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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének  
…/2011. (… …) NMHH rendelete 

 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak  

igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról 
 
 

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Mttv.) 206. § (1) bekezdésének b) és c) pontjaiban, valamint az illetékekről szóló 
1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján - figyelemmel az Mttv. 149. § (3) bekezdésében és az elektronikus hírközlésről szóló 
2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 29. § (3) bekezdésében foglaltakra - a következőket 
rendelem el: 

 
1. § A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal), a 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének (a továbbiakban: Elnök), a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Médiatanácsának (a továbbiakban: Médiatanács) e rendeletben 
meghatározott – az Mttv.-ben, az Eht.-ban és a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól 
szóló 2007. évi LXXIV. törvényben (a továbbiakban: Dtv.) szabályozott – egyes eljárásaiért 
igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni. 

2. § Amennyiben az Mttv., az Eht., a Dtv., illetve e rendelet másként nem rendelkezik, a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérelemre induló hatósági 
eljárásaiért fizetendő díj összege megegyezik az Itv. mindenkor hatályos rendelkezése szerinti, 
az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő általános tételű eljárási illeték 
összegével.  
 

 
A Hivatal egyes eljárásaiért fizetendő díjak 

 
Médiaigazgatási eljárásokért fizetendő díjak 

 
3. § Az Mttv. 41. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott bejelentés-köteles 

médiaszolgáltatás, illetve sajtótermék nyilvántartása keretében a változás-bejelentésre, valamint 
a nyilvántartásból való törlésre irányuló eljárás díjmentes. 

4. § A médiaszolgáltatások felajánlásának kötelezettsége körében a Hivatal általános 
szerződési keretfeltételek ellenőrzésére irányuló, kérelemre induló eljárásáért fizetendő díj 
összege 10 000 Ft.  

 
Elektronikus hírközlési igazgatási eljárásokért fizetendő díjak 

 
5. § (1) A Hivatal építésügyi hatósági eljárásaiért az e §-ban meghatározott mértékű díjat kell 

fizetni. 
(2) Az elvi építési engedélyezési eljárás díja 20 000 Ft. 
(3) Az építési engedélyezési eljárás díja a nyomvonal hossza (nyomvonal-kilométer két 

tizedesre kerekített értéke) alapján számítandó a következő módon: 
a) 0 km-2,99 km között: 30 000 Ft/km, de minimum 20 000 Ft, 
b) 3,00 km-9,99 km között: 90 000 Ft, és ezen felül arányosan a 3 és 9,99 km közé eső rész 

után 20 000 Ft/km, 
c) 10 km felett: 230 000 Ft, és ezen felül arányosan a 10 km feletti rész után 10 000 Ft/km, de 

legfeljebb 600 000 Ft. 
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(4) A használatbavételi engedélyezési eljárás díja a nyomvonal hossza (nyomvonal-kilométer 
két tizedesre kerekített értéke) alapján számítandó a következő módon: 

a) 0 km-2,99 km között: 16 000 Ft/km, de minimum 10 000 Ft, 
b) 3,00 km-9,99 km között: 48 000 Ft, és ezen felül arányosan a 3 és 9,99 km közé eső rész 

után 10 000 Ft/km, 
c) 10 km felett: 118 000 Ft, és ezen felül arányosan a 10 km feletti rész után 6000 Ft/km, de 

legfeljebb 300 000 Ft. 
(5) A fennmaradási engedélyezési eljárás díja a nyomvonal hossza (nyomvonal-kilométer két 

tizedesre kerekített értéke) alapján számítandó a következő módon: 
a) 0 km-2,99 km között: 40 000 Ft/km, de minimum 20 000 Ft, 
b) 3,00 km-9,99 km között: 120 000 Ft, és ezen felül arányosan a 3 és 9,99 km közé eső rész 

után 25 000 Ft/km, 
c) 10 km felett: 295 000 Ft, és ezen felül arányosan a 10 km feletti rész után 15 000 Ft/km, de 

legfeljebb 800 000 Ft. 
(6) Az építési engedélytől való eltérés engedélyezése iránti eljárás díja a módosítással 

érintett építményrész tekintetében az alapeljárás díjával egyező mértékű.  
(7) Az építési engedély érvényességének meghosszabbítása iránti eljárás díja 30 000 Ft.  
(8) A jogutódlás bejelentésének díja 10 000 Ft.  
(9) A bontási engedélyezési eljárás díjmentes. 
(10) A távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 29/1999. (X.6.) 

