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Szeretném pótolni a Baracs Repülőtér Kft.  elmúlt három évi beszámolóját a testület felé.  

 

2019.júniusában nyertük meg az Önkormányzat által kiírt repülőtér üzemeltetés kapcsán 

meghirdetett pályázatot, majd ezt követően 2019. júliusában kötöttük meg a 15 évre szóló 

üzemeltetési szerződést az Önkormányzattal.  A pályáztatás ideje alatt cégünk még az AntHelmet Kft. 

nevet viselte, viszont a szerződés megkötése előtt megváltoztattuk a nevünket Baracs Repülőtér Kft.-

re, ezzel is jelezve, hogy szeretnénk minden lehetséges módon megmutatni, a bár hivatalos nevén a 

repülőtér a Dunaújvárosi Repülőtér nevet viseli, mégis 96 százalékban jogilag Baracs területéhez 

tartozik.  

2020. januárjában örömmel vettük át az üzemeltetési jogot annak ellenére, hogy decemberben még 

kérdéses volt a januári kezdés, hiszen Kisapostag Önkormányzatától nem kaptunk aláírt szerződést, 

csak az utolsó utáni pillanatban. 

Ahogyan az üzleti tervünkben és pályázatunkban is említettük, cégünk egyik fő profilja az ejtőernyős 

tandemugrás. Egy ejtőernyős üzem működéséhez úgynevezett dropzone légtér megléte szükséges. 

Ilyen légtérrel nem rendelkezik minden repülőtér, sok szabályhoz kötött. A mi repülőterünknek volt 

hivatalosan dropzone légtere, mivel az elmúlt években előzőleg is volt tandemugrás évekig a 

repülőtéren.  Az üzemeltetés első hónapjában (2020. január) szembesültünk azzal, hogy az előző 

üzemeltető még 2019. augusztusában jelezte a hatóságnak, hogy nincs szükségük a dropzone 

légtérre, ezért megszüntették azt. Cégünknek 9 hónapjába telt, mire újra megkaptuk az 

engedélyeket, és visszakaptuk az ejtőernyőzéshez szükséges légteret. Ez azt jelentette, hogy 2020-

ban az első üzleti évünkben nem tudtunk olyat tevékenységet folytatni, amiből a cégünk egyik fő 

bevétele származik.  

2020. március 14-én fizettük ki az első bérleti díjunkat, majd március 16-án megérkezett a covid, és 

elindultak a korlátozások. Ezt azt időszakot a fejlesztések időszakának nevezzük hiszen a repülőtér 

főbb infrastruktúráit akkor kezdtük el megépíteni.  

Ahogyan a pályázati anyagunkban is említettük, célunk, hogy olyan igényes, magas színvonalú 

repülőtéri környezetet biztosítsunk az ugráshoz, ami hazánkban egyedülálló. Ezt sikerült is 

megvalósítani, hiszen megépítettünk egy 4 mosdóval, 2 zuhanyzóval és 2 szobával, mosókonyhával 

rendelkező szaniter helyiséget, ami előzőleg nem volt a repülőtéren.  

Kiépítettünk 100 méter hosszan egy drótkerítést az út mentén, illetve a nagyhangár baracsi oldalára 

vásároltunk csatornát amit fel is helyeztünk a hangárra.  

A hangárban lévő áramkapcsoló doboz nagyon rossz állapotban volt, ezért annak a felújításával 

kezdtük a 2020-as évet.  



Ezenkívül megépítésre került egy kisebb büfé, zárt terasszal. Büfénk minden hivatalos engedéllyel 

rendelkezik, ételeink a minőséget tükrözik, a környező falvakból is vannak már visszatérő vendégeink. 

Baracs Önkormányzat támogatásával vízhez jutott a repülőtér baracsi része, illetve az áram kiépítése 

is megtörtént.  Az ország repülőtereit figyelembe véve, jelenleg a Dunaújvárosi Repülőtér egy nagyon 

jól infrastruktúrált repülőtérré nőtte ki magát, és a köztudatban is így beszélnek róla.  

A 2020-as év a hivatalos engedélyek megszerzéséről, a kiszolgáláshoz szükséges infrastruktúra 

megépítéséről és jó hangulat megteremtéséről szólt. Lehetőségeinkhez és a korlátozásokhoz mérten 

minden kitűzött célt megvalósítottunk.  

