszt)

02.06- 10. naponta 0800-2200

Zajhatás: alacsony

Ki_ és bemen forgalom: alacsony

F feladat: repi'ilési tevékenység; dr nteszt,
légieszk z k mozgása

Hatása v adászati tevékenységre: általarros

6.

2023.
marcius
20-24.
27 -31 .

MH Kiss J zsef
86. Helikopterbázis

leveg _fiild élesltivészet
(helikopter fedélzeti

fegyverekkel)
03.20-23. 0g00-2200

03.24. o8oo-l8oo

tartalék hét:
03. 27-30. 0g00-2200

03. 31. oyoo-Iyoo

Zajhatáts: jelent s

Ki_ és bemen forgalom: alacsony

F feladat: éleslovészet helikoptet fedéIzeti
fe gyverekkel, reptilési tevékenység,

légieszkozok mozgása

Hatása vadászati tevékenységre: jelent s

7.

2023.
marcius

27-
április 23.

AIRBUS Helicopters GmbH
nemzetkozi térítéses

helikopter teszt l gyakorlat

részeként
élesltivészet
(leveg -f ld)

03. 27-30. 0g00-2200

03. 31. o8oo-180o

Zajhatáts: jelent s

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: éleslovészet merevszárnyas
repiil gép nem irányított rakétákkal,
rakétablokkok dobás ával' repi'ilési

tevékenység, légieszkozok mozgása

Hatása vadászati tevékenvségre: ielent s

8.

2023.
március

31-
április 02.

Laroco Motorsport Egyesiilet
Székesfehérvár Rallye

nem-katonai rendezvény
v ánhat annaponta 0 8 

00-2 
000

Zajhatáts: k zepes

Ki- és bemen forgalom: jelent s

F feladat: aut verseny, jelent s
jármtimozgás

F orgalomkorlátozás okkal j árhatl

Hatása vadászati tevékenységre: általános



a

I.la GvulafÍrát ti Gvakorl - és L tér (Rát ti-Nagvmez és Úimaior t - és
gvakorl terek):

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Várhat hatások

9.

2023.
március
01-31.

MH Klapka Gyorgy
1. Pancélosdandár

Nemzetkozi kiképzés

logisztikai tevékenység
kiképzési tevékenység

(harcászat-szakharcászat)
gépj armrivezeté s i gyakorlat
foly amat o s v é gr ehaj t ás s al

Zajhatáts: jelent s

Ki- és bemen forgalom: jelent s

F feladatok: kiképzésitevékenység,
jelent s, esetenként rejtett személyi- és
j ármrím ozgás, vakl szeres végrehaj tás,

esetenként 1é gies zkoz tevékenysé g

Hatása v adászati tevékenvségre: i elent s

10.

2023.
március
06- 1 0.

MH 6. Tertiletvédelmi Ezred

kiképzési tevékenység
(har c ászat- s z akh ar c ászat)

részeként
élesliivészet

(gyalo gs ági fe gyverekkel)
03. 06-09. napon ta 08oo -2200

harcászat
03. 06- I 0. naponta 08oo- 1 8oo

Zajhatáts: alacsony

Ki- és bemen forgalom: kozepes

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

j ármrimo zgás, harcászatj elent s személyi-
és jármrím ozgás

Hatása v adászati tevékenységre: j elent s

11

2023.
marcius

07.

MH Klapka Gyorgy
1. Páncélosdandár

Nemzetkozi kiképzés

miÍszaki kiképzés (robbantás)
03. 07. napbnta oSoo-2200

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: k zepes

F feladat: mtiszaki kiképzés, robbantás'
jelent s személyi- és jármtimozgás

Hatása v adászati tevékenységre: általános

12.

2023.
marcius

31-
április 02.

Laroco Motorsport Egyestilet
Székesfehérvár Rallye

nem-katonai rendezvény
varhat an naponta 0800-2000

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: jelent s

F feladat: aut verseny, jelent s
jármrimozgás

F or gal omkorlátozás okkal j arhatl

Hatása v adászati tevékenvségre: általános



Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
Yárhat hatások

I./b T tvázsonvi Gyakorl tér:

II.B"ko''vk,Íti Gvuko.l,í- é. L té" (C.ti.l há"i l - é. gv"ko.lít.."k),

A Várpalota - Tés kiiziitti 8213. sz t zárásáva|, a forgalom korlátozásával és a
Várpalota - BakonykrÍti k z tti murvás hadirit zárásával,á forgalom korlátozásával
jrár kiképzési események:

A Várpalota Bakonyk ti kozotti murvás
forg al omk orl á to zással j ar kikép zés i e s em ények :

hadirit id szakos zárásával,

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Várhat , hatások

13.
2023.

miírcius
t2-18.

