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

egyéb katonai tevékenységek 2021. április hónapban az alábbiak szerint alakulnak:

Fsz. Dátum Tevékenység jellege, ideje várható hatások
Végrehajtó

alakulat

l

2021.
április 01

április 06-10.
április ?6-30,

Harcászat, kiképzést
tevékenység, éleslövészet

naponta 0800-2000

Közepes zajhatás, vaklőszeres
végrehajtás, katonai járműmozgás,
esetenként rejtett gyalogos mozgás
A gyakorló- és lőtér területén a

vadászati tevékenységet ig!g1!@!,
befolvásoliák!

MH Bakony
Harckiképző

Központ;
US 2-8 cAv

2.

2a21.
április 06-08
április 12-15
áp."ilis 19-22

Gyalogsági lőgyakorlatok
éleslövészet

naponta O800-2200

Közepes zajhatás, katonai gyalogos-
és járműmozgás

A gyakorló- és lőtér területón a
vad ászati tevékenységet je!§g,1!§g

befolvásolia!

MH Bakony
Harckiképzö

Központ;
US 2_8 CAv

J.
2021,.

április 12,

Tűzszerész tevékenység
robbantások

0800_2200

Nagy zaj hatás, robbantásoh
várhatóan több alkalommal, katonai

járműmozgás
A gyakorló- és lőtér területén a

vadászati tevékenységet
befolvásoliák!

MH Bakony
Harckiképzö

Központ

4.
2021.

április 19-21.
Levegó-föld éleslövészet

naponte 0800-2000

Nagy zajhatás, jelentős katonai
járműmozgás (közuti oszlopok,

légieszktizOk) alacsony magasságú
átrepülése (lakott területen kívtil min.

100 m).

A gyakorló- és lótér területén a
vadászati tevékenységet jelentősen

befolyásoliák!

MH 86. Szolnok
Helikopterbázis

5,
202|.

április Z6-3a.

BLACK SWAN 202l
nemzetközi különleges

műveleti gyakorlat

Kis zaj hatás, katonai j ánnűmozgás,
esetenként rejtett gyalogos mozgás
A gyakorló- és lőtér területén a

vadászati tevékenysóg€t i9!9g1!M
befolyásolják!

MH 2. vitéz
Bertalan Árpád

Különleges
Rendeltetésű

Dandár



r
2

Gyulafirátót Gyakorló- és Lőtér {Rátóti-Nagymező és Újmajor lő- és gyakorlóterek):

Fsz. Dátum Tevékenység jellege, ideie várható hatások Végrehajtó alakulat

2a21.
április 01.

Gyalo gsági lőgyakorlatok
éleslövészet

naponta 0800-2200

Közepes zajhatás, katonai gyalogos-
és járműmozgrás

A gyakorló- ós lötér területón a
vadászati tevékenysóget ielentősen

befolvísolia!

MH Légi Műveleti
Vezetési és Irányítási

Központ

2.
2021.

április 06-08,

Pilóüa nélküli repülögép
alkalmazása

naponk 0800-2300

Alacsony zajhatas, repülőeszköz
alaesony magasságú átrepülése

(lakoü teriileten kívül min. 100m).
A gynkorló- és lőtér területén a

vadászatí tevékenységet
befolvásoliák!

HM Ei Zrt.

3.
202l.

április l0-30.

Logisztikai tevékenység
(táborépítés, -berendezés)

naponta 0000-2400

Kis zajhatás, jelentös katonai
járműmozgás

A gyakorló- és lőtér területén a
vadásznti tevékenységet

befolyásolják!
Az újmajori emlékmű

megközelitésének korlátozásával
iár,

MH Bakony
Harckiképző Központ;

Us 18th cssB

4.
202l.

április 19-21.

Ideiglenes helikopter_
leszállóhely működtetése

naponta 0800_2200

Nagy zajhatás, közepes katonai
járműmozgás, repülóeszköz alacsony

magasságu átrepülése (lakott
területen klvül min, 100m).

A gyakorló- és lőtér teriiletén a
vadászati tevékenységet ic!g1!§g!

befolyásolják!
Az újmajori emlékmű

megközelítésének korlátozásával
iár,

MH 86, Szolnok
Helikopterbázis

5,
20?l.

április 26-30,

BLACK SWAN 202l
nemzetközi kulonleges

műveleti gyakorlat

Kis zajhatás, katonai járműmozgás,
esetenként rejtett ryalogos mozgás
A gyakorló- és lőtér területén a

vadászati tevékenységet ielentősen
befolyásolják!

Az újmajori emlékmű
megközelítésének korlátozásával

iár,

MH 2. vitéz Bertalan
Árpád Különleges

Rendeltetésű Dandár



Bakonvkúti Gvakorló- és Lőtér (Csörlőházi lő- és gyakorlóterek):

fltlezárásokkal és forgalomkorlátozással (Tési út) jár: nemleges

Időszakos forgalomkorlátozássa| útlezárásokkal (Bakonykúti-Várpalota murvás út) jár: nemleges

Bakonvkúti Gvnkorló- és Lőtér (ötfa wakolótért:

Fsz. Dátum Tevékenység jellege, ideje yárható hatások Végrehajtó alakulat

l
202L

április 01.
Kézigránát-dobó gyakorlat

0800*2200

Közepes zajhatás, katonai
jármümozgás

A gyakorló- és lőtér területén a
vad ászati tevékenységet

befolvásolia!