Cégünk székhelye átkerült Baracsra, és elkészült a weboldalunk is, ami szintén Baracs repülőtér nevet 

viseli.  

www.baracsrepuloter.hu 

 

Emellett elkezdtünk a közösségi médiában is lépéseket tenni, hogy a repülőtér neve még inkább a 

köztudatba épüljön, ezért facebook oldalunk neve: Baracs Repülőtér-LHDV nevet viseli, csoportunk 

pedig a Baracs Repülőtér közössége nevet kapta. 

Több újságcikk és megjelent rólunk a fejlesztések és az üzemeltetés kapcsán, többek között a 

Dunaújvárosi és Fejér megyei napilapban mind online, illetve nyomtatott formában is.  

 

https://uzletem.hu/vallalkozo/mihalcsek-noemi-fontos-szerepet-kap-a-minosegi-kozossegi-elet-

kialakitasa-a-dunaujvarosi-repuloteren 

https://www.duol.hu/helyi-kozelet/2020/05/jo-egyuttmukodesben-tervek-es-fejlesztesek-a-

repuloteren 

https://www.duol.hu/vezeto-hirek/2021/01/a-levegobe-emelkedtek-mar-a-vitorlazorepulok-

ejtoernyosok 

 

2021-ben jó hírrel indult az év, bejegyzése került a repülőklubunk, ami a Baracs Repülőklub nevet 

viseli.  Emellett hosszú hónapok várakozása után sikerült repülőgépet szervezni a repülőtérre, így 

január másodikán sport ejtőernyős ugrással kezdhettük a szezont. Nagyon vártuk 2021-et, annak 

ellenére, hogy a korlátozásokat akkor még csak részben oldották fel.  

Év elején kihirdették, hogy a Dunaferr Repülőklub nyerte meg a szervezési jogot a Nemzeti 

Vitorlázórepülő Bajnokságra, minket felkérve az együttműködésre, hiszen 200 embert táboroztatni és 

étkeztetni 10 napon keresztül nem kis kihívás. Eddig nem volt lehetőség infrastruktúra hiányában egy 

ilyen volumenű versenyt megrendezni nálunk, azonban most már bármelyik évben lehetséges a 

jövőben. 

https://www.youtube.com/watch?v=QRzMqB-8HpA 

 

Mind utólag kiderült, rekord létszámmal voltak résztvevők a Bajnokságon és az elmúlt 60 év egyik 

legszínvonalasabb versenyét tudhattuk magunkénak, szakmailag és hangulatilag is. Ekkor alakítottuk 

ki a baracsi részen a 100 fő táborozására alkalmas áramot is a kempingben.  

http://www.baracsrepuloter.hu/
https://www.duol.hu/helyi-kozelet/2020/05/jo-egyuttmukodesben-tervek-es-fejlesztesek-a-repuloteren
https://www.duol.hu/helyi-kozelet/2020/05/jo-egyuttmukodesben-tervek-es-fejlesztesek-a-repuloteren
https://www.duol.hu/vezeto-hirek/2021/01/a-levegobe-emelkedtek-mar-a-vitorlazorepulok-ejtoernyosok
https://www.duol.hu/vezeto-hirek/2021/01/a-levegobe-emelkedtek-mar-a-vitorlazorepulok-ejtoernyosok
https://www.youtube.com/watch?v=QRzMqB-8HpA


Újabb fákat ültettünk a reptéren, hiszen terveinket követve szeretnék megnagyobbítani a kemping 

területet. 

2021-ben már két főt alkalmazott a büfénk alkalmi munkavállalóként a környékről hétvégenként.  

Azért is tartom fontosnak kiemelni, hiszen a pályázati anyagunkban is említettük és továbbra is 

fontos szempontnak tartjuk a munkahely teremtést a lehetőségeinkhez képest. 

2021. júniusában mi is elkezdhettük végre együttműködő tandemcsapatunkkal a tandemugrás 

promózását, illetve fizikálisan elkezdte a tandemugrást profi ejtőernyős csapatunk.  

Brand márkánk neve a DunaTandem nevet viseli. Nagyon örültünk, hogy 2021-ben már aktívan 

foglalkozhattunk az ejtőernyőzéssel is, hiszen a bérleti díj jelentős része az ejtőernyős üzem által 

befizetésre kerülő  repülőtérhasználati díjból tevődik össze. 

