
MAGYAR HONVEDSEG sz. példany

BAKONY HARCKIKÉPZŐ KÖZPONT
Nyt. szám:250- 5212022

ERTESITES

Értesítem Önt, hogy az MH BHK kezel sében lév honvédségi teriileteken az
élesl vészetek és egyéb katonai tevékenységek 2022. okt ber hrínapban az alábbiak
szerint alakulnak:

I. Haimáskéri Gvakor|r -és L tér (*0''-pont és Kiiriis-heeY l - és gvakorl terek):

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Várhat hatások

I

2022.
okt ber
01-3 1 .

MH 25. KIapka Gyorgy
L vészdandár

Nemzetkozi kiképzés

logisztikai tevékenység
kiképzési tevékenység

(harcászaÍ)
gépj ármrívezetési gyakorlat

fo lyam ato s v é gr ehaj t s s al

kiképzési tevékenység
(szakharcászat)

élesltivészet
naponta

10. 03 - 07. naponta 0800-2200

10. 13.,itoo-tuoo

Zaihatáts: jelent s

Ki- és bemen forgalom: jelent s

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

j ármtim ozgás, vakl szere s lovészet,
éle slové szet gy alo gs ági fe gyverekkel,
jelent s személyi- és jármtimozgás,
esetenként lé gies zkoz tevékenysé g

Hatása v adászatÍ tevékenységre: j elent s

2.

2022.
okt ber

01.
okt ber
26-27.

Budapesti Mríszaki és

G azdaságtudomarryi E gyetem
oktatási célri rakéta teszt

Lo. oL. oSoo-2200

1.0. 26.0g00-2200
1.0. 27 .0900-2200

Zajhatás: jelent s

Ki_ és bemen forgalom: kozepes

F feladat: élesl vészet, rukéta teszt,
reptilési tevékenység

Hatása v adászati tevékenységre: j elent s

3.

2022.
okt ber
10-14.

MH 1. HonvédTuzszerész és

Hadihaj s Ezred

élesliivészet
naponta

L0. 10-13. naponta 0800-2200

10.14. oSoo-180o

Zajhatáts: k zepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: éleslovészet gyalogsági-,
harcj ármri fo gyverekkel

Hatása v adászati tevékenységre: .i elent s



4.
2022.

okt ber
22-29.

MH 86. Szolnok Helikopterbázis

leveg -ftild élesliivészet
(helikopter fedélzeti

fegyverekkel)
1,0. 24-27 . 0g00 -2200

Lo. 28. o8oo-1800

Zajhatáts: jelent s

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F feladat: éleslovészet helikopter fedélzeti
fegyverekkel, reptilési tevékenység,

légieszkozok mozgása

Hatása vadászati tevékenységre: ielent s

I.la Gvulafirát ti Gvakorl - és L tér (Rát ti-Nawmez és Uimaior l - és
gvakorl terek):

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Várhat hatások

5.

2022.
okt ber
01-31.

MH 25.Klapka Gyorgy
Lovészdandár

Nemzetkozi kiképzés

logisztikai tevékenység
kiképzési tevékenység

(harcászat)
gépj ármrívezetési gyakorlat

folyam at o s v é gr ehaj t s s al

kiképzési tevékenység
(szakharcászat)

élesltivészet
naponta

10. L0 - 12. naponta 0800-2200

10. 14. oupoot" 08oo-1800

1,0. !7 - 20. naponta 0800-2200

10. 2l.oupootu 08oo-L8oo

Zajhatáts: jelent s

Ki- és bemen forgalom: jelent s

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

j ármiimo zgás, vakl szere s l vé szet,
éleslové szet gy alo gs ági fegyverekkel,
j elentos személyi- és j ármtim ozgás,
esetenként lé gie s zkoz tevékenysé g

Hatása vadászati tevékenységre: jelent s

6.

2022.
okt ber
03-28.

MH Mo dern izáci s Intézet
}l}l4EIZTt.

reptilési tevékenység
(dr nteszt)

10. 03-06. naponta OSoo-2200

10. 07. 0900-1g00

1 0. 1 0-1 3. napont a 08oo -2200

I o. 14. oSoo- l 8oo

tO. 24-27. napont a 08oo -2200

10. 28. oSoo-1800

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F feladat: reptilési tevékenység, dr nteszt,
légieszkozok mozgása

Hatása v adászati tevékenységre: általános



7.

2022.
okt ber
22-29.

MH 86. Szolnok Helikopterbáaís

leveg -fiild élesliivészet
(helikopter fedélzeti

fegyverekkel)
!0. 22-27 . 0900 -2200

10. 28. oSoo-1800

Zajhatáts: jelent s

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F feladat: éleslovészet helikopter fedélzeti
fegyverekkel, repÍilési tevékenység,

légieszkozok mozgása

Hatása v adászati tevékenységre: i elentos

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Várhatrí hatások

8.

2022.
okt ber
17 -28.

