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sz. példány

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

egyéb katonai tevékenységekről szóló, korábban megadott 2022. szeptemlrer havi értesítő ismételten
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

1

2022.
szeptember

01-30.

MH 25. Klapka György
Lövészdandár

Nemzetközi kiképzés

logisztikai tevékenység
kiképzési tevékenység

(harcászat)
gépj árművezetési gyakorlat

fo ly amat o s v é gr eh aj t á s s a l

részeként:
éleslövészet

09. 01. ggoo_2200

09. 05-08. naponta g6oo-2200

09. 09. 0900-1900

09. 12-15. naponta 08oo-2200

09. 16. 6goo_1300

Zajhatás: közepes

Ki- és bemenő forgalom: jelentos

Fő feladatok: logisztikai tevékenység,
táborépítés és -üzemeltetés, kiképzési

tevékenység' jelentős (esetenként rejtett)
személyi- és j árműmozgás' vaklőSzeres
lövészet, gépj árműve zetésí gyakorl at,
j elentő s jarmúmozgás' éleslövészet

gyalogsági- és harcj ármű fegyverekkel,
jelentős személyi- és járműmozgás

esetenként jelentős légieszköz tevékenység

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős

2,

2022.
szeptember

03-09.

MH 25. Klapka György
Lövészdandár

P ZH-2000 tizér |öv észet

éleslövészet
09. 07-08. naponta 63oo-2200

Zajhatász jelentős

Ki- és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladatz tljzér éleslövészet fielentős
járműmozgás)

Hatása vadászati tevékenvségre: ielentős



2022.
szeptember

12-30.

BRAVE WARRIOR2O2Z
nemzetkóZi gyakorlat
MH 5. Bocskai István

Lövészdandár

1ogisztikai tevékenység
kiképzési tevékenység

(harcászat)
gépj árművezetési gyakorlat

fo ly am at o s v é gr eh aj t á s s a l

részeként:
éleslövészet

09. 12-15. naponta gSoo-2200

09. 16. 63oo-1300

09. 19 -22. naponta 63oo-2200

09.23. ggoo_1goo

09. 26-29. naponta gSoo-2200

09. 30. ggoo_1goo

Zajhatás: jelentős

Ki- és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladatok: logisztikai tevékenység,
táborépítés és -üzemeltetés, kiképzési

tevékenység, jelentős (esetenként rejtett)
személyi- és j árműmo zgás, v akIőSZereS
lövészet, gépj árműve zetési gyakorlat
j elento s jármúmozgás, éleslövészet

gyalogsági-, harcj ármű-, aknavető- és
páncéltörő fegyverekkel' j elentős személyi-

és j árműmozgás, j elentős légieszköz
tevékenység

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős

4.
2022.

szeptember
12-13,

MH 25. Klapka György
Lövészdandár

P ZH-200 0 tljzér löv észet

éleslövészet
09. 12-1,3, naponta 63oo-2200

Zajhatásljelentős

Ki_ és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladat: túzér éleslövészet; jelentős
járműmozgás

Ilatása vadászati tevékenvségre: ielentős

5.

2022.
szeptember

30.

október
01.

Budapesti Műszaki Egyetem

Föld- levego rakétaindítási
tudományos kísérlet

09.30. 14oo-1600

tartaléknap:
10. 01. 1400-1600

Zajhatás: jelentős

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: rakétaindítási tudományos
kísér1et

[Iatása vadászati tevékenységre: jelentős



a

I./a Gvulafirátóti Gyakorló- és Lőtér (Rátóti-Naeymező és Úimaior lő- és
gyakorlóterek):

Fsz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
Ídeie

Várható hatások

6.

2022.
szeptember

01-30.

