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Nyt. szám :42-35l202I.

Értesítés

Ertesítem ont, hogy az MH BHK kezelésében lévő honvédségi teruleteken az éleslövészetek és
egyéb katonai tevékenységek2021. október hónapban az alábbiak szerint alakulnak:

Haimáskéri Gvakorló_és Lőtér (..O''-pont és Körös-hegv lő- és gYakorlóterek):

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

1

2021.
október
01-31.

STEPPE ARCHER 2021-U
magyar-amerikai közös kiképzés

kiképzési tevékenys é g (har cászat)

ennek keretében:
1őelőkészítő foglalkozás

10. 13. gSoo-2200

éleslövészet
(gyalogsági és harcj ármű

fegyverekkel)
10. 14. 6goo_2200

10. 26-28. naDonta 63oo-2200

Zajhatás z alacsony, éleslövészet
időszakában közepes

Ki- és bemenő forgalom:
közepes személyi és járműmozgás'

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági,
harckocsi és tüzérségi feg1verekkel'
esetenként vaklőszeres végrehajtás'

harcászat.

Hatása v adászati tevékenységre : általános,
éleslövészet időszakában j elentős

2.

2021.
szeptember

27-
október

08.

BREAKTHROUGH 2021-
MOONSTAR 202 1 tíiztámogató
és rendszerintegráló gyakorlat

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

ennek keretében:
éleslövészet

(gyalogsági, harckocsi és tüzérségi
fegyverekkel)

10. 01. 63oo-1300

10. 04-08. naponta gSoo-1300

Zajhatász alacsony, éleslövészet
időszakában jelentős

Ki_ és bemenő forgalom:
jelentős személyi és járműmozgás'

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági,
harckocsi és tüzérségi fegyverekkel,
esetenként vaklő szeres végrehaj tás'

Hatása v adászatl tevékenységre : j elentős

1
-1.

202r.
október
04-22.

Európai Védelmi Hivatal

tobbnemzeti repülő har cászati
gyakorlat

ennek keretében:
repülési feladatok

10. 04-08. naponta gSoo-1300

10. 11-15. naponta gSoo-1300

IO. 18-22. naponta 63oo- 1 3oo

Zajhatász repülési feladat
végrehajtásakor közepes

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: jelentős légi eszköz mozgás,
domborzatkövető repülés, esetenként

alacsony átrepülés, konvojkövető repülés;
eseti személyi- és jármumozgás.

Hatása v adászati tevékenységre: általános



4.

202r.
október 15

október 18

október 29

MH Bakony Harckiképzó Központ

tilzszer ész t ev é kenys é g
(robbantásos megsemmisítés)

10. 15. g3oo-1300

10. 18. ggoo-2goo

l0. 29.6goo_1goo

Zajhatász ktizepes

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: robbantás napi néhrány
alkalommal.

Hatása v adászati tevékenvsésre : általános

5.

202r.
október
r8-2r.

MH 86. Szolnok Helikopterbázis
MH 2. vitézBertalan Árpád

Különleges Rendeltetésű Dandár
BM Terrorelhárító Központ

éleslövészet
(levegő-fold és gyalogsági
práncéltörő fegyverekkel)

10. 19. 12oo-1600

10. 19. 13oo-21:o
10.20. 14t0-21s0
10.21. 14s0-21s0

Zajhatász repülési feladatoknál közepes,
éleslövészet esetén jelentős.

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: éleslövészet levegő-föld és
gyalo gsági páncéltörő fe gyverekkel

jelentős légi forgalom.

Hatása v adászatí tevékenységre : j elentős

6.

2021.
október
26-28.

MH 86. Szolnok Helikopterbázis

éleslövészet
(levegő-ftild fegyverekke1)

10. 26-28. naponta 14so -21t0

Zajhatász rep ülési feladatoknál közepes,
éleslövészet esetén jelentős.

Ki_ és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: éleslövészet levegő-ftild
fegyverekkel, j elentős légi forgalom.

Hatása v adászati tevékenysé gre : i elentős

Gvulafirátóti Gvakorló- és Lőtér (Rátríti_Naevmező és Uimaior lő_ és gvakorlóterek):

Fsz. Dátum Végrehajtó (feladat neve)o
tevékenvsée ielleee és ideie

Yárhztő hatások

'7.

202r.
október
04-22.

Európai Védelmi Hivatal

többnemzeti repülő har cászati
gyakorlat

ennek keretében:
repülési feladatok

10. 04-08. naponta 63oo-1goo

10. 11-15. naponta 69oo-1300

IO. 18-22. naponta 6goo- 1 3oo

Zajhatász rep ülési feladat
v égr ehajtás ako r közep es

Ki_ és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: jelentős légi eszköz mozgás,
domborzatkövető repülés, esetenként

alacsony átrepülés, konvojkövető repülés;
eseti személyi- és jármúmozgás.

Hatása v adászati tevékenvsésre: általános

8.

2021.
október
08-1 1.

MH Transzformációs
Parancsnokság

kiképzési tevékenység (túlélési
gyakorlat)

naponta ggoo-2400

Zajhatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: kiképzés,
jelentős személyi- és járműmozgás

Hatása v adászati tevékenvsésre: i elentős



9.