MH Modernizáci s Irtézet
}l}l{EI Zrt.

reptilési tevékenység
(dr nteszt)

10. 1 7-20. naponta 0800-2200

lo. 21 . 0g00- I g00

10. 24-27. napont a 08oo -2200

ro. 28. o8oo- 1 8oo

Zajhatáts: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F feladat: reptilési tevékenység, dr nteszt,
légieszkozok mozgása

Hatása v adászati tevékenységre: általános

I./b T tvázsonyi Gyakorl tér:

II. Bakonvkr[ti Gvakorlrí- és L tér (Csiirl házi l - és wakorlr terek):

A Várpalota - Bakonykríti k ztitti murvás hadirit id szakos zárásáva|,
forgalomkorlát ozással ját kiképzési események:

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Várhat hatások

9.

2022.
okt ber
01-15.

REJTETT PORTYA 2022
felderít gyakorlat

MH 24. Bornemissza Gergely
Felderít Ezred

kiképzési tevékenység
(harcászat)

foly am at o s v é gr ehaj t á s s al

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: jelent s

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

j ármrim ozgás, vakl szeres lovészet,
e s etenként lé gies zkoz tevékenysé g

Hatása v adászati tevékenységre: j elent s



10.

2022.
okt ber
03-06.

Magyar Honvédség
Parancsnoksága

Nemzetkozi HadosztáIy
Parancsnokság

élesltivészet
( gyalo gs ági fe gyverekkel)

10. 03-06. napon ta 08oo -2200

Zajhatás: alacsony

Ki_ és bemen forgalom: kozepes

F feladat: élesl vészet gyalogsági
fegyverekkel, jelent s személyi- és

já'-r'irnozgás

Hatása vadászati tevékenységre: ielent s

11

2022.
okt ber
03-07.

MH 6. TerÍiletvédelmi Ezred
3 1 . Tertiletvédelm i Zászl alj

kíképzési tevékenység
(harcászat)

Zajhatáts: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F feladat: kiképzési tevékenység, tereptan,
jelent s személyi- és jármiímozgás

Hatása v adászati tevékenységre: általános

12.
2022.

okt ber
10-12.

K zép-Dunantrili országos
B tintet é sv é grehaj tási Intézet

élesliivészet
10. L0-12. naponta 0800-2200

Zajhatáts: általános

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: élesl vészet gyalogsági
fegyverekkel, jelent s személyi- és

jármiimozgás

Hatása vadászati tevékenvségre: ielent s

13.

2022.
okt ber
12-13.

BAKONYI BLOKK IV.
Tábori Kihelyezési Hét

MH Bakony Harckiképzo
Kozpont

kiképzési tevékeny!ég
naponta 0600 -2200

élesliivészet
1.0. 12-13. napon ta 1.000 -2200

Zajhatáts: általános

Ki- és bemen forgalom: kozepes

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

jármtimozgás

Hatása vadászati tevékenységre: jelent s

14.
2022.

okt ber
17 -28.

NEW BASTION 22
Kozép-Eur pai Tobbnemzeti

H ado s zt áIy -p ar artc s no k s ág

kiképzési tevékenység
(harcászat)

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F feladat: kiképzési tevékenység, tereptan,
jelent s személyi- és jármrímozgás

Hatása v adászati tevékenvségre: általános



15.

2022.
okt ber
t8-27 .

MH 6. Sipos Gyula
Tertiletvédelmi Ezred

harcászati gyakorlat

részeként:
élesliivészet

10. L8-19. napon ta 08oo -2200

Zajhatás: általános

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: kiképzési tevékenység,
har cászat, éle slov észet gyalo gsági
fegyverekkel, jelent s személyi- és

jármtÍmozgás

Hatása vadászati tevékenységre: ielent s

16.
2022.

okt ber
t7 -21.

MH Budapest Hely rség Dandár

kiképzési tevékenység
(harcászat)

fo ly am at o s v é gr ehaj t ás s al

Zajhatás: kozepes

Ki- és bemen forgalom: jelent s

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

j ármrím ozgás, vakl szeres lovészet,
esetenként lé gie s zkoz tevékenysé g

Hatása v adászati tevékenységre: .i elent s

17.

2022.
okt ber
24-28.

MH Légi MtiveletiYezetési és

Irányítási Kozpont

élesliivészet
10. 24-27. naponta 0800-2200

10. 2g. 0g00-1g00

Zajhatás: általános

Ki- és bemen forgalom: kcizepes

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

jármtimozgás

Hatása v adászati tevékenységre: i elent s

18.

2022.
okt ber

27.

MH 93. Pet fi Sándor
V e gyiv éde lm i ZászI alj

élesliivészet
1.0. 27. o8oo-2200

Zajhatáts: alacsony

Ki- és bemen forgalom: kozepes

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

j ármtim ozgás, kézigr ánát-dobás, mtíszaki
kiképzés, robbantás

Hatása v adászati tevékenységre: j elent s



r

II.la Bakonvkríti Gvakorl - és L tér (Ötfa evakol tér):

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Várhatrí hatások

19.
2022.

okt ber
03-08.

nÍnon SUGÁR 2022
MH 93. Pet fi Sándor

Ve gyiv éde lm i ZászI alj

kiképzési tevékenység
(harcászat)

naponta oooo-2400

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: kiképzési tevékenység, jelent s,

esetenként rejtett személyi- és
j ármrim ozgás, vakl szeres l vészet,
fiistjelz k és pirotechnikai eszkozok

aIkalmazása

Hatása v adászati tevékenYséqre: i elent s

20.