MH 25. Klapka György
Lövészdandár

Nemzetközi kiképzés

1ogisztikai tevékenység
kiképzési tevékenység

(harcászat)
gépj árműve zetési gyakorlat

.fo ly ama t o s v é gr eh aj t ás s a l

részeként:
óleslövészet

09. 05-08. naponta gSoo-2200

09. 09. ggoo_1goo

09. 12-15. naponta 63oo-2200

09. 16.0900-1900

Zajhatász közepes

Ki_ és bemenő forgalom: jelentős

- Fő feladatok: logisztikai tevékenység,
táborépítés és -üzemeltetés, kiképzési

tevékenység, j elentős (esetenként rejtett)
személyi- é s j árműmo zgás, v ak|őSZeIeS

lövészet, é1eslövészet gyalogsági- és

harcj ármű fe gyverekkel, j elentő s

személyi- és járműmozgás,
gépj árművezetési gyakorlat, j elentő s

j árműmozgás, esetenként j elentős Légieszköz
tevékenység

Hatása vadászati tevékenvségre: ielentős

1.

2022.
szeptember

05-30.

MH Modem izáciő s Intézet
HM EI ZrL

repülési tevékenység
(drónteszt)

09. 05-08. naponta gSoo-2200

09. 09. 63oo-1300

09 . 26-29 . naponta gSoo -2200

09. 30. gSoo-1300

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység, drónteszt,
légieszközök mozgása

Hatása vadászati tevékenységre: általános

8.

2022.
szeptember

12-30.

BRAVE WARRIOR?OZZ
nemzetközi gyakorlat
MH 5. Bocskai istván

Lövészdandár

logisztikai tevékenység
kiképzési tevékenység

(harcászat)
gépj árművezetési gyakorlat

fo ly amat o s v é gr e h aj t ás s a l

részeként:
éleslövészet

09. t9-22. naponta gSoo-2200

09.23.0800-1800
09. 26-29. naponta 66oo-2200

09. 30. 0800-1800

Zajhatás: jelentős

Ki- és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladatok: logisztikai tevékenység,
táborépítés és üzemeltetés, kiképzési

tevékenység, jelentős (esetenként rejtett)
személyi- és j árműmo zgás, v aklőSzeres
lövészet' gépj árműve zetési gyakorl at,

j elentő s j ármúmozgás, é1 eslövészet
gyalogsági- és harcj ármű fegyverekkel,

jelentős személyi- és járműmozgás, jelentős
1 é gieszkö z t evék enys é g

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős



9.

2022.
szeptember

19-30.

MH 2. vitézBertalan Arpád
Különleges Rendeltetésű Dandár

Különleges műveleti
al aptanfol y am zár ő gy ako rl at

kiképzési tevékenység
(harcászat)

.fo ly amat o s v é gr e h aj t á s s a l

Zajhatás: alacsony

Ki_ és bemenő forgalom: alacsony

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

j ármúmozgás, vaklőszere s lövészet

Hatása vadászati tevékenységre: ielentős

I./b Tótvázsonvi Gyakorlótér:

Fsz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Várható hatások

10.

2022.
szeptember

05-30.

MH Modernizáciős Intézet

repülési tevékenység
(drónteszt)

09. 05-08. naponta g3oo-2200

09.09.6300-1300
09. 19 -22. naponta gSoo -2200

og. 23 .6300- 1 3oo

09. 26-29. naponta g3oo-2200

09. 30. gSoo-1300

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység; drónteszt,
légieszközökmozgása

Hatása vadászati tevékenységre: általános

II. Bakonvkúti Gyakorló_ és Lőtér (Csörlőházi lő- és eYakorlóterek):

A Várpalota _ Tés kiizötti 8213. sz trt zárásitYal' a forgalom korlátozásával és a

Várpatota _ Bakonykúti közötti murváS hadirit zárásával' a forgalom korlátozásáva|
járó kiképzési események:

11

2022.
szeptember

03-09.

MH 25. Klapka György
Lövészdandár

P ZH'z000 túzér |ov észet

éleslövészet
09. 07-08. naponta gSoo-2200

Zajhatász jelentós

Ki- és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladatz tíjzér éleslövészet, jelentős
járműmozgás

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős

A Tési iltzárási rendnek megfelelő'
illetve a|őtérí murvás út teljes

|ezárásáxa| iár'!



