Információk a repülőtér légi megközelítésével, tárolással és egyéb
szolgáltatásokkal kapcsolatban.
Information about approaching the airfield, storage and other services, both in
Hungarian and English.

Pilótáknak – For Pilots
A repülőtér földi megközelítésével kapcsolatban információk ezen az oldalon
találhatók.
For directions on land to the airfield please refer to this page.

Fontos információ – Important information
NOTAM: Frissítve/Updated: 2022.08.26.

A 08.26.ai 12:55-ös egyeztetés alapján,
2022.08.27.én UTC 14:00-tól napnyugtáig
teljes légtérzár! Farkashegy repülőtér
nem látogatható!.
UTC 11:00-tól 12:00-ig Bemutató repülés
miatt, kérjük a fel és leszállást a
repülőtéről szüneteltetni.
Részletek/Details

Alapvető információk – General information
ICAO kód / ICAO code

LHFH

Név / Name

Farkashegy

Pozíció / Location

3km/2nm S Budakeszi

Koordináta / Co-ordinates

N472923 E185436

Magasság / Elevation

215m 705ft

Hívójel / Callsign

Farkashegy INFO

Frekvencia / Frequency

125.61 (8,33 radio is mandatory!)

NAV AID

nincs/nil

Forgalmi kör / Traffic Pattern

15RH, 33LH

Repülőtér kat. / Airport Category

Nem nyilvános repülőtér/Non public
airport

Üzemelés / Operating hours

SR-SS

NVFR

nincs/nil

IFR

nincs/nil

RWY

15/33 (1000x200m fű/grass)

Megjegyzések / Remarks:
1. Csak nappali VFR repülés folytatható/Only day VFR flight allowed.
2. Vitorlázó üzem esetén a mindkét irány jobb és bal oldalán csörlés
lehetséges, motoros géppel középrõl kell üzemelni/During glider activity
in both directions parallel activity is possible, motor planes should use
middle of runway.
3. Motoros géppel 15-ös pálya szerint csak jobb, 33-as pálya szerint csak bal
forgalmi kör repülhetõ/Motor planes can fly on RWY15 right hand, on
RWY33 left hand traffic circuit.
4. A repülőtér a tulajdonos, illetve az üzembentartó engedélye alapján
vehető igénybe, kivéve a kényszerhelyzetben lévő; légijárműveket/The
airfield can only be used with the authorization of the owner or operator
except aircraft in emergency.
Figyelmeztetés / Warning:

1. Hétvégeken erős vitorla üzem/Weekends heavy glider activity.
2. Hétvégén 1000LT től kiképző repülést tervezni nem szabad/traning flight
not permitted at weekend after 1000LT.
Üzembentartó / Operator: MÁV Sportrepülő Egyesület
Repülőtér vezető / Apt. Manager: Gangl Gábor
Levelezési Cím / Post Address: H-2092 Budakeszi, Pf. 144
Cím / Address: H-2092 Budakeszi, Farkashegyi Repülőtér
Elsődleges / Primary Tel. (Manager, mobile) +36-30-6817937,
Iroda / Office Tel. (landline) +36-23-450694, Fax +36-23-450694
Web: www.lhfh.hu, www.mavrepuloklub.hu Email: info@mavrepuloklub.hu,
Vám / Customs: nincs/nil
Üzemanyag / Fuel: Az üzemanyagkút nem üzemel! / Fuel station is out of
operation!
Legközelebbi repülőterek üzemanyag vételezési lehetőséggel: / Nearest airports
where fuel is available:
LHBS – Budaörs Füves pálya/Grass runway (AVGAS 100LL) 7 km SE,
VFR-NVFR
LHTL – Tököl Füves és Betonos pálya / Grass & Paved runway (AVGAS
100LL, JET A-1) 17 km SE, VFR-NVFR
Tárolás / Storage: A repülőgépek a kijelölt állóhelyeken nyűgözhetnek,
hangártárolásra kizárólag előzetes egyeztetés esetén van lehetőség. A
nyűgözéshez saját rögzítő szett szükséges, illetve nagy forgalom esetén ha a
kijelölt állóhelyek elfogynak, saját rögzítő kampó is. / Planes can be tied down at
the designated area, hangar space may only be available on prior contact. For tiedown own equipment is required, and in case of heavy traffic, when the
designated spaces are filled, own ground hooks may be required too.
Árak / Prices: Görgessen lentebb / Please scroll down

