2018 évi díjtetelek
(ahol külön nincs jelezve, ott havi dijként értendö )

Leszállási illeték

klubtag
tagdíjban foglalt

nem klubtag
egyszeri alkalom

Repülőtér használat

tagdíjban foglalt

napi díj

vitorla:
motoros:

éves
vitorla:
Tárolás

Hangár, zárt hely, egyben
Hangár, zárt hely, szétszedve
Szállitókocsiban, zárt helyen, kivéve hangár
Szállitókocsiban, bárhol máshol
Szabad téren, nyűgözve

Egyéb épület használat
Klub tagsági díj

Repülési díjak:

12,000 Ft
6,000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

Motoros:
15,000 Ft
7,500 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

egyedi megállapodás alapján
24,000 Ft /negyedév
80,000 Ft /év, egy összegben, előre
4,000 Ft /hó, diák vagy kiképzés alatt álló növendék

1,500 Ft / 5 Eur
3,000 Ft / 10 Eur
6,000 Ft / 20 Eur
egyedi megállapodás alapján

Leszállási illeték:
- minden légijármű részére kötelező, melynek
pilótája nem klubtag, függetlenül a légijármű
tulajdonosától (klub géppel is)

1,000 Ft / 4 Eur /nap
1000 Ft / 4 Eur /nap
1000 Ft / 4 Eur /nap
500 Ft / 2 Eur /nap
500 Ft / 2 Eur /nap

Napi díj:
- minden légijármű részére kötelező, mely a
repülőklub technikáját használja a levegőbe
jutáshoz, illetve a repülőtér infrastruktúráját
használja

egyedi megállapodás alapján

A napidíj megfizetése leszállási illeték
mentességet jelent az adott üzemnapra

egyedi megállapodás szerint
(pártoló tagság, szponzorálás)

klubtag

nem klubtag

csörlés

1,200 Ft / db

3,500 Ft /db (10 Eur)
4,000 Ft /db (13 Eur)

repült óra

alapdij: 45,000 Ft
befizetése mellett ingyenes
alapdij nélkül : 15,000 Ft / óra

15,000 Ft /óra

48,000 Ft / óra

72,000 Ft /óra

Toborzó jellegű, bemutató repülés

Vitorlázó

vontatás
Motoros
TMG

Morane

Fél óra feletti repülésnél:
15,000 Ft / óra motor idő
24,000 Ft /óra
3000 Ft / óra
repült idő, ha a repült idő 100%-al meghaladja
(50 Ft / perc)
a motoridőt, akkor a 2x motoridő feletti részre
45,000 Ft / óra

Minden, a fenti táblázatban nem szereplő eset egyedi megállapodás szerint

66,000 Ft /óra

saját géppel
klub géppel (max. 8 perc)

4,000 Ft / iskolakör

250 Ft / perc - maximum 30 perc
(iskolakör kivételével)
(klubgéppel max. 10 perc)

(1 fő) 7,000 Ft / 15 perc
(1 fő) 13,000 Ft / 30 perc

(max. 3 fő) 20,000 Ft / 15 perc
(max. 3 fő) 35,000 Ft / 30 perc

13,000 Ft / 30 perc

