MAGYAR HONVEDSEG
BAKO|{Y HARCKIKÉPZo KÖZPoNT

sz. példany

Ny. szám:250-21202I'

Ertesítés
ÉrtesítemÖnt, hogy azMH BHK kezelésében lévő honvédségi tertileteken az éleslövészetek és
egyéb katonai tevékenységek2022, február hónapban az alábbiak szerint alakulnak:

I. Haimáskéri Gvakorló-és Lőtér (.,O''_pont és Körös_hegY
Fsz.

Dátum

Végrehajtó (feladat neve),
tevékenvsésiellese és ideie

Iő_ és gYakorlóterek):

Várható hatások
Zajhatász közepes

MH
1

2022.
február

43. Nagysándor József Híradó
és Vezetéstámogató E'zred
j ármúv ezeté s i gyakorl at

02.

Ki_ és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: játrmuvezetési gyakorlat (a

gyakorlótéren jelentős járműmozgás).5

ggoo-2200

Hatása vadászati tevékenységre:
általános
Zajhatás: jelentős

MH
2.

2022.
február

07-tt.

86. Szolnok Helikopterbázis

éleslövészet
(levego-fold fegyverekkel)
02. 07 -10. naponta 63oo-2200
02.11. gSoo-1300

Ki_ és bemenő forgalom: alacsony
Fő feladat: éleslövészet levegő-fold
fegyverekkel, jelentos személyi-' jármű- és
légi eszköz mozgás.
Hatása vadászati tevékenységre: i elentős

HM Arzenál Zrt. és Leonardo
S.p.a

repülési tevékenység

J.

2022.
február
14-28.

ennek keretében

levegő-flild éleslövészet
(helikopter fedélzeti fe gyverekkel)
02. 14-17. naponta 63oo-2200
02. 18. gSoo-1300
02, 2t-24. naponta 63oo-2200
02.25.6300-1300

02.28. gSoo-2200

Zajhatász jelentős

Ki-

és bemenő

forgalom: alacsony

Fő feladat: éleslövészet' helikopter
fedélzeti fegyverekkel' célmegj elolő
alka|mazása (IV. fokozatú |ézen endszer),
repülési tevékenység.

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős

2

I/a.

Gvulafirátóti Gvakorló_

gYakorlóterek):
Fsz.

Dátum

és Lőtér (Rátóti_Nagvmező

és Úimaior lő_ és

Végrehajtó (feladat neve),
tevékenvsésiellese és ideie

Várható hatások
Zajhatász alacsony

MH Légi Múveleti Vezetési és
4.

2022.
február

07-lt.

Irrínyítási Központ

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

éleslövészet

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

(gyalo gsági fegyverekkel)
02. 07 -10. naponta gSoo-2200

járműmozgás.

02.11.0800-1800

Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentős
Zajhatász közepes

MH 86' Szolnok Helikopterbázis
5.

2022.
február
01-11.

ideiglenes leszállóhely
működtetése
02. 07-10. naponta ggoo-2200
02. Ű. gSoo-1300

Ki_ és bemenő forgalom: kozepes
Fő feladat: ideiglenes leszállóhely
működtetése, repülési tevékenység.

Hatása

v

adászati tevékenységre :
általános

[/b. Tótvázsonyi Gvakorlótér:
Fsz.

6.

Dátum

2022.
február
14március
04.

Végrehajtó (feladat neve),
tevékenvsésiellese és ideie
HM EI Zrt.
repülési tevékenység
(drónteszt)
02. 14-17 . naponta 0800-2200
02. 18. 0800_1800
02. 2l-24. naponta 63oo-2200
02.25. g3oo_1goo
02. 28-03. 03. naponta 0800-2200
03. 04. 0800-1800

Várható hatások
Zajhatás: alacsony

Ki-

és bemenő

forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység
(drónteszt, légieszközök mozgása).
Hatása vadászati tevékenységre :
általános

a

II. Bakonykúti Gyakorló_ és Lőtér (Csörlőházi lő- és eYakorlóterek):
IJt|ezárásokkal és forgalomkorlátozással (Tési út) jár: NEMLEGES

Liivészeti napokon időszakos forgalomkorlátozással, útlezárásokkal (Bakonykúti-Várpalota
murvás út) jár:

-

Fsz.

