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ÉnrEsÍrÉs

Értesítem Önt, hogy azlvlÍl B sz rményi Géza Csapatgyakorl tér Parancsnokság
kezelésében lév honvédségi teriileteken az élesl vészetek és egyéb katonai
tevékenységek 2023. február hrínapban az alábbiak szerint alakulnak:

I. Haimáskéri Gyakorl -és L tér (..O''-pont és Kiiriis-hew l - és wakorl terek):

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Yárhat hatások

1

2023.
február
01- 28.

MH Klapka Gyorgy
1. Páncélosdandár

Nemzetkcizi kiképzés

logisztikai tevékenység
kiképzési tevékenység

(harcászat)
gépj áÍmrívezeté si gyakorlat

foly amat o s v é gr ehaj t ás s al

kiképzési tevékenység
(szakharcászat)

foly amat o s v é gr ehaj t s s al

Zajhatás: jelent s

Ki- és bemen forgalom: jelent s

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

j ármrÍm ozgás, vakl szeres- és éleslcivészet
gyalogsági fegyverekkel' páncéltor és

aknavet fegyverekkel, jelent s személyi- és
j ármrím ozgás, esetenként légies zkoz

tevékenység

Hatása v adászati tevékenységre : j elent s

2.
2023.

február
01- 03.

Budapesti Mriszaki és
G azdaságtudományi E gyetem

oktatási célri rakéta teszt

02. 01-03. 9300-2200

Zajhatás: jelent s

Ki_ és bemen forgalom: kcizepes

F feladat: éleslcivészet, rakétateszt,
reptilési tevékenység

Hatása v adászati tevékenvségre : i elent s



3.
2023.

február
03-1 3.

JOLLY VIHAR 2023
MH 47 . Bázisrepiil tér

Nemzetkcizi kutat -ment
hel ikopter felké s zítés

részeként
élesltivészet
(leveg -fitld)

02. 06-09. naponlu ggoo-2200

02. L0. 63oo-1300

02. 13. naponta 96oo-2200

Zajhatás: jelent s

Ki_ és bemen forgalom: k zepes

F feladat: éleslcivészet helikopter fedélzeti
fegyverekkel, reptilési tevékenység,

légieszkozcik mozgása

Hatása v adászati tevékenységre: j elent s

4.
2023.

február 14-
marcius 03.

AERO Vodochody a.s
MH 47 . Bázisreptil tér
Nemzetkcizi térítéses

merevsz árny reptil gép teszt
l gyakorlat

részeként
élesliivészet
(leveg -frld)

02. t4-t6. naponlu gSoo-2200

02. !7. gSoo-1300

02. 20-23. naponlu 63oo-2200

02.24. gSoo-1300

02. 27 -03,02. 0900-2200

03.03. 0900-1900

' zajhatás: jelent s

Ki_ és bemen forgalom: k zepes

F feladat: éleslcivészet merevszárnyas
repiil géppel nem irányított rakétákkal,

rakétablokkok dobásával, reptilési
tevékenység, légieszkozok mozgása

Hatása vadászati tevékenységre: jelent s
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I.la Gvulafirát tÍ Gvakorl - és L tér (Rát ti-Nagvmez és Úimaior l - és
gvakorl terek):

[./b T tvázsonvi Gvakorl tér:

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Várhat hatások

5.

2023.
február
01- 28.

MH Klapka Gycirgy
1. Páncélosdandár

NemzetkozikLképzés

logisztikai tevékenység
kiképzési tevékenység

(harcászat)
gépj ármrívezetési gyakorlat
fo ly amat o s v é gr e haj t ás s al

kiképzési tevékenység
(szakharcászat)

fo ly amat o s v é gr e haj t ás s al

élesltivészet
0L-02. naponta 63oo-2200

07 -09. naponta gSoo-2200

02. 14-1,5. 6300-2200

02
02

Zajhatáts: jelent s

Ki_ és bemen forgalom: jelent s

F feladatok: kiképzésitevékenység,
jelent s; esetenként rejtett személyi_ és

j ármtím ozgás, vakl szeres_ és éleslovészet
gyalogsági fegyverekkel, páncéltcir és

aknavet fegyverekkel, jelent s személyi_ és
j ármtim ozgás, esetenként légies zkoz

tevékenység

Hatása v adászati tevékenységre : j elentos

6.

2023.
február
06- 10.