2022.
okt ber
05-06.

okt ber 13.

MH 6. Sipos Gyula
Tertiletvédelmi Ezred

kiképzési tevékenység
(harcászat)

naponta OSoo -2200

Zajhatáts: kozepes

Ki_ és bemen forgalom: k zepes

F feladat: kiképzési tevékenység, jelent s,

esetenként rejtett személyi- és
j ármrím ozgás, vakl szere s lové szet,
fiistjelz k és pirotechnikai eszkozok

alkalmazása

Hatása v adászati tevékenységre: i elent s

2t.
2022.

okt ber
L7 -28.

MH Légi MríveletíYezetési és

Iranyítási Kozpont

gép- és harcj ármtivezetési
gyakorlat

naponta OSoo -2200

Zajhatáts: k zepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladatz gép- és harcjármtivezetési
gyakorlat, jelent s jármtimozgás

[Iatása v adászati tevékenvségre: i elent s

22.
2022.

okt ber
27.

MH 93. Pet fi Sandor
V e gyivéde lmi ZászI alj

gép- és harcj ármtivezetési
gyakorlat

naponta OSoo -2200

Zajhatáts: k zepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: gép- és harcjármiívezetési
gyakorlat, jelent s jármtimozgás

Hatása v adászati tevékenvségre: i elent s



A Várható hatások:

Zajhatász
,'a1acsony'': lövészet kis kaliberíi (gyalogsági) fegyverekkel, vaklőszerrel végrehajtott kiképzési

feladat (harcríszat), kis volumenű j árműmozgág'
,,közepes'': lövészet hmcjrírmű-fegyverekkel (közepes kalibení fegyverekkel), robbantrások

(megsemmisítés), k<izepes volumenű jrármiímozgás (vezetési gyakorlat); repiilési feladatok végrehajüása.

,jelentős'': lövészet nagy kaliberű fegyverekkel (tÍizérség, príncéltörő, harckocsi-ágyu), levegő-
fdld lövészet.

Ki_ és bemenő forgalom: a lő_ és gyakorlótérre ki- és belépő forgalom. Nem a 1ő- és gyakorlótér
teriiletén beliili mozgást jelenti!

,,a1acsony'': 1-5 áthaladrás/nap, kisebb csoportokban (néhány járműből áló);
,,közepes'': 5-10 áthaladás/nap, oszlopmenet áthaladrisa (nagyobb számí eszköz egyszerre);

'jelentós'': 
folyamatos mozgás (táborépítés' telepiilés).

Fő feladat: a végzdt tevékenység fő jellege. Személy- és jrírmümozgrás esetén a 1ő- és

gyakorlótéren történő mozgrísok. Repii,lőeszközök mozgrása esetén várható alacsony magasságú
átrepíilése a lakott terÍilet elkerülésével (lakott területen kíviil min. 100 m).

Hatása vadászati tevékenységre:
,,átali{nos'': a terület hasznáata miatt figyelmet igényel;

,jelentós'': a teriilet kiteÍjedt haszruíata, a rejtett mozgiások, Yagy az éleslövészet biaonsígi
trívolsrágainak betartása miatt fokozott figyelmet igényel.

Lőtéren felmeriilő problémával kapcsolatos információ:

Várpalota Kossuth Laktanya Ügyeletest l kaphat az alábbi telefonszámon:

06-88-549-555

Hajmáskér Kiképz bázis parancsnoka: Selek R bert magy 06 3018|5 02 87

Bakonykríti Kiképz bir'is mb.parancsnoka: Kiss Andrrís f t rzs rmester 06 30/64l-3|78

Kommunikríci ért felel s személy: Gervai Jrános f t rzsziíszl s 06 30/815-0431

A nemzetktizi ryakorlatok során bek vetkez lcírtérítési ii5iekkel kapcsolatban a
27612008. (xI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

Kérem, értesítse a lakosságot, tagságot, dolgoz kat, hogy a l tér teríiletén val illetéktelen
tarÚtzkodás esetén a Polgári Ttirvényk n1vr l sz l 2013. évi V. t rvény 5:5 - 5:8 $-ai atapjrín' a
jegyz haLísk rébe tartoz birtokvédelrni eljárrísr l sz,l, L7/20l5. (II. 16.) Kormrínyrendelet el írrísai

szerint birtokvédelemért folyamodok.

Tájékoztatom, hory Gyulafirát t telepíilést l keleti irányban k riilbel l 700-800 néteres
távolságban az ríj bázis kialakításával kapcsolatos munkálatok folynak!

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

terliletén t rténtí tart zkodrís fokozottan baleset- és életveszélyes' valamint TILoS!



I

Felhívjú a lakosság figyetnét, hogy a lő- és gyakorlóter tertiletére a belépés szigonian engedélyhez
kötótt! Az MH BHK kezelésében lévő honvédségi terÍiletre való engedély nélküli belépés eljárást von
maga után!

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

váÍpa\ota,2022. szeptemb 
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