Dátum

Végrehajtó (feladat neve)o
tevékenvsésiellese és ideie

Várható hatások
Zaihatász közepes

1

2022.
február

MH 43. Nagysándor József Híradó
és Vezetéstámogató Ezred
j ármúv ezeté s i gyakorl at

02.

Ki_ és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: jármuvezetési gyakorlat (a
gyakorlótéren j elentős j arműmozgás).

ggoo_2200

Hatása vadászati tevékenységre:
általános
Zajhatász alacsony

MH
2.

2022.
február
05.

3

1.

6. Területvédelmi Ezred

Területvédelmi Zászlőa\j

kiképzés i tevékeny s é g (har c ászat)
gSoo-

1

Ki-

és bemenő

Fő felad

3oo

forgalom: közepes

esetenkénti rej tett
mozgással.

at : har cászat

Hatása vadászati tevékenvségre:ielentős

MH 43. Nagysándor József Híradó

2022.
február
a

07-lr.
és
14-1 8.

és Vezetéstámogató Ezred

Zajhatás: alacsony

kiképzésitevékenység(harcászat)

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

ennek keretében:

Fő feladat: kiképzésitevékenységjelentős
(esetenkénti rejtett) személyi- és
járműmozgás' éleslövészet gyalogsági

éleslövészet
(gyalo gsági fe gyverekkel)
02. 07 -10. naponta 0800-2200
02.11.6300-1300
02. 14-17. naponta 08oo-2200
02. 18. gSoo-1300

MH
4.

2022.
február
19.

3

1

.

6. Területvédelmi Ezred

Területvédelmi Zász\őalj

kiképzés i tevékenys é g (har cászat)
63oo-1 goo

fegyverekkel.

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős

Zajhatás: alacsony

Ki-

és bemenő

forgalom: közepes

Fő feladat : harcászat esetenkénti rejtett
mozgás.

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős

Zajhatász alacsony

MH
5.

2022.
február
11 11

3

1

.

6. Tertiletvédelmi Ezred

Területvédelmi Zászlőa|j

éleslövészet
(gyalogsági fegyverekkel)
02. 22-23. naponta 08oo-1 8oo

Ki_ és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: éleslövészet gyalogsági
fegyverekkel, jelentős személyi- és
járműmozgás.

Hatása vadászati tevékenységre: ielentős
Zajhatás: alacsony

MH
6.

2022.
február
25.

3

1.

6. Területvédelmi Ezred
Területvédelmi Zász|őal1

kiképzésitevékenység(harcászat)

Ki-

és bemenő

forgalom: közepes

Fő feladat: harcászat, esetenkénti rejtett
mozgás.

ggoo_1 goo

Hatása vadászati tevékenvségre: ielentős
Zajhatász alacsony

MH Bakony Harckiképző Központ

7.

8.

2022.
február
28marcius
04.

2022.
február
28március
02.

kiképzés i tevékenys é g (har c ászat)
ennek keretében:

éleslövészet
(gyalo gsági fegyverekkel)
02. 28-03. 04. napontu 63oo-1300

MH Légi Műveleti Vezetési és
Irányítási Központ

kiképzés i tevékenys é g (har cászat)
naponta gSoo-2200

Ki_ és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: Fő feladat: kiképzési
tevékenység j elentős (esetenkénti rejtett)
személyi- és j árműmozgás' éleslöv észet
gyalo gsági fegyverekkel.

Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentős
Zajhatás: alacsony

Ki-

és bemenő

forgalom: közepes

Fő feladat z harcászat, esetenkénti rejtett
mozgás.

Hatása vadászati tevékenységre: ielentős

IIia. Bakonvkúti Gvakorló- és Lőtér (Ötfa evakolótér):
Fsz.

Dátum

Végrehajtó (feladat neve),
tevékenvsésielleee és ideie

MH
9.

2022.
február
02.

43. Nagysándor József Híradó
és Vezetéstámogató Ezted

jármúv ezeté s i gyakorl at

Várható hatások
Zajhatász közepes

Ki_ és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: jétrmuvezetési gyakorlat (a
gyakorlótéren jelentős járműmozgás).

ggoo-2200

Hatása vadászati tevékenységre:
általános

Zajhatász közepes

MH
10.

