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A díjfizetés módja: A hatósági eljárási díjakat az 5/2011. NMHH elnöki rendelet 18.§ (2) alapján a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással 

kell megfizetni, a Hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára. Az átutalási megbízás 

közlemény rovatában fel kell tüntetni a kérelmező adószámát, a filmalkotás címét és az eljárás tárgyát. 
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A díjköteles eljárás 

megnevezése 
A díjköteles eljárás leírása      Jogszabályi hely 

Az eljárási díj 

mértéke (első fok) 

Cégnyilvántartás 
Mozgóképszakmai szervezetek nyilvántartásba 

vétele 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/A.§ (5) 30 000 Ft 

  
Magánszemélyek nyilvántartásba vétele 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/A.§ (5) 10 000 Ft 

Korhatár besorolás Filmbesorolás a kiskorúak védelmében 
5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/A.§ (1) 25 000 Ft 

  
Filmbesorolás a kiskorúak védelmében / rövidfilm  

(<30 perc) 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/A.§ (1) 5 000 Ft 

  

Filmbesorolás a kiskorúak védelmében / 

mozielőzetes 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/A.§ (1) 5 000 Ft 

  

Filmbesorolás / sorozat  
5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/A.§ (2) 

Részenként 5 000 Ft,         

de minimum 30 000.-Ft, 

maