
MAGYAR HoNvÉosnc
BAKo NY HARC l<ll<ű:p zo rÖ zpoNT

sz. példány

Nyt. szám :42-3Il202I.

Értesítés

Értesítem Önt, hogy azMH BHK kezelésében lévő honvédségi területeken az éleslövészetek és
egyéb katonai tevékenységek202t, szeptember hónapban az alábbiak szerint alakulnak:

Haimáskéri Gvakorló_és Lőtér (..0oo_pont és Köriis_hegy lő_ és gYakorlóterek):

Fsz. Dátum Végrehajtó (feladat neve),
tevékenvsós iellepe és ideie Várható hatások

I

2021.
szeptember

01-30.

STEPPE ARCHER 2O2I-TT
magy aÍ-amerikai közös kiképzés

kiképzési tevékenys é g (har cászat)

ennek keretében:
éleslövészet

(gyalogsági és harcj ármű
fegyverekkel)

09. 01-02. naponta gSoo-2200

09. 07-09. naponta 63oo-2200

Zajhatás: alacsony' éleslövészet
időszakáhan közepes

Ki- és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: kiképzési tevékenység
(har cászat) (i elentős szem élyi_ és

járműmozgás), éleslövészet (gyalogsági
és harcj ármű fegyverekkel' j elentős

személyi- és járműmozgás)
Hatása v adászati tevékenységre : általános'

éleslövészet időszakában j elentős

2.
202r.

szeptember
06-24.

HM ArzenálZrt. és Leonardo
S.p.a

repülési tevékenység

ennek keretében
levegő_fiild élesltivészet

(helikopter fedélzeti fegyverekkel)
09. 06-09. naponta 63oo-2200

09. 10. naponta 63oo-1300

09. 13-16. naponta 63oo-2200

09. 17. naponta 63oo-1300

09. 20-23. naponta 63oo-2200

09. 24. nanonta 08oo-1800

Zajhatász jelentős
Ki- és bemenő forgalom: alacsony
Fő feladat: éleslövészet (helikopter

fedéIzeti fe gyverekkel), repülé si
tevékenység (légieszközök mozgása)

Hatása v adászati tevékenységre : j elentős

1

202r.
szeptember

r4-
október 01.

BOLENYROHAM 202112
harckocsizó felkészítés

vasúti átcsoportosítás
09. 14.

kiképzési tevékenys é g (har cászat)

ennek keretében:
élesliivészet

(harckocsi fegyverekkel)
09. 22-23. naponta gSoo-2200

09.24. ggoo_1goo

09. 27 -28. naponta 63oo-2200

Zqhatás : közepes, élesliivészet
időszakában jelentős

Ki- és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: vasúti átcsoportosítás (ielentős
j árműmozgás Haj máskér vasútállomás

területén)' kiképzési tevékenység
(har cászat) (i elentős szem élyi- és

járműmozgás), éleslövészet (harckocsi
fegyverekkel, jelentős személyi- és

járműmozgás)
Hatása v adászati tevékenységre : általiínos,

éleslövészet időszakában jelentős



4.
202r.

szeptember
20-26.

DEMOEX 2021
gyakorlat

előkészitő szakasz

logisztikai és kiképzési
tev ékeny s é g (har c ászat)

Zqhatás: alacsony
Ki_ és bemenő forgalom: jelentős
Fő feladat: logisztikai tevékenység

(ielentős személyi és járműm ozgás),
kiképzési tevékenység (jelentős személyi-,
jármű- és légi eszkőzmozgáso esetenként

vaklőszeres végrehajtás)
Hatása v adászati tevékenységre: általrínos

5.

202r.
szeptember

)1_

október
08.

DEMOEX 2021
gyakorlat

végrehajtási szakasz

logisztikai és kiképzési
tevékenys é g (har c ászat)

ennek keretében:
éleslövészet

(gyalogsági, harckocsi és tüzérségi
fegyverekkel)

09. 29 -30. naponta 0800-2200

10. 01. 0800-1800

Zajhatás : alac s ony, éles lövészet
időszakában jelentős

Ki_ és bemenő forgalom: jelentős
Fő feladat: logisztikai tevékenység

(elentős személyi és járműmozgás),
kiképzési tevékenység (jelentős személyi-,
jármű- és légi eszkőzmozgás, esetenként

vaklőszeres végrehajtás)' éleslövészet
(gyalogsági, harckocsi és tüzérségi
fegyverekkel, jelentős személyi- és

járműmozgás)
Hatása vadászati tevékenységre: jelentős

Gvulafirátóti Gvakorló_ és Lőtér (Rátóti_NaeYmező és Úimaior lő_ és gvakorlóterek):

Fsz. Dátum
Végrehajtó (feladat neve),
tevékenvsép iellepe és ideie

Várható hatások

1

202r.
augusztus

30-
szeptember

03.