Ebben az évben felkésért kaptunk Baracs egyik civil szervezetétől a Baracsi Egymásért Baráti 

Egyesülettől, hogy a halászléfőző versenyen egy bemutató ejtőernyős ugrással vegyünk részt a 

községben megrendezett fesztiválon.  

Nagy örömmel vettünk részt a rendezvényen, és ugrottunk le a kis bográccsal a focipálya közepére. A 

jövőben is örömmel teljesítünk ilyen, illetve hasonló bemutató ugrással kapcsolatos felkéréseket.  

A 2021-es évi fejlesztésekhez kapcsolódik a szennyvíztartály megvásárlása és lehelyezése a szaniter 

helyiség mögött. 

Ezt az évet viszonylag pozitív eredményekkel zártuk, hiszen a covid jelenléte ellenére tudtunk 

működni.  

 

2022. a változások éve volt. Már januárban tervezni kezdtük az éves programokat. Ekkor kerestük 

meg az Önkormányzatot, hogy mi lenne, ha Baraccsal együtt közösen szerveznénk egy gyereknapot a 

repülőtéren. Sajnos akkor ezzel e próbálkozással nem jártunk sikerrel, a helyi szervezetek nem 

szerettek volna közös rendezvényt akkor.  Ennek ellenére mi kitűztük az időpontot, és bár nem 

gyereknapnak neveztük, de repülőtéri családi napként lett kihirdetve a rendezvény május 22-re. 

Nagyon sokat készültünk, mivel az előző repülőtéren szervezett rendezvények kapcsán semmilyen 

dokumentációt nem kaptunk meg segítségként az előző üzemeltetőtől, így magunk csináltattunk meg 

minden hivatalos papírt a rendezvény lebonyolításához. Teljesen ingyenessé tettük a rendezvényt, a 

repülésen, étkezésen és a parkoláson kívül. Segítséget kaptunk helyi egyesületektől és szervezetektől 

együttműködés kapcsán. Így a gyerkőcök ingyen próbálhatták ki a lovaglást a Magyar Lovasudvar 

támogatásával, az íjászkodást Baloghné Bitó Ildikó és Baracsi Íjász egyesület jóvoltából, az arcfestést, 

bemutatót láthattunk a tűzoltóktól, illetve a vérlovagok motorjaira is felülhettek a gyerekek. Cégünk 

jóvoltából pedig két darab ugrálóvárban ugrálhattak az apróságok, teljesen díjmentesen. Tombola 

soroláson többek között a helyi repülő egyesületek és cégünk által felajánlott élményrepüléseket is 

lehetett nyerni.  A rendezvény milliós költségű anyagi ráfordítással járt, ezért profitunk nem 

származott belőle. Ennek ellenére a rendezvény kapcsán cégünk támogatta a Baracsi Négy Vándor 

óvoda alapítványát.  

A tavalyi évben egy olyan nem várt áremelkedéssel találtuk magunkat szemben, többek között 

nemcsak mi, hanem az egész ország, amit a mi profilunkban nagyon nehéz volt lekövetni.  



A repülésben sajnos minden költséget szinte euróban fizetünk ki, ezért nagyon nehéz körülmények 

adódtak a cégben. Próbáltuk felvenni a tempót az áremeléssel, de egyszerűen lehetetlen volt. 40-50 

százalékos emelésekkel kellett szembesülnünk, mint mindenki másnak is.  

A kihívások ellenére is folytattuk a terveinket, ahogyan a pályázati anyagunkban is említettünk, a 

fiatalok támogatása és edukációja nagyon fontos számunkra, ezért a Honvédelmi Sportszövetség 

megkeresésének eleget téve, nálunk került megrendezésre a Honvédelmi Sportszövetség 

Kadéttábora, 25 fiatal táboroztatása a repülőtéren.  

https://www.youtube.com/watch?v=QbGkJyD0_lQ 

Remek hangulattal és szakmai sikerrel zártuk a tábort. A napi háromszori főtt étel étkezést egy helyi 

vállalkozón keresztül bonyolítottuk le.  

Többször volt telefonos megbeszélésünk a helyi yachtlub üzemeltetőjével, egyeztetve közös 

terveinket a turizmus kapcsán. Úgy gondoljuk, hogy ennek is lehet jövője, hiszen a térségben lévő 

vállalkozók célja az egymás segítése.  