MH Légi Műveleti
Vezetési és lrányítási

Központ

2.
2021.

április 13-15.

Pilóta nélküli repülőgép
alkalmazása

naponta 0800-2300

A lacsony zajhatás, repü lóbszköz
alacsony magasságú átrepülése

(lakott területen kívül min. l00m).
A gyakorló- és lótér területén a

vadászati tevékenységet
befolvásoliák!

HM Ei Zrt.

J.
202l.

április 16-17.

Harcászat, kiképzési
tevékenység

naponta 0800-2000

Kis zajhatas, katonai jártrrümozgás,
esetenként rejtert gyalogos mozgás
A gyakorló- és lótér területén a

vadászati tevékenységet ielegtősen
befolvásoliák!

MH 6. Sipos Gyula
Teriiletvédelmi Ezred

4,
202l.

április 19-23.

Gyalogsági lóryakorlatok
éleslövósrct

naponta 0800-2200

Közepes zqbatás, katonai gralogos-
és jármümozgás

A gyakorló- ós lótér területén a
vadászati tevékenységet ielentősen

befolvásolia!

Maryar Honvédség
Parancsnoksága

§
za21.

április 26-28,

Harcászat, kiképzési
tevékenység

naponta 0800-2000

Kis zajhatás, katonai jármümozgás,
esetenként rejtett ryalogos mozgás
A gyakorló_ és lőtér területén a

vadászatí tevékenységet ielentősen
befolvásoliák!

Nemzeti
Közszolgálati

Egyetem

6.
2021.

április 26-30. BölÉtwnoHAM 2021

Nagy zaj hatás, j elentős katonai
járműmozgris.

A gyakorló- es lótér területén a
vadászati tevékenységet jelentősen

befolvásoliák!

MH 25 Klapka
György

Lövészdandár

§'sz. Dátum Tevékenység jellege, ideje várható hatások Vógrehajtó alakulat

202l.
április 12-16.

Gép- és harcjármüvezetési
gyakorlat

naponta 0800-2000

Közepes zajhatás, jelentős katonai
járműmozgás

A gyakorló_ és lőtér területén a
vadászati tevékenységet ielentősen

befolvásoliák!

MH Bakony
Harckiképzö Központ

2.
2a2l,

április 264a. BöI-m,rynoHAM 2021

Nagy zajhatás, jelentós katonai
járm{lmozgás.

A gyakorló- és lőtér területén a
vadászati tevékenységet jelentősen

befolvásoliák!

MH 25 Klapka
György Lövészdandár
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Várpatroün Koexuúh takúamya ÜryciloÉe*Éő| kaeh§tió aE &triáb.bí tclefomsaámon:

06-Bs-549-555

Ha$máskón r§m$eeőfuf,ui§ psr§m§müks! §elek RóMt ömrag5r ü6 30/815 02 8?
tsakomykúffi KikÓ@Mefl§ MryhfuOúü 1mrarnermokn: Ki§§ Áí!&á§ ffit§rzsörmest€í CI6 3CI/641_31?E

Kommawnüká*ióénü fry|o|ős §z§Méb! Nómdb viktóíia h& 06 3ü/ ?T! 52 34

Kérem, értasítse a tagságoq dolgoeokst, hory n löil§r t*rfibüfo va&6 ílletéhden brtrekodás
c§eüón a Folgári T&vémykömpffil seóló 20i3" é§/i \{" rrönróery 5:5 * 5;8 §_ai utselján, a jegB,zó
hátá§körébe t$rüOuo hirüDk§Idelmí eí$foásro,fl szofló l7#CIí5" ffi. n6") Kornrányre,ndetet iioirasai;aeri"t
birüokv$delomóffi foilyamodok

T$jÓ[touü*üom, he§r Gyutaffil6tóü úelcp§n$rüSl k§ilSfr ür*nyball k$rüXbotül ?0e*ü0 mófures
távokágbnm aa Úfr hánflg kiailakfrfrísávail kapmo|ator muuk§lntokfo§mak!

ifováhhá kérem ffigyenembe vemni" halgy a l&ió*zet*k é§ kdonei texr§keny#gok ideje alaffi a lötér
terület§B törtónó t€rtópkodá§ fokwpüünm betc§*ú- ó* ófuúvexxó§y*s, valmint TItO§t

§rtesftem továhbá" hogr az &{F{ BHK kezel&eben Iévő honvodségi t€rstdm vató mgd§ty
nélküli kl@s cnjffist voohat maga r$ám"

,,{, kindott engedélyek a lövészetek és gyakorlatok" katonei íwékmységsk id*jfue ncm
érvónymck!

Várpatota, 202 l, naráneíus

*km*
köryon@aralrcmok