2021.
október
rr-20.

MH 2. vitézBertalan Árpád
Különleges Rendeltetésű Dandár

kiképzési tevékenység (harcászat)
naponta ggoo-2400

Zajhatász alacsony

Ki_ és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: kiképzési tevékenység'
hat cászat,j elentős személyi- és

j ármúmozgás, esetenként vaklő szere s

végrehajtás

Hatása v adászati tevékenysésre : i elentős

10.

2021.
október 18.

október 20.
október 25.

STEPPE ARCHER 2O2I.II
magyar-amerikai közös kiképzés

élesliivészet
(gyalogsági fegyverekkel)

10. 18.0800_2200
10.20.0800_2200
l0.25.6goo-2200

Zajhatász alacsony

Ki_ és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági
fegyverekkel' jelentős személyi- és

jármumozgás.

Hatása v adászati tevékenysógre: általános,
éleslövészet időszakában ielentős

11

202r.
október
r8-2T.
26-28.

MH 86. Szolnok Helikopterbázis

ideig1enes leszállóhely
működtetése

naponta gSoo-2200

Zajhatás: közepes

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: ideiglenes leszállóhely
működtetése, repülési tevékenység

Hatása v adászati tevékenvsésre : általános

Tótvázsonyi Gyakorlótér:

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

12.
202r.

október
04-22.

Európai Védelmi Hivatal

többnemzeti reptilő har cászati
gyakorlat

ennek keretében:
repülési feladatok

10. 04-08. naponta gSoo-1300

10. 11-15. naponta gSoo-1300

I0. 18-22. naponta 63oo-1 3oo

Zajhatász repülési feladat
végrehajtásakor közepes

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: jelentős légi eszköz mozgás,
domborzatkövető repülés' esetenként

alacsony átrepülés, konvojkövető repülés;
eseti személyi- és jármúmozgás.

Hatása v adászati tevékenysésre : általános



Bakonvkúti Gvakorló_ és Lőtér (Cstirlőházi lő_ és eYakorlóterek):

Fsz. Dátum
Végrehajtó (feladat neve)o
tevékenvsép iellepe és ideie Várható hatások

1

202r.
szeptember

28-
október

01.

BREAKTHROUGH 2021
tüzérségi gyakorlat
végrehajtási szakasz

éleslövészet
(tüzérségi fegyverekkel)

09. 28-30-án naponta g3oo_22ro

10. 01-jén naponta 0800_1745

Zajhatás: jelentős

Ki_ és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: kiképzési tevékenység'

harcászat.

Hatása v adászati tevékenysé gre : j elentős

A feladat teljes id'őtartamára a
Várpalota és Bakonykúti ktizötti hadi út

zárásra kerül!

Az éleslövészetek alatt a Tésre vezető űt
zárásra kerül a kiadott zárási rend

szerint!

2.

202r.
szeptember
28. és 30.'
október

01.

MH 43. Nagysándor József Híradó
és Vezetéstiámogató Ezted

éleslövészet
(nagy hatótávo lságtr/nagyerej ű

gyalo gsági fegyverekkel)
naponta 09oo-1500

Zajhatász közepes

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet' gyalogsági
fegyverekkel.

Hatása v adászati tevékenysé gre : j elentős

Az éleslövószetek a|att a Tésre vezető útt

zárásra kerül a kiadott zárási rend
szerint!

A feladat teljes időtartamára a
Várpalota és Bakonykúti köziitti hadi út

zárásra kerül!

tJ.

202r.
október
0r-20.

MH 6/31. Területvédelmi
Zászlőalj

kiképzé s i tevékenys é g (harcászat)
naponta gSoo-1 3oo

Zajhatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: kiképzési tevékenység,
harcászat jelentős személyi- és

játnúmozgás.

Hatása v adászati tevékenvsésre : általános



4.
2021.

október
02-10.

BREAKTHROUGH 2021
tüzérségi gyakorlat

visszacsoportosítási szakasz

logisztikai tevékenység
(táborbontás)

naponta ggoo-2400

Zajhatás: alacsony

Ki_ és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladat: logisztikai tevékenység,
táborbontás.

Hatása v adászati tevékenységre : általános

A feladat teljes időtartamára a
Várpalota és Bakonykúti közötti hadi út

zárásra kerül!

5.

202r.
október
04-01.

Magyar Honvédség
Parancsnoksága

kiképzési tevékenység
(menetgyakorlat)

ennek keretében:
éleslövészet

(gyalogsági fegyverekkel)
naDonta 67ro-1600

Zajhatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági
fegyverekkel.

Hatása v adászati tevékenységre : j elentő s

6.

2027.
október
04-22.

Európai Védelmi Hivatal

többnemzeti repülő har cászati
gyakorlat

ennek keretében:
repülési feladatok

10. 04-08. naponta 69oo-1300
10. 11-15. naponta 63oo-1300

I0. 18-22. naponta 63oo- 1 3oo

Zajhatás: repülési feladat
végrehajtásakor közepes

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: jelentős légi eszköz mozgás,
domborzatkövető repülés' esetenként

alacsony átrepülés, konvojkövető repülés;
eseti személyi- és 1ármúmozgás.