HM Mo dernizáci s Intézet

reptilési tevékenység
(dr nteszt)

02.06- 10. naponta 0800-2200

Zajhatás: alacsony

Ki_ és bemen forgalom: alacsony

F feladat: reptilési tevékenység' dr nteszt,
légieszkozcik mozgása

Hatása v adászati tevékenvségre: általános

Fsz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Várhatrí hatások
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II. Bakonvkúti Gvakorló- és Lőtér (Csörlőházi lő- és wakorlóterek):

A Várpalota - Tés közötti 8213. sz Ítt zárásáva|, a forgalom korlátozásával és a
Várpalota - Bakonykúti közötti murvás hadiút zárásáva|, a forgalom korlátozrísával
jráró kiképzési események: NEMLEGES

A Várpalota - Bakonykúti közötti murvás hadiút időszakos zárásával,
forgalomkorlátozrással jráró kiképzési események:

Fsz. Dátum

A katonai szervezet éslvagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Várhat hatások

7.

2023.
február
01- 28.

MH 25. Klapka Gycirgy
Lcivészdandár

Nemzetkoziklképzés

logisztikai tevékenység
kiképzési tevékenység

(harcászat)
gépj ármrívezetési gyakorlat
foly amat o s v é gr e haj t ás s al

kiképzési tevékenység
(szakharcászat)

foly amat o s v é gr ehaj t ás s al

élesltivészet
02. 06-09. naponlu 63oo-2200

02. L0. naponta gSoo-1300

Zajhatás: jelent s

Ki- és bemen forgalom: jelent s

F feladatok: kiképzésitevékenység,
jelent s; esetenként rejtett személyi_ és

j ármiÍm ozgás, vakl szeres_ és éleslcivészet
gyalogsági fegyverekkel, pancéltor és

aknavet fegyverekkel, jelent s személyi-
és j ármtim ozgás, esetenként légies zkoz

tevékenység

Hatása v adászati tevékenységre: j elent s

8.

2023.
február
01- 07.

MH 6. Teriiletvédelmi E'zred
3 1 . TerÍiletvédelm i ZászI aIj

kiképzési tevékenység
(harcászat)

naponta ggoo -2200

Zajhatáts: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

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

Hatása v adászati tevékenységre: általános

9.

2023.
február
13- 19.

MH Nagysandor J zsef 51.
Hírad - és Vezetésbiztosít

Dandár

kiképzési tevékenység
(szakharcászat)

élesliivészet
02. 13-1.6. naponlu 63oo-2200

02. 17. naponta 63oo-1300

Zajhatás: alacsony

Ki_ és bemen forgalom: k<izepes

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

jármrímozgás

Hatása v adászati tevékenységre : j elent s



10.

2023.
február
t3- 17.

MH 6. Tertiletvédelmi E zred
1 7. Teriiletvédelm i ZászI aIj

kiképzési tevékenység
(harcászat)

naponta ggoo-2200

Zajhatáts: alacsony

Ki_ és bemen forgalom: alacsony

F feladat: kiképzési tevékenység, tereptan,
jelent s személyi_ és jármtimozgás

Hatása v adászati tevékenységre : általános

11

2023.
február
20- 24.

HM Moderni zácí s Intézet

repiilési tevékenység
(dr nteszt)

02.20- 24. naponta 08oo-22oo

Zajhatáts: alacsony

Ki_ és bemen forgalom: alacsony

F feladat: reptilési tevékenység' dr nteszt,
légieszkozcik mozgása

Hatása v adászati tevékenvségre: általános

ÍI./a BakonvkrÍti Gvakorl _ és L tér (otfa evakol tér):

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Várhatrí hatások

12.

2023.
február
01- 07.

MH 6. Teniletvédelmi Ezred
1 7. Tertiletvédelm i Zászl alj

kiképzési tevékenység
(harcászat)

naponta ggoo-2200

Zaihatás: alacsony

Ki_ és bemen forgalom: alacsony

F feladat: kiképzési tevékenység, tereptan'
jelent s személyi_ és jármrimozgás

Hatása vadászati tevékenvségre: általános

13.

2023.
február
18- 2l .

BIBOR SUGAR 2023
MH Sodr LászI 102.