A baloldali térképen pirossal jelölt terület fölé járó hajtóművű repülőgéppel
berepülni tilos, kivéve vészhelyzet esetén. Kattintásra a képek nagyobb méretben
megnyílnak.
Red area on left map: noise abatement zone, flying over with running engine is
not permitted, except for emergency. Click images to enlarge.
Nem hivatalos légi navigációs térkép Magyarország területére letölthető pdf
formátumban az alábbi linkről:
Unofficial Aeronautical chart for Hungary can be downloaded in pdf on the
following link:
https://openflightmaps.org/live/lh-hungary/?airac=1809&language=en#download

Repülőtérrend – Aerodrome Rules
A repülőtérrend elérhető az alábbi linken:
Aerodrome Rules – mostly in Hungarian – is available below:
LHFH ReptérrendLetöltés / Download

Árak – Prices
Érvényesség kezdete – valid from: 2020.01.01.
A táblázatban szereplő árak kizárólag a repülőtérrel egyéb szerződésben nem álló
légijárművekre vonatkoznak. Több napos tárolás illetve rendszeres használat
esetén egyéni díjszabás alkalmazható, lépjen velünk kapcsolatba. Fizetni kizárólag
forintban, készpénzben lehetséges a távozás előtt. Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t,

az árváltozás jogát fenntartjuk!
Prices in the table only valid for aircraft which does not have other contract with
the airfield. In case of longer storage or airfield usage individual prices
(discounts) may apply, contact us. Payment is only possible in cash, HUF and due
before leaving. Prices include VAT, and are subject to change! (PPR – Prior
Permission Required)
Repülőtérhasználat – Airport usage
Havi repülőtérhasználat – Monthly fees max. 20 le- és felszállás (TO&LDG)
MTOW > 3500 kg

41 800 HUF

MTOW < 3500 kg

22 000 HUF

Sárkány – Ultralight trike

13 200 HUF

Movit – TMG

11 000 HUF

Vitorlázó – Glider

6 600 HUF

Vitorlázó, klubtag saját géppel

3 300 HUF

Napi repülőtérhasználat – daily fees

nyűgözéssel – with tie-down use

MTOW > 3500 kg

11 000 HUF

MTOW < 3500 kg

6 500 HUF

Sárkány – Ultralight trike

4 400 HUF

Movit – TMG

3 300 HUF

Vitorlázó – glider

2 200 HUF

Vitorlázó, klubtag saját géppel

1 100 HUF

Eseti jellegű le és felszállás illetve touch&go – naponta maximum 1 – díjmentes.
Kereskedelmi utasrepültetés díja (szolgáltatóknak) 500 HUF / utas /
felszállás.
Takeoffs and landings including touch&go are free on an occasional basis – max 1
per day. Commercial passenger flights (for operators) 500 HUF / pax / flight.
Tárolás, Nyűgözés – Storage, A/C tie-down havidíj – monthly
MTOW > 3500 kg

26 400 HUF

MTOW < 3500 kg

13 200 HUF

Sárkány – Ultralight trike

8 800 HUF

Movit – TMG

8 800 HUF

Vitorlázó – Glider

8 800 HUF

Vitorlázó, klubtag saját géppel

6 600 HUF

Szállítókocsi – Trailer

11 000 HUF

Szállítókocsi, klubtag saját szállítókocsija

5 500 HUF

Terembérlet – classroom: 55 00 HUF előzetesen egyeztetve / with prior
contact
Területbérlés – Airfield usage: 275 000 HUF előzetesen egyeztetve / with
prior contact
naponta pl.: filmforgatás céljából – per day for e.g.: filming
Irányár, egyedi esetekben változhat – price subject to change depending on the
case
Belső parkoló használata: 26 400 HUF évente, klubtagoknak 11 000 HUF.
Closed car parking: 26 400 HUF per year, 11 000 HUF for members.

Additional information for foreign pilots
Please check the official site of HungaroControl when planning flights to
Hungary. Airspace use plan and free netbriefing service is
provided. https://ais-en.hungarocontrol.hu/
The common language of Farkashegy INFO is Hungarian, but if there is glider
activity, (mainly in weekends) one of the start sites will contact you in English. If
no one answers, make standard blind radio calls to the frequency – keep in mind
that the airfield is uncontrolled, therefore do not expect to get “clearances”!
In case of emergency call 112 (general distress number) from the ground from
your phone immediately!
If you need transfer to Budapest the best way is to go by taxi. We recommend
either Bolt (formerly Taxify – www.bolt.eu) or Főtaxi (www.fotaxi.hu) as both of
them has an app for iOS and Android, which makes ordering and payments easier.
Make sure not to confuse Farkashegy Airfield with Budapest International Airport
which is sometimes called as Ferihegy Airport! (Refer to the city of Budakeszi
which is next to our airfield.)