KHVM rendelet 4. § (2) bekezdés d), e), g), h) és j) pontjai szerinti bejelentés alapján induló 
eljárásért fizetendő díj összege 10 000 Ft. 

(11) Építésügyi hatósági ügyben a másodfokú eljárás díja: 40 000 Ft. 
(12) A Hivatal építésügyi hatósági ügyben lefolytatott újrafelvételi eljárásának díja 

megegyezik az első fokú eljárás díjával. 
6. § Az ingatlan használatát korlátozó szolgalmi vagy más használati jogot alapító határozat 

iránti kérelem díja 25 000 Ft. A kérelem az elektronikus hírközlési építmény létesítésére 
vonatkozó engedélyezési eljárásban történő benyújtása esetén díjmentes.  

7. § Az ingatlan tulajdonosának, birtokosának az elektronikus hírközlés védelmével 
összefüggő munkálatok elvégzésére kötelezés iránti eljárásért fizetendő díj összege 25 000 Ft.  

8. § Az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyilvántartása keretében a változás-bejelentésre, 
valamint a nyilvántartásból való törlésre irányuló eljárás díjmentes. 

9. § A kérelemre induló hírközlési általános hatósági felügyeleti eljárásért fizetendő díj 
összege 5 000 Ft.  

10. § (1) A Hivatal frekvenciagazdálkodással kapcsolatos egyes hatósági eljárásaiért 
fizetendő díj összege: 

a) a frekvenciakijelölés kiadása iránti eljárás díja 12 500 Ft, 
b) a rádióengedély kiadása iránti eljárás díja 12 500 Ft. 
(2) A frekvenciahasználati jog jogutódlása bejelentésének díja 3 000 Ft. Az egyéb változások 

bejelentése díjmentes.  
11. § A Hivatal azonosítókkal kapcsolatos hatósági eljárásaiért (azonosító kijelölés, lekötés) 

fizetendő díj összege eljárásonként 10 000 Ft. 
12. § A Hivatal zavarvizsgálatra, zavarelhárításra irányuló eljárásáért fizetendő díj összege 
a) természetes személy kérelme esetén 6 000 Ft, 
b) szervezet kérelme esetén 25 000 Ft. 
 

Postaigazgatási eljárásokért fizetendő díjak 
 
13. § (1) A postai szolgáltatások engedélyezésével kapcsolatos eljárásokért fizetendő díj 

összege 175 000 Ft.  
(2) Az egyetemes postai szolgáltatási körbe tartozó szolgáltatást nyújtó postai szolgáltató 
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üzletszabályzatának jóváhagyására irányuló eljárásért fizetendő díj összege 25 000 Ft. Az 
üzletszabályzat postai szolgáltatás engedélyezése iránti eljárásban történő jóváhagyása esetén 
díjmentes. 

(3) A postai szakértői tevékenység bejelentésére irányuló eljárásért fizetendő díj összege 
10 000 Ft.  

(4) A postai szolgáltatási engedély iránti kérelem, valamint a postai szolgáltatás 
nyilvántartása céljából tett bejelentés kötelező tartalmi elemeiben bekövetkezett változás 
bejelentése díjmentes.  

14. § A 13. § (1)-(4) bekezdéseiben nem szabályozott postaigazgatási eljárások díja 
egységesen 5 000 Ft eljárásonként. 

 
Az Elnök egyes eljárásaiért fizetendő díjak 

 
15. § (1) Az Elnöknek a referenciaajánlat jóváhagyása, illetőleg módosítása érdekében induló 

eljárásáért fizetendő díj összege 750 000 Ft.  
(2) Az Elnöknek az (1) bekezdésben foglalt eljárásokon kívüli egyéb kérelemre induló 

eljárásaiért fizetendő díj összege 175 000 Ft. 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott díj a 100 000 000 Ft árbevételt el nem érő elektronikus 

hírközlési szolgáltatók esetében 87 500 Ft. E bekezdés alkalmazása szempontjából árbevétel 
alatt az elektronikus hírközlési szolgáltató hírközlési tevékenységgel kapcsolatos értékesítésből 
származó - a kérelem előterjesztésének időpontjához képest - előző üzleti évi nettó árbevételét 
kell érteni. Árbevétel hiányában az e bekezdésben foglalt díj, árbevételi adatok szolgáltatása, 
igazolása hiányban a (2) bekezdésben foglalt díjak alkalmazandók. 