MH Klapka Gyorgy
1. Páncélosdandár

P ZH-2000 tiizér lovészet

élesltivészet
03. 13-14. napon ta 0}oo -Z2oo

03. 16. naponta 0800-2200
03. 17.0g00-1g00

Zajhatás: jelent s

Ki_ és bemen forgalom: jelent s

F felad atz tizér éleslové szet,jelent s
jármtím ozgás

Hatása vadászati tevékenységre: ̂ ielent s

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideje

Várhat 
' 
hatások

14.
2023.

marcius
01-3 1 .

MH 25. Klapka Gycirgy
Lovészdandrír

Nemzetkozi kiképzés

kiképzési tevékenység
(szakharcászat)

fo lyamat o s v é gr e haj t ás s al

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 lovészet'
esetenként légies zkoz tevékenység

Hatása vadászati tevékenvségre: ielent s



15.

2023.
március
02-03.
t3-t7 .

27 -30.

MH 6. Teriiletvédelmi Ezred

kiképzési tevékenység
(harcászat-szakharcászat)

részeként
éIesliivészet

(gyalo gsági fe gyverekkel)
03. 02. 0900-2200

03.29. o8oo-2200

Zajhatás: alacsony

Ki_ és bemen forgalom: kozepes

F feladat: kiképzési tevékenység, jelent s,

esetenként rej tett személyi- és j ármiím ozgás,
vakl szeres végrehajtás, éleslovészet

gyalogsági fegyverekkel, j elent s személyi-
és jármrímozgás

Hatása v adászati tevékenységre: i elent s

16.
2023.

marcius
05-1 1.

BAKONYI BLOKK 1

Tábori Kihelyezési Hét

MH Boszorményi Géza
Csapatgyakorl tér

Parancsnokság

kiképzési tevékenység
részeként

élesltivészet
(gyalo gs ági fe gyverekkel)

03. 08-09. naponta 0800-2200

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: kiképzési tevékenység, jelent s,

esetenként rej tett személyi- és j ármtím ozgás,
vakl szeres lovés zet, kézigráné -dobás,

miiszaki kiképzés robbantások

Hatása vadászati tevékenységre: jelent s

17.

2023.
marcius
12-1 8.

MH Klapka Gy rgy
1. Pancélosdandár

P ZH-2000 ttizér lovészet

élesliivészet
03. 13-14. naponta 0800-2200

03. L6. naponta 0800-2200

03. lT. o8oo-l,8oo

Zajhatáts: jelent s

Ki- és bemen forgalom: jelent s

F felad atz tljzér éleslovészet,jelent s
jármtimozgás

Hatása v adászati tevékenységre: ielent s

18.

2023.
március
06- 1 0.

20-24.
27 -31.

HM Hader modernizáci s és

Transzformáci s P aranc snokság

reptilési tevékenység
(dr nteszt)

03.06- 10. naponta 08oo-2200

Zajhatáts: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F feladat: reptilési tevékenység, dr nteszt,
légieszkozok mozgása

Hatása vadászati tevékenységre: általános

19.
2023.

marcius
20-23.

MH Légi MriveletiYezetési és

Ir ányítási Kozpont, valamint
H}llEI Zrt.

élesliivészet
(gyalo gs ági fe gyverekkel)

03.20- 23. naponta 08oo -2200

Zajhatáts: alacsony

Ki- és bemen forgalom: kozepes

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

jármiímozgás

Hatása vadászati tevékenységre: jelent s



20.

2023.
marcius

31-
április 02.

Laroco Motorsport Egyestilet
Székesfehérvár Rallye

nem-katonai rendezvény
varhat an naponta 0800-2000

Zajhatás: kozepes

Ki- és bemen forgalom: jelent s

F feladat: aut verseny, jelent s
jármtímozgás

F o r g al o m korláto zás o kkal j árhatl

Hatása v adászati tevékenységre: általános

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

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Várhat hatások

21.

2023.
március
06- I 0.

20-24.
27 -31.

HM Hader modernizáci s és

Transzformáci s P arancsnokság

reptilési tevékenység
(dr nteszt)

naponta oSoo -2200

Zajhatáts: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F feladat: reptilési tevékenység, dr nteszt,
légieszkozok mozgása

Hatása v adászati tevékenységre: általános

22.
2023.

marcius
08-10.

BAKONYI BLOKK 1

Tábori Kihelyezési Hét

MH Boszorményi Géza
Csapatgyakorl tér

Parancsnokság

gép- és harcjármtívezetési
gyakorlat

trapotrtu OSoo-2200

Zajhatáts: kozepes

KÍ_ és bemen forgalom: kozepes

F felad atz gép- és harcj ármtivezetési
gyakorIat, jelent s jármrimozgás

Hatása v adászati tevékenységre: j elent s

23.
2023.

március
t2-r8.

MH Klapka Gyorgy
l. Páncélosdandár

P ZH-2000 ttizér lovészet

élesliivészet
03. 13-14. naponta 0800-2200

03. 16. oSoo-2200

03. 17.0g00-1g00

Zajhatás: jelent s

Ki_ és bemen forgalom: jelent s

F felad atz tizér éleslové szet,j elent s

jármrímozgás

Hatása v adászati tevékenvségre: .i elent s



24.