5

A Várpalota Bakonykúti közötti murvás lradiút időszakos zárásával,
fo rgal om korláto zás s al j áró kiképzés i e s emények :

Fsz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Várható hatások

12.
2022.

szeptember
12-r5.

Közép-Dunántúli országos
Büntetésvé grehaj tási Intézet

éleslövészet
09. t2-15. naponta gSoo-1300

Zajhatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági
fegyverekkel' jelentős személyi- és

járműmozgás

Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentős

13.

2022.
szeptember

19-23.

MH 43. Híradó és
Vezetéstámogató Ezred

kiképzési tevékenység
(barcászat)

részeként:
éleslövészet

09. 19-22. naponta 0800-2200

09.23. g3oo-1300

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzési tevékenység;
harcászat, éleslövészet gyalo gsági
fegyverekkel, j elentős személyi- és

jármumozgás

Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentoS

14.

2022.
szeptember

1a

október
02.

REJTETT PORTYA 2022
felderítő gyakorlat

MH 24. Bornemissza Gergely
Felderítő F'zred

lo gisztikai tevékenység
kiképzési tevékenység

(harcászat)

fo ly am at o s v é gr eh aj t ás s a l

Zajhatász közepes

Ki- és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladatok: logisztikai tevékenység
táborépítés és üzemeltetés, kiképzési

tevékenység, j elentos (esetenként rej tett)

személyi és j árműmo zgéls, v akIőSZeIes

lövészet' esetenként 1é gieszköz tevékenység

Ilatása vadászati tevékenvségre: ielentős

15.

2022.
szeptember

26-28.

MH 6. Sipos Gyula
Területvédelmi Ezred

éleslövészet
09. 26-27, naponta gSoo-2200

műszaki kiképzés (robbantás)
09. 2g. 0800-2200

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági
fegyverekkel, jelentős személyi- és

járműmozgás, műszaki kiképzés; robbantás

Hatása vadászati tevékenységre: ielentős



6

A Várpalota - Tés köziitti 8213. sz úttól nyugatra ellrelyezkedő teriileten:

II./a Bakonykúti Gyakorló- és Lőtér (Ötfa evakolótér):

16,
2022.

szeptember
23.-25.

BRAVE WARRIORZOZZ
nemzetkőzi gyakorlat
MH 5. Bocskai István

Lövészdandár

logisztikai tevékenység,
légi tevékenység

kiképzési tevékenység
(harcászat)

folyamatos végrehajtással

harcászat
09.23.0900-2200

09.24-25. ggoo-2400

Zajhatás: jelentős

Ki- és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladatok: logisztikai tevékenység,
kiképzési tevékenység' je1entős (esetenként

rejtett) személyi- és j árműmozgás'
vaklőszeres lövészet, jelentős személyi- és

.1 étrmúmo zgás, j e l entő s lé gie szko z
tevékenység.

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős

Fsz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység iellege és

Ídeie

Várható hatások

17.

2022.
szeptember

03-09.

MH 25. Klapka György
Lövészdandár

P ZH-?000 tizér löv észet

éleslövészet
09. 07-08. naponta 08oo-2200

Zajhatás:je1entős

Ki- és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladat; tizér éleslövészet, jelentős
jármumozgás

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős

A Tési Íttzárási rendnek megfelelő, illetve
a lőtéri murvás út telies |ezárásáva| iár|

18.

2022.
szeptember

15.

MH 25. Klapka György
Lövészdandár

gép- és harcj árműv ezetési
gyakorlat

09. l5 naponta 93oo-2200

Zajhatás: közepes

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: gep- és harcjárművezetési
gyakorlat fi elento s j árműmozgás)

Hatása vadászati tevékenvségre: ielentős



19.
2022.

szeptember
16.

MH 6. Sipos Gyula
Területvédelmi Ezred

kiképzési tevékenység (tereptan)
09. 16.6300-2200

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: kiképzési tevékenység; tereptan'
jelentos személyi- és járműmozgás

Hatása vadászati tevékenvsésre: általános

20.