16. § Az Elnök másodfokú eljárásáért - amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke 
pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 
10 000 forintja után 400 Ft, de legalább 8 000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft összegű díj fizetendő. Ha 
a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 
8 000 Ft.  

 
A Médiatanács egyes eljárásaiért fizetendő díjak 

 
17. § (1) A Médiatanácsnak a médiaszolgáltató műsorszámának kategóriába sorolása 

érdekében indult eljárásáért fizetendő díj összege 20 000 Ft.  
(2) A Médiatanácsnak a médiaszolgáltató közleményének politikai reklámmá, közérdekű 

közleménnyé és társadalmi célú reklámmá történő minősítése érdekében indult eljárásáért 
fizetendő díj összege 20 000 Ft.  

(3) A Médiatanács jogvitás eljárásáért fizetendő díj összege 100 000 Ft.  
(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott díj a 10 000 000 Ft árbevételt el nem érő 

médiaszolgáltatók, kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók, sajtóterméket kiadók, műsorterjesztők 
esetében 5000 Ft. E bekezdés alkalmazása szempontjából árbevétel alatt a médiaszolgáltató, 
kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtó, sajtóterméket kiadó, műsorterjesztő médiaszolgáltatási, 
kiegészítő médiaszolgáltatási, sajtótermék kiadási, illetve műsorterjesztési tevékenységgel 
kapcsolatos értékesítésből származó - a kérelem előterjesztésének időpontjához képest - előző 
üzleti évi nettó árbevételét kell érteni. Árbevétel hiányában az e bekezdésben foglalt díj, 
árbevételi adatok szolgáltatása, igazolása hiányban az (1)-(3) bekezdésben foglalt díjak 
alkalmazandók. 

(5) A Médiatanácsnak a médiaszolgáltató médiapiac sokszínűségének növelésére irányuló 
intézkedéseire vonatkozó hatósági szerződés megkötése tárgyában induló eljárása díjmentes. A 
Médiatanácsnak a médiaszolgáltató médiapiac sokszínűségének növelése érdekében tervezett 
intézkedéseinek jóváhagyása érdekében induló eljárásáért fizetendő díj összege 100 000 Ft. 

(6) Az Mttv. 65. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 
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megkötésére irányuló eljárásért fizetendő díj összege 40 000 Ft. Az Mttv. 65. § (10) bekezdése 
szerinti ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárásért 
fizetendő díj összege országos médiaszolgáltatás esetében 30 000 Ft, helyi, valamint körzeti 
médiaszolgáltatás esetében 5 000 Ft. Az Mttv. 65. § (11) bekezdése szerinti eljárás tekintetében 
e rendelet 2. §-a irányadó. 

(7) A hálózatba kapcsolódás engedélyezésére irányuló eljárásért fizetendő díj összege 
hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatási jogosultságonként 15 000 Ft. 

(8) A vételkörzet-bővítés engedélyezésére irányuló eljárásért fizetendő díj összege 30 000 Ft. 
(9) A pályázati eljárás keretében kezdeményezett hálózatba kapcsolódási, illetve vételkörzet-

bővítési, illetve közösségiként elismerésre irányuló eljárásért fizetendő díjat a pályázati díj 
tartalmazza, így ezen eljárásokért külön igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni. 

(10) Közösségi médiaszolgáltatásként való elismerésre irányuló eljárásért fizetendő díj 
összege 15 000 Ft. 

(11) Az Mttv. 48. § (4) bekezdése szerinti közfeladat ellátása érdekében történő 
médiaszolgáltatás végzésére feljogosító eljárásért fizetendő díj összege 50 000 Ft. 

(12) Az Mttv. 20-21. § szerinti műsorkvóták teljesítése alóli éves mentesítésre irányuló 
eljárásért fizetendő összeg közösségi médiaszolgáltatás esetében 20 000 Ft, körzeti 
médiaszolgáltatás esetében 30 000 Ft, országos médiaszolgáltatás esetében 50 000 Ft.  

(13) Amennyiben a mentesítési kérelem több évre vonatkozik, az eljárás díja a (12) 
bekezdésben megállapított díj és a mentesítéssel érintett évek számának szorzata.  

(14) Az Mttv. 22. § (3) bekezdése szerinti tartós mentesítési eljárás díja országos lineáris 
médiaszolgáltatás esetében 200 000 Ft, körzeti lineáris médiaszolgáltatás esetében 120 000 Ft, 
közösségi lineáris médiaszolgáltatás esetében 80 000 Ft, lekérhető médiaszolgáltatás esetében 
15 000 Ft. 