2022.
február

V

07-1 1.

j

e g

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

93. Petőfi Sándor

yiv

é de

|mi Z ászlő alj

árművezetési gyakorlat

Fő feladat: jétrmúvezetésigyakorlat (a
gyakorlótéren j elentős j árműmozgás).

ggoo_2200

Hatása vadászati tevékenysógre:
általános
Zajhatász alacsony

Ki-

MH

2022.
február
07 -11.

ll

93. Petőfi Sándor
Ve gyivéde Imt Zász|ő alj

kiképzésitevékenység(harcászat)

és bemenő

forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzésitevékenység,
jelentős (esetenkénti rejtett) személyi- és

naponta ggoo-2400

j ármúmo zgás, vaklő

sz

er hasznáIata.

Hatása vadászatÍ tevékenységre:ielentős

A Várható hatások:
Zajhatász
,'alacsony'': lövészet kis kaliberrí (gyalogsági) fegyverekkel' vaklőszenel végrehajtott kiképzési
fe

l

adat (bar c ászat), ki s volum enű j árműm ozgás

;

,,köZepeS'': lövészet harcjármű_fegyverekkel (közepes kaliberű feg1verekkel), robbantások

(megsemmisítés), közepes volumenű j ármllmozgás (vezetési gyakorlat); repülési feladatok végrehajtása.
,jelentos'': lövészet nagy kalibení fegyverekkel (tüzérség, páncéltörő, harckocsi-ágyú), levegőfold lövészet.

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

területén belüli mozgást jelenti!
,,alacsony'': I-5 átha|adás/nap, kisebb csoportokban (néhány járműből álló);
5-10 áthaladáslnap, oszlopmenetáthaladása (nagyobb számíeszkÓz egyszerre);
',köZepes'':
j elento s'' : folyamato s mozgás (táborépítés,település).
,

Fő feladatz a végzetÍtevékenység fo jellege. Személy- és járműmozgás

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

Hatása vadászati tevékenységre :
,,

általáno s'' : a terület használata miatt

fi gye

l

met i gényel ;

biztonsági
,jelentős'': a terület kiterjedt használata, a rejtett mozgások, vagy aZ éleslövészet

távol ságainak betartása miatt fokozott

fi

gyelmet i gényel.

6

Lőtéren felmerülő problémával kapcsolato s inform áció

:

Várpalota Kossuth Laktanya Ügyeletestől kapható az alabbi telefonszámon:

06-88-549-555
Hajmáskér Kiképzőbázís parancsnoka:

Selek Róbert őrnagy 06 30/815 02 87

Bakonykúti Kiképzőbázis mb.parancsnoka:

Kiss András fotörzsőrmester 06 30l641'3178

Kommunikációért felelős személy:

Gervai János főtorzszászlós 06 30/8i5-043l

A
27612008.

nemzetközi gyakorlatok során bekövetkező kártérítésiügyekkel kapcsolatban
(xI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

a

Kérem' értesítsea tagságot, dolgozókat' hogy a lőtér területén való illetéktelen tartózkodás
esetén a Polgári Törvénykön1vrol sző|ő 2013' évi V' torvény 5:5 - 5:8 $-ai alapján, a jegyző
hatáskorébe tartoző birtokvédelmi eljárásról szóló 1712015. (II. 16.) Kormányrendelet előírásai szerint
birtokvédelemért folyamodok.
Tájékoztatom, hogy Gyulafirátót településtőI keleti irányban kiirülbelül 700-800 méteres
távolságba n az űj bázis kialakításával kapcsolatos munkálatok folynak!
Továbbá kérem figyelembe venni, hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt alőtér
területén történő :artőzkodás fokozottan baleset- és életveszélyeso valamint TILOS!
F'elhívjuk a lal<trsság Íigyelnrét, hogy a lő- és gyrrkorlótér teriiletére a belépésszigorúan
engedéIyhez ktitött! Az MH BHK kezelésében lévő honvédségi tertiletre való engedély nélküli belépés
eljárást von maga után!

A

kiadott engedélyek a lövészetek és gyakorlatok' katonai tevékenységekidejére nem

érvényesek!

Várpalota ,2022. január

l1 -

n.

PH

/rl r.,,

o,,tMts?'h"d",
központparancSnok