2022.
szeptember

')') _

október
02.

REJTETT PORTYA 2022
felderíto gyakorlat

MH 24. Bomemissza Gergely
Felderítő Ezred

kiképzési tevékenység
(harcászat)

.fo ly ama t o s v é gr e h aj t ós s a l

Zajhatás: közepes

Ki- és bemenő forgalom: jelentős

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

járműmozgás, vaklőszeres lövészet,
esetenként |é gieszköz tevékenysé g

Hatása vadászati tevékenvségre: ielentős

21

2022.
szeptember

20-21.
29-30.

MH 6. Sipos Gyula
Területvédelmi Ezred

kiképzési tevékenység
(harcászat)

og.2o-2r. g3oo-2200

09.29-30. g3oo-2200

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

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

j árműmozgás, vaklőszeres lövészet

Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentős

A Várható hatások:

Zajhatás:
,,alacsony'': lövészet kis kaliberű (gyalogsági) fegyverekkel, vakloszerrel végrehajtott kiképzési

fel adat (har cászat), kis volumenű j árműm ozgás;

,,köZepeS'': 1övészet harcjármű-fegyverekkel (közepes kaliberű fegyverekkel)' robbantások
(megsemmisítés), közepes volumenű jármúmozgás (vezetési gyakorlat); repülési feladatok végrehajtása.

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

fold lövészet.

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

területén belüli mozgástj elenti !

,,alacsony'': 1-5 áthaladáslnap,kisebb csoportokban (néhányjárműből álló);

,,köZepes'': 5-10 áthaladás/nap, oszlopmen et áthaladása (nagyobb számű eszköz egyszerre);

, 
j elentő s'' : folyamatos mozgás (táborépítés, település).

Fő feladat: a végzett tevékenység fő jellege. Személy- és járműmozgás esetén a 1ő_ és

gyakorlótéren történő mozgások. Repüloeszközök mozgása esetén várhatő alacsony magasságú

átrepülése a lakott terület elkerülésével (lakott területen kívül min. 100 m).



Hatása vadászati tevékenységre :

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

',.je1entős'': 
a terület kiterjedt hasznáIata, a rejtett mozgások, vagy az éleslövészet biztonsági

távolságainak betartása miatt fokozott fi gyelmet igényel'

Lőtéren felmerülő problémával kapcsolatos információ :

Várpalota Kossuth Laktanya Ugyeletestől kapható az a|ábbi telefonszámon:

06-88-549-55s

Haj máskér Kiképzőbázis parancsnoka :

Bakonykúti Kiképzőbázis mb.parancsnoka :

Kommunikációért felelős személy:

Selek Róbert ornagy 06 30/81 5 02 87

Kiss András főtörzsőrmester 06 30l64I-3178

Gervai János főtÓrzszászlós 06 30/815-0431

A nemzetközi gyakorlatok során bekövetkező kártérítési ügyekkel kapcsolatban a

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

Kérem, értesítse a lakosságot, tagságot, dolgozókat, hogy a |őtér területén való illetéktelen
tartőzkodás esetén a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V. törvény 5:5 _ 5:8 $-ai alapján, a

jegyző hatáskörébe tartoző birtokvédelmi eljárásról szóló 1712015. (II' 16.) Kormányrendelet előírásai
szerínt birtokvédelemért folyamodok.

Tájékoztatom, hogy Gyulafirátót településtől keleti irányban kiirülbelül 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 tartózkodás fokozottan baleset- és életveszélyeso valamint TILoS!

Felhíljuk a lakosság figyelmét, hogy a lo- és gyakorlótér terÍiletére a belópés szigorúan
engedólvhez kÍitiitt! Az MI'I BI''tI( keze]Ósében lóvŐ lronvédségi tertiletre valÓ engedély nélkiili belópés
eljárástvon maga után!

A kiadott engedélyek a lövészetek és gyakorlatok, katonai tevékenységek idejére nem
érvényesek!

Várpalota, 2022. Szeptember
,l_

n.
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