MH Modem izáciő s Intézet

repülési tevékenység
(nagy hatótávolságú drÓnteszt)

naponta gSoo-1600

Zajhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység (drónteszt,
légieszközcik nagy hatóköni mozgása)

Hatása v adászati tevékenységre : általános

2.

202r.
szeptember

06-10.

MH Bakony Harckiképző Központ

túzszet ész tevékenys é g
(területátvizsgálás)

Zajhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: alacsony
Fő feladat: tuzszerész tevékenység
(területátvizs gálás) (személyi- és

jrírműmozgás)
Hatása v adászati tevékenységre : általános

J.

202r.
szeptember

r3-r7.

MH 2. v itéz B ertalan Árpád
Különleges Rendeltetésű Dandár

kiképzési tevékenys é g (har cászat)
naponta ggoo-2400

Zajhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: alacsony
Fő feladat: kiképzési tevékenység

(harcászat) (ielentős (rejtett) személyi- és
járműmozgás), esetenként vaklőszeres

végrehajtás
llatása vadászati tevékenvsésre: ielentős



4.

2021.
szeptember

13-24.

MH 12. Arrabona Légvédelmi
Rakéta E'zred

kiképzési tevékenys é g (har cászat)
naponta PSoo-2goo

részeként
repülési tevékenység

09.I4-én 1000-11oo 6, 12lo-13lo
09. 15-16-án0945-1 045 és 1345 -1445

09.2I-én 69+s-16+s és 1345-1445

09.22-én 1000-1 13o 6' 13oo-14:0

09.23-én 16oo-11oo

Zajhatás: közepes
Ki- és bemenő forgalom: alacsony
Fő feladat: kiképzési tevékenység
(har cászat) (i elentős személyi- és
jármílmozgás)' részeként repülési

tevékenység (lé gieszközök mozgása)
Hatása vadászati tevékenységre: általrános

5.

2021.
szeptember

27-30.

STEPPE ARCHER 2O2I-IT
magyar-amerikai közös kiképzés

éleslövészet
(gyalo gsági fegyverekkel)

09. 27 -30. naponta 96oo-2200

Zajhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet (gyalogsági
fegyverekkel, jelentős személyi- és

járműmozgás)
Hatása v adászati tevékenységre : általános'

éleslövészet időszakában ielentős

Tótvázsonvi Gyakorlótér:
,,NEMLEGES'

Bakonykúti Gvakorló- és Lőtér (Cstirlőházi lő- és gvakorlóterek):

IJt\ezárásokkal ós forgalomkorlátozással (Tési út) jár:

Fsz. Dátum Végrehajtó (feladat neve),
tevékenvsés iellese ós ideie Várható hatások

1

202r.
szeptember

28-
október

01.

BREAKTHROUGH 2021
tüzérségi gyakorlat
végrehajtási szakasz

éleslövészet
(tüzérségi fegyverekkel)

09. 28-30_án naponta 0800-2230

10. 01-jén naponta 63oo_17ls

Zajhatás: közepes
Ki- és bemenő forgalom: kozepes
Fő feladat: kiképzési tevékenység
(harcászat) (j elentős személyi_ és

járműmozgás)
Hatása v adászati tevékenysé gre : j elentős

A feladat teljes időtartamára Várpalota
és Bakonykúti ktizött a gyakorlótéren

átvezető murvás űlt zárásra kerül!

2.

202r.
szeptember
28. és 30.'
október

01.

MH 43. Nagysríndor József Híradó
és Vezetéstámogató Ezred

éleslövészet
(nagy hatótávo lságt/nagyerej ű

gyalo gsági fegyverekkel)
naponta 69oo-1500

Zajhatás: közepes
Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet (gyalogsági
fegyverekkel) (jelentős személyi_ és

járműmozgás)
Hatása v adászati tevékenysé gre : j elentős
A feladat teljes időtartamára Várpalota
és Bakonykúti között a gyakorlótéren

átvezető murvás űtzárásra kerül!



Időszakos forgalomkorlátozássa|, űt|ezárásokkal (Bakonykúti-Várpalota murvás út) jár:

Fsz. Dátum
Végrehajtó (feladat neve),
tevékenvsés iellese és ideie

Várható hatások

I

202r.
augusztus

30-
szeptember

03.