2023.
március

27-
április

06.

MH Légi MriveletiYezetési és

Iranyítási Kozpont

gép- és harcj ármrivezetési
gyakorlat

naponta OSoo -2200

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: gép- és harcjármtivezetési
gyakorlat, jelent s jármrimozgás

Hatása v adászati tevékenvségre: i elent s

25.

2023.
március

31-
április 02.

Laroco Motorsport Egyestilet
Székesfehéwár Rallye

nem-katonai rendezvény
várhat an naponta o *oo-'ooo

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: jelent s

F feladat: aut verseny, jelent s

jármrimozgás

F orgal om korlátozás okkal j árhatl

Hatása v adászati tevékenységre: általiínos

Várhatt hatások:

Zajhatás:
,,alacsony'': l vészet kis kaliber (gyalogsági) fegyverekkel, vakl szerrel végrehajtott kiképzési

feladat (harcászat)' kis volumenií j rírmiimoz grás ;

,,k zepes'': l vészet harcjrárrrrrí-fegyverekkel (k zepes kaliberíí fegyverekkel), robbantások
(megsemmisítés), k zepes volumenií jrírm mozgás (vezetési gyakorlat); repiilési feladatok végrehajtása.

,jelent s'': 1 vészet nagy kalibeni fegyverekkel (tíizérség, práncélt r , harckocsi-ágyír), leveg -

ftjld l vészet.

Ki- és bemen forgalom: a l - és gyakorl térre ki- és beléptí forgalom. Nem a l - és gyakorl tér

teriiletén belíili mozgást jelenti!

,,alacsony'': 1-5 áthaladrás/nap, kisebb csoportokban (nétr,ány jrímtíb l áll );

',k zepes'': 5-l0 áthaladás/nap, oszlopmenet áthaladrása (nagyobb szrímrÍ eszk z egyszete);

,jelent s'': folyamatos mozgrás (táborépítés, telepiilés).

F' feladat: a végzett tevékenység ffí jellege. Személy- és jrírmiímozgás esetén a l - és

gyakorl téren t rtén mozgiások' Reptil eszk z k mozgrísa esetén vrírhato alacsony magasságri

átrepiilése a lakott teriilet elkertilésével (lakott teriileten kíviil min. 100 m).

Hatása vadászati tevékenységre:
,,átalrános'': a terÍilet használata miatt figyelmet igényel;

,jelent s'': a teriilet kiterjedt l:nsl.rr narq a rejtett mozgások, vagy az élesl<ivészet biáonsági
távolságainak betartrísa miatt fokozott figyelmet igényel.



8

L téren felmeriil problémával kapcsolatos informáci :

Várpalota Kossuth Laktanya Ügyeletest l kaphat az aIábbi telefonszámon:

06-88-s49-555

Haj máskér Kik épz bázis p aran csnoka :

Bakonyk ti Kiképz bázis mb.parancsnoka:

KommunÍkáci ért felel s személy:

Selek R bert ornagy 06 30/815 02 87

Kiss András fotorzs rmester 06 301641-3178

Gervai János fotorzszászl s 06 30/815-0431

A nemzetkiizi ryakorlatok során bek vetkez laírtérítési iiryekkel kapcsolatban a
27612008. (XI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

Kérem, értesítse a lakosságot, tagságot, dolgoz kat, hogy a l tér terÍiletén val illetéktelen
tartt zkodás esetén a Polgríri Tiirvényk nyvr l sz l 2013. évi V. t rvény 5:5 _ 5:8 $-ai alapjáÍ'' a
jegyz hatráskiirébe tartoz birtokvédelmi eljrárásr l sz l |7/2015. (I. 1 .) Kormrányrendelet el írrísai
szerint birtokvédelemért folyamodok.

Tájékoztatorn' hory GyulaÍirátrt telepiilést l keleti irányban kiiriilbeliil 700-800 néteres
távolságban az rÍj brízis kialakításával kapcsolatos munlaílatok folynak!

Továbbá kérem figyelembe venni, hogy a l vészetek és katonai tevékenységek ideje alatt a l ter

teriiletén tiirtén<í tart zkodás fokozottan baleset- és életveszélyes' valamint TILos!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a l - és gyakorl tér teriiletére a belépés szigorrÍan
engedélyhez kiittitt! Az MH B sz rményt Géza Csapatgyakorl tér Parancsnokság kezelésében lév
honvédségi teriiletre val engedély nélkiili belépés eljárást von maga után!

A kiadott engedélyek a l vészetek és gyakorlatok' katonai tevékenységek idejére nen
érvényesek!

/
Várpalota, 2023. február /t - (. n.

A távollév parancsnok helyett
Tisztelettel:

á1 (,"rÍ,ár-/e.
Pálmai Arpád 2f,ezreded

parancSnoklíelyetteS

4S-tY.,,"94
Í{ ffiux'
Y':o, \\\'p.

tB"'4