(15) Az Mttv. 22. § (3) bekezdése szerinti állandó mentesítési eljárás díja országos lineáris 
médiaszolgáltatás esetében 250 000 Ft, körzeti lineáris médiaszolgáltatás esetében 150 000 Ft, 
közösségi lineáris médiaszolgáltatás esetében 100 000 Ft, lekérhető médiaszolgáltatás 
esetében 20 000 Ft.  

(16) Az Mttv. 48. § (5) bekezdés szerinti megújítási kérelem díja helyi médiaszolgáltatás 
esetében 10 000 Ft, körzeti médiaszolgáltatás esetében 30 000 Ft, országos médiaszolgáltatás 
esetében 50 000 Ft. 

(17) A Médiatanácsnak az Mttv. 75. § (3) bekezdése alapján a továbbítási kötelezettség 
tekintetében szerződéskötési kötelezettség alá eső médiaszolgáltatók meghatározására irányuló 
eljárásáért fizetendő díj összege 10 000 Ft. 

(18) A Médiatanács másodfokú eljárásáért - amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának 
értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden 
megkezdett 10 000 forintja után 400 Ft, de legalább 8 000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft összegű díj 
fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a 
fellebbezés díja 8 000 Ft.  

 
A díjfizetésre kötelezett, a díj esedékessége és megfizetésének módja 

 
18. § (1) Az e rendelet szerinti díjak megfizetésére a Hatóság eljárását kezdeményező 

kérelmező, nyilvántartásba vételre irányuló bejelentést tevő köteles. Az Mttv. 145. § és az Eht. 
25. § szerinti bejelentőt díjfizetési kötelezettség nem terheli. A közszolgálati médiaszolgáltató a 
Hatóság eljárását díjmentesen kezdeményezheti.  

(2) A díjfizetésre kötelezettnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell 
megfizetni, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú 
pénzforgalmi számlájára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, 
adószámát és az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. A természetes személy kérelmező a díj 
megfizetését a Hatóság fenti számlaszámára készpénzátutalási megbízás útján is teljesítheti, ez 
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esetben a közlemény rovatban kötelező feltüntetnie az eljárás tárgyát. 
(3) A díjfizetés megtörténtét a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a 

továbbiakban: befizetési bizonylat) a kérelem benyújtásakor kell igazolni. A befizetési 
bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A természetes személy kérelmező a 
készpénzátutalási megbízás útján történő díjfizetést a kérelem előterjesztésekor a feladóvevény 
benyújtásával köteles igazolni. 

(4) A díj a Hatóság bevétele. A befizetett díjról a befizetési bizonylat, illetve a feladóvevény 
alapján a Hatóság számlát állít ki.  

(5) A Hatóság túlfizetés esetén a díjtöbbletet kérelemre, a díjtöbblet visszatérítésére irányuló 
beadvány beérkezésétől számított harminc napon belül visszatéríti, ha a befizetést igazoló iratok 
alapján megállapítható, hogy a díjfizetésre kötelezett a meghatározott mértéket meghaladó 
összegű díjat fizetett meg. 

19. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Itv. 3. § (4) bekezdésében, 28. § 
(2)-(3) bekezdésében, 31. § (1)-(3) bekezdésében, (5)-(6) bekezdésében és 32. §-ában foglalt 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 

(2) Ahol az Itv. illetékről rendelkezik, e rendelet alkalmazásában díjat és költségtérítést, illetve 
ott, ahol illetékfizetési kötelezettséget említ, díjfizetési és költségtérítési kötelezettséget kell 
érteni.  

(3) Az e rendeletben meghatározott díjak mértéke az adott eljárással kapcsolatban a 
Hatóságnál felmerülő és másra át nem hárítható valamennyi költségre fedezetet biztosít. 

 
A díj nyilvántartása és elszámolása 

 
20. § A Hatóság a díjakról külön nyilvántartást vezet. A Hatóság eljárásaiért fizetendő díj 

nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell megfelelően 
alkalmazni. 
 

Záró rendelkezés 
 
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a 

hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
 

Az Európai Unió jogának való megfelelés 
 
22. § Ez a rendelet az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési 

szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és a 
tanácsi irányelv (engedélyezési irányelv) 12-13. cikkének való megfelelést szolgálja. 

 
 
 
 

Szalai Annamária s.k., 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke 

 