MH Bakony Harckiképző Központ

kiképzési tevékenység
(harcászat)

naponta 63oo-1600

ennek keretében:
éleslövészet

(gyalo gsági fe gyverekkel,
kézigránát-dobással)

és
mííszaki kiképzés (robbantás)
09. 01_02_án nanonta 0800_1600

Zajhatás: közepes
Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet (gyalogsági
fe gyverekk el, kézigr ánát- dobás s al),

műszaki kiképzés (robbantás) (jelentős
személyi- és járműmozgás)

Hatása vadászati tevékenységre: jelentős

2.
202r.

szeptember
06-08.

MH 93. Petőfi Siíndor
Ve gyiv é de lmi Z ászló alj

élesliivészet
(gyalogsági fegyverekkel)

naponta 63oo-1600

Zajhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet (gyalogsági
fegyverekkel) (ielentős személyi- és

jármíímozgás)
Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentős

-).

202r.
szeptember

13-19.

BREAKTHROUGH 2021
tüzérségi gyakorlat
előkészítő szakasz

logisztikai tevékenység
(táborépítés)

naponta ggoo-2400

Zajhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: jelentős
Fő feladat: logisztikai tevékenység

(táborépítés) (jelentős járműmozgás)
Hatása v adászati tevékenységre : általános
A feladat teljes időtartamára Várpalota
és Bakonykúti kiizött a gyakorlótéren

átvezető murvás útt zárásra kerül!

4.

202r.
szeptember

20-
október

01.

BREAKTHROUGH 2021
tüzérségi gyakorlat
végrehajtási szakasz

kiképzési tevékenys é g (har cászat)
naponta 96oo-2400

ennek keretében:
élesliivészet

(tüzérségi fegyverekkel)
09. 28-30-án naponta 63oo-22so

10. 01-jén naponta g3oo-17ls

(A Tési űltzárási rendjének
mesfelelően)

Zajhatás: közepes
Ki- és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: kiképzési tevékenység
(harcászat) (elentős személyi- és

jármúmozgás)
Hatása v adászati tevékenységre : j elentős
A feladat teljes időtartamára Várpalota
és Bakonykúti között a gyakorlótéren

átvezető murvás Útt zárásra kerül!

Az éleslövészetek alatt a Tési út zárásra
kerül a kiadott zárási rend szerint!

5.

202r.
szeptember

r3-r7.

Közép-Dunantúli országos
Büntetésvé grehaj tási Intézet

éleslövészet
(gyalogsági fegyverekkel)

nanonta 63oo-1600

Zqhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet (gyalogsági
fegyverekkel) (ielentős személyi- és '

járműmozgás)
Hatása vadászati tevékenvségre: i elentős



6.

202r.
szeptember

13-24.

MH 12. Arrabona Légvédelmi
Rakéta Ezred

kiképzési tevékenység részeként
repülési feladatok

09.I4-én 1000-1100 6' 12:o-13:o
09. I5-I6-áng9+s-1 6+s és 1345 -1445

09 . 2I-én 0945- 1 045 és 1 345- 1 445

09.22-én 1000-1 1:o 6, 13oo-14:o

09.23-én 16oo-11oo

Zqhatás: közepes
Ki- és bemenő forgalom: alacsony
Fő feladat: kiképzési tevékenység

részeként repülési tevékenység
(légieszkozök mozgása)

Hatása v adászati tevékenységre : általános

t.
2021.

szeptember
2I-23.

MH 43. Nagysríndor József Híradó
és Vezetéstámogató Ezred

élesliivészet
(gyalo gsági fegyverekkel)

nanonta 09oo-1500

Zajhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet (gyalogsági
fegyverekkel) (jelentős személyi- és

járműmozgás)
Hatása vadászati tevékenvsépre: ielentős

8.

202r.
szeptember

24.

MH 6l 17 . Területvédelmi
Zászlőalj

éleslövészet
(gyalo gsági fe g1verekkel)

0800_1 800

Zajhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet (gyalogsági
fegyverekkel) (jelentős személyi- és

járműmozgás)
Ilatása vadászati tevékenvségre: ielentős

9.

202r.
szeptember

28-
október

01.

MH 43. Nagysándor József Híradó
és Vezetéstámogató Ezred

élesliivészet
(gyalogsági fegyverekkel)

naponta 69oo-1500

Zajhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet (gyalogsági
fegyverekkel) (ielentős személyi- és

járműmozgás)
Hatása v adászati tevékenysé gre : j elentős
A feladat teljes időtartamára Várpalota
és Bakonykúti között a gyakorlótéren

átvezető murvás íltzárásra kerül!

Bakonvkúti Gvakorló- és Lőtér (Otfa wakolótér):

Fsz. Dátum Végrehajtó (feladat neve)o
tevékenvsés iellese és ideie Yárhatő hatások

1

202r.
szeptember

13-r4.