Ebben az évben került leszigetelésre a szaniter helyiségünk, ami ezáltal sokkal esztétikusabb is lett.  

Mivel érzékeltük az elmúlt években, hogy szükségszerű lenne egy oktató, illetve esetlegesen tárgyaló 

teremre ahhoz, hogy fejlődjünk és elméleti oktatást tudjunk tartani a repülés kapcsán, így elterveztük 

egy oktató terem megépítését.  

Ezekkel a tervekkel zártuk a 2022- es szezont, illetve jelentős anyagi mínusszal, hiszen az elmúlt 15 év 

legrosszabb időjárási viszonyaival kellett megbirkóznunk ejtőernyőzés kapcsán tavalyi évben. 

A költségvetésben tervezett repült óraszám felét tudtuk csak teljesíteni az időjárás miatt, illetve a 

nagyon magas megnövekedett költségek jelentős mínuszt termeltek a vállalkozásunknak.  

 

Szeretnék pár gondolatot írni cégünk 2023-as terveiről is.  

Minden nehézség ellenére, a hozzáállásunk töretlen, és a jövőképünk, céljaink visznek minket előre.  

A nagyhangár állapota évről-évre romlik sajnos, de mi figyelünk arra, hogyha hibát találunk azt 

időben kijavítsuk.  A hangár bejárati ajtaját már többször kellett hegesztenünk, illetve az idei évben 

(anyagot már meg is vásároltuk), célul tűztük ki a hangár tetőn lévő hibák kijavítását. Ez mindenkinek 

nagyon fontos, hiszen jelenleg nagyon sok ponton, nagy mértékben beázik a tető, és nem szeretnénk, 

hogyha bármelyik repülőgép megrongálódni a néha valóban nagy mennyiségű esővíztől. A hangárban 

tárolt repülőgépek igen nagy értékűek, vigyáznunk kell rájuk.  

Az idei évben már fel is épült az oktató terem, terveink szerint nagyobb célközönséget fogunk tudni 

majd kiszolgálni.  

Cégünknek fontos a társadalmi szerepvállalás, ezért aktív szerepet szeretnénk vállalni Baracs község 

életében is. Célul tűztük ki közös rendezvények megszervezését, támogatását.  Együttműködünk a 

Baracs Oktatásért Alapítvánnyal és a Baracsi Általános Iskolával. Közös szervezésben kerül majd 

megrendezésre az idei évben május 26-án a felső tagozatosok gyereknapja. Cégünk a programok 

leszervezése mellett, 20 főnek tud biztosítani repülést vitorlázó repülővel. Kapcsolataink által 

szeretnénk támogatni a községet a kulturális rendezvények szervezésében, amiből egy már meg is 

valósult februárban.  

Szeretnénk pályázni közösségi tér kialakítására a repülőtéren.  

https://www.youtube.com/watch?v=QbGkJyD0_lQ


Terveink között szerepel játszótér és kültéri crossfit park létesítése a repülőtér területén. Szeretnénk 

több programot szervezni, ami nem kimondottan a repülős társadalomnak szól, hanem megszólítja a 

családokat és a gyerekeket a térségből. 

Fontosnak tartjuk, hogy újból megszervezésre kerüljön a későbbiekben a Repülőnap, ezt 2024-re 

tervezzük.  

Továbbra is célunk a minőségi és szakmai fejlődés.   A tavalyi évben már egyszer megrendezésre 

került egy élőzenés est a büfénk melletti parkos részben, az idei évben is szeretnénk több ilyen 

programmal készülni, ezzel színesítve Baracs község kulturális programjait.  

Rengeteg tervünk van a repülőtér fejlesztések kapcsán, természetesen előre egyeztetve az 

önkormányzattal.  

Igyekeztünk részletes beszámolót írni az elmúlt három év történéseiről, és a jövőbeli 

célkitűzéseinkről.  

Kérni szeretnénk a beszámolónk elfogadását, és bízunk a kérelmünk pozitív elbírálásában, és, hogy a 

beszámolónk kicsit összefogóbb képet tudott mutatni a Tisztelt képviselő testület számára.  

 

Köszönettel,  

Mihalcsek Noémi  

Baracs Repülőtér Kft. 

ügyvezető 

 

 

 

 