Hatása vadászati tevékenységre : általános

7.

2021.
október
04-1 5.

MH 24. Bornemissza Gergely
Felderítő Ezred

kiképzési tevékenység
naponta 67:o-1600

Zajhatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: kiképzési tevékenység

Hatása v adászati tevékenysé gre : általános

8.

202r.
október

14.

Közép-Dunantúli országos
Biintetésvégrehaj tási IrÍézet

é|eslövészet
(gyalogsági fegyverekkel)

ggoo_1600

Zajhatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági
fegyverekkel.

Hatása v adászati tevékenysé gre : i elentős



9.

2021.
október 18.

október 20.
oktőber 22.

MH 93. Petőfi Sándor
V e gyiv é de lmi Z ászlő alj

éleslövészet
(gyalogsági fegyverekkel'

kézigránát-dobással)
műszaki kiképzés (robbantás)

10. lB. 0800_1600

10. 20. 6goo_1600

10.22. gSoo-1600

Zajhatász közepes

Ki- és bemenő forgalom: közepes

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

műszaki kiképzés (robbantás).

Hatása v adászati tevékenységre : j elentős

10.

2021.
október
25-29.

MH Légi Műveleti Vezetési és
Irányítási Központ

éleslövészet
(gyalogsági fegyverekkel)

naponta 0730-1600

Zajhatász alacsony

Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: éleslövészet gyalogsági
fegyverekkel.

Hatása v adászatí tevékenysé sre : i elentős

11

2021.
október

30.

MH 6131. Területvédelmi
Zászlőalj

kiképzési tevékenys é g (har cászat)
naponta 63oo-1 3oo

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemenő forgalom: alacsony

Fő feladat: kiképzési tevékenység:
harcászat.

Hatása v adászati tevékenységre : általános

Bakonvkúti Gvakorló_ és Lőtér (Ötfa evakolótér):

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

12.
2021.

október
19-20.

MH Légi Műveleti Vezetési és
Irényitási Központ

j ármúv ezetési gyakorlat
6goo_ 1 goo

Zajhatás: kiizepes

Ki_ és bemenő forgalom: jelentős

Fő feladat z jármíiv ezetési gyakorlat
(elentős járműmozgás)

Hatása v adászati tevékenvsésre: általiínos



A Várható hatások:

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

fe l adat (har c ászat)' ki s v o lum enű j árműm o zgás ;

,'köZepes'': lövészet harcjrírmű-fegyverekkel (közepes kaliberű fegyverekkel), robbantások
(megsemmisítés)' kozepes volumenű jármúmozgás (vezetési gyakorlat); repülési feladatok végrehajtása.

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

Ki- és bemenő forgalom: a 1ő- és gyakorlóténe ki- és belépő forgalom
,,alacsony'' I-5 áthaladáslnap, kisebb csoportokban (néhány járműből álló);
,,köZepes'': 5-10 áthaladás/nap' oszlopmenet áthaladása (nagyobb számú eszköz egyszerre);
, 
j elentős'' : folyamato s mozgás (táborépítés, település).

Fő feladat: a végzet tevékenység fo jellege. Személy- és jármúmozgás esetén a lő- és gyakorlótéren
történő mozgások. Légieszközök mozgása esetén vrárható alacsony magasságú átrepülése a lakott terület
elkerülésével (lakott területen kívül min. 100 m).

Hatása vadászati tevékenységre:
,,általános'': a terület használata miatt figyelmet igényel;

'jelentős'': a terület kiterjedt használata, a rejtett mozgások, vagy az éleslövészet biztonsági
távol s ágainak betartás a miatt fokozott fi gyelmet i gényel.

Lőtéren felmerülő problémával kaocsolatos információ:

Várpalota Kossuth Laktanya Ügyeletestőt kapható az alábbi telefonszámon:

06-88-549-555

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

Bakonykúti Kiképzőbázis mb.parancsnoka: Kiss András főtörzsőrmester 06 30164I-3178

Kommunikáciőért felelős személy: Gervai János főtotzszászlós 06 30/815-0431

A nemzetközi gyakorlatok során bekövetkező kártérítési ügyekkel kapcsolatban a 27612008.
(xI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

Kérem, értesítse a tagságot, dolgozókat, hogy a |őtér területén való illetéktelen tartózkodás
esetén a Polgári Törvénykönyvről szőIő 2013. évi V. törvény 5:5 - 5:8 $-ai alapján, a jegyzó
hatáskörébe tartoző birtokvédelmi eljarásról szóló I7l20I5. (II. 16.) Kormányrendelet előírásai szerint
birtokvédelemért folvamodok.

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 a Iőtér
területén történő tartőzkodás fokozottan baleset_ és életveszélyes, valamint TILOS!



Ertesítem továbbá, hogy az MH BHK kezelésében lévő honvédségi területre való engedély
nélküli belépés eljarást vonhat maga után.

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

Yérpalota,zo2l. szeptemu.. J} ,' n.