Vegyiharc Ezred

kiképzési tevékenység
(harcászat)

naponta 69o0-2400

Zajhatás: kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: kiképzési tevékenység, jelent s;

esetenként rej tett személyi_ és j ármrím ozgás,
vakloszeres l<ivészet, fustjelz k és

pirotechnikai eszk zok alkalmazása

Hatása v adászati tevékenvségre: i elent s

14.
2023.

február
20- 24.

HM Moderni záci s Intézet

repiilési tevékenység
(dr nteszt)

02.20- 24. naponta 0800-2200

Zajhatáts: alacsony

Ki_ és bemen forgalom: alacsony

F feladat: reptilési tevékenység, dr nteszt,
légieszkozok mozgása

Hatása v adászati tevékenvségre: általános



Várhat hatások:

Zajhatás,.
,,alacsony'': 1 vészet kis kaliberií (gyalogsági) fegyverekkel, vakl szenel végrehajtott kiképzési

feladat (harcászat), kis volumenri jármrímozgrís;

,,k zepes'': l vészet harcjaí'rmlí-fegyverekkel ft zepes kaliberíí fegyverekkel), robbantiísok
(megsemmisítés)' k zepes volumenii jr{rmÍimozgás (vezetési gyakorlat); repiilési feladatok végrehajtrása.

,jelent s'': l vészet nagy kaliberií fegyverekkel (tiizérség, párrcélt r , harckocsi-ágyri), leveg -
ftild l vészet'

Ki- és bemen forgalom: a l - és gyakorl térre ki- és belép forgalom. Nem a l - és gyakorl tér
ter'tiletén beltili mozgást jelenti!

,,alacsony": 1-5 áthaladrís/nap, kisebb csoportokban (néhríny jrármiíb l ríl );
,,k zepes'': 5_10 áthaladás/nap, oszlopmenet áthaladrísa (nagyobb szírnri eszk z egyszerre);
,jelent s'': folyamatos mozgás (táborepítés' telepiilés).

F feladat: a végzett tevékenység f jellege. Személy- és jrírmíímozgrís esetén a l - és
gyakorl téren t rtén mozgiísok. Repiil eszktiz k mozgrísa esetén vfuhat alacsony magasságri
átrepiilése a lakott teriilet elkeriilésével (lakott teriileten kíviil min. 100 m).

Hatása vadászati tevékenységre:

',rílta1rínos'': 
a teriilet hasmrílata miatt figyelmet igényel;

,jelent s'': a teriilet kiterjedt haszrÉlata, a rejtett mozgások, vagy az élesliivészet biztonsági
trívolságainak betartása miatt fokozott figyelmet igényel.

L téren felmeriil oroblémával kaocsolatos informáci :

Várpalota Kossuth Laktanya Üryeletest l kaphat az alábbi telefonszárnon:

06-88-549-555

Hajmáskér Kiképz báais parancsnoka: Selek R bert magy 06 30/815 02 87

Bakonyktíti Kiképz b nis nrb.parancsnoka: Kiss Andrrís f tiirzs rmester 06 30/64I-3|78

Kommunilaícir ért felel s szenély: Gervai Jrínos f t rzsászl s 06 30/815-0431

A nenrzetk zi ryakorlatok során bektivetkez kártérítési iiryekkel kapcsolatban a
27612008. (xI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

Kérem, értesítse a lakosságot, tagságot, dolgoz kat, hogy a l tér teriiletén valr illetéktelen
tartr zkodás esetén a Polgrári Ttirvényktinyw l sz l 2013. évi V' t rvény 5:5 _ 5:8 $-ai alapján' a
jegyz hatásk rébe tartoz birtokvédelmi eljrírásr l sz, l 17l20l5. (II. 16.) Kormáuryrendelet el írásai
szerint birtokvédelemért folyamodok.
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Tájékoztaton, hory GyulaÍirátót településtől keleti irányban köríilbelül 700-800 méteres
távolságban az új btizis kialakításával kapcsolatos nunlcílrrtok folynak!

Továbbá kérem figyelembe venni' hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt a löter
teriiletén történő tartózkodrás fokozottan baleset- és életveszélyes' valamint TILOS!

Felhívjuk a lakosság figyelmét' hogy a 1ő- és gyakorlótér területére a belépés szigorúan
engedélyhez kötött! Az MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság kezelésében lévő
honvédségi teriiletre való engedély nélküli belépés eljárást von nraga után!

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

Várpalota, 2023. január /3

parancsnok
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