MH Modem izáciő s Intézet

repülési tevékenység
(drónteszt)

naponta 6goo-1600

Zajhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: repülési tevékenység (drónteszt,
légieszközök mozgása)

Hatása v adászatí tevékenysésre : általános

2.
2021.

szeptember
20-24.

MH 93. Petőfi Sríndor
V e gyiv é de Imi Z ászlő alj

kiképzé s i tevékenys é g (har cászat)
naponta 63oo-1 3oo

Zajhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: kiképzési tevékenység

(harcászat) fielentős (rejtett) személyi- és
járműmozgás)

Hatása v adászaÍi tevékenysé gre : j elentős
Kincsestábor katonai obj ektum erdős

területét is érinti.



J.

202r.
szeptember

30.

MH 43. Nagysándor József Híradó
és Vezeté st ámo gatő Ezr e ő

j fumtiv ezeté si gyakorlat
ggoo- 1 3oo

Zajhatás: közepes
Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: jármuv ezetési gyakorlat
(elentős járműmozgás)

Hatása v adászati tevékenvsésre : általános

A Várható hatások:

Zajhatász
,,alacsony'': lövészet kis kaliberű (gyalogsági) fegyverekkel, vaklőszerrel végrehajtott kiképzési

fe 1 adat (har c ászat), ki s vo lumenű j árműm o zgás ;

,,közepes'': lövészet harcjármű-fegyverekkel (közepes kaliberű fegyverekkel)' robbantások
(megsemmisítés), közepes volumenű j ármúmozgás (vezetési gyakorlat); repülési feladatok végrehajtása'

,jelentős": lövészet nagy kalibení feg1verekkel (tüzérség, páncéltörő, harckocsi-ágyú), levegő-
fold lovészet.

Ki- és bemenő forgalom: a 1ő- és gyakorlótérre ki- és belépő forgalom
,,alacsony'': I-5 áthaladáslnap, kisebb csoportokban (néhríny járműből álló);

',köZepes": 
5-10 áthaladáslnap, oszlopmenet áthaladása (nagyobb szrímú eszköz egyszerre);

, 
j elentős'' : folyamatos mozgás (táborépítés, település).

Fő feladatz avégzett tevékenység fo jellege. Személy- és járműmozgás esetén a lő- és gyakorlótéren
történő mozgások. Légieszközök mozgása esetén várhatő alacsony magasságú átrepülése a lakott terület
elkenilésével (lakott területen kívül min. 100 m).

Hatása vadászati tevékenységre:
,,áItaIános": a terület használata miatt figyelmet igényel;
,jelentős'': a terület kiterjedt használata, a rejtett mozgások' vagy az éleslövészet biztonsági

távol s ágainak betartása miatt fokozott fi gyelmet i gényel.

Lőtéren felmerülő problémával kapcsolatos információ :

Várp alota Koss uth L aktanya Ügyeletes tő l kapható az a\ábbi telefonszámon :

06-88-549-sss

Hajmáskér Kiképzőbázís parancsnoka: Selek Róbert őrnagy 06 30/815 02 87

Bakonykúti Kiképzőbázis mb.parancsnoka: Kiss András főtcjrzsőrmester 06 30l64I-3178

Kommunikációért felelős személy: Gervai János főtötzszászlós 06 30/815-0431

A nemzetközi gyakorlatok során bekiivetkező kártérítési ügyekkel kapcsolatban a 276/2008.
(xI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

Kérem, értesítse a tagságot, dolgozókat, hogy a |őtér területén való illetéktelen tartózkodás
esetén a Polgári Törvénykönyvről szólő 2013. évi V. törvény 5:5 - 5:8 $-ai alapján, a jegyzó
hatáskörébetartoző birtokvédelmi eljárásról szóló I]12015. (II. 16.) Kormányrendelet előírásai szerint
birtokvédelemért folyamodok.



Tájékoztatom, hogy Gyulafirátót településtől keleti irányban körülbelül 700_800 méteres
távolságban az űj bázis kialakításával kapcsolatos munkálatok folynak!

Továbbá kérem figyelembe venni, hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt a|őtér
területén történő tartőzkodás fokozottan baleset_ és életveszélyes, valamint TILOS!

Ertesítem továbbá, hogy az MH BHK kezelésében lévő honvédségi területre
nélküli belépés eljarást vonhat magaután.

A kiadott engedélyek a lövészetek és gyakorlatok' katonai tevékenységek
érvényesek!

való engedély

idejére nem

I

Yárpalota, 2021. augusztus,z'ó €L n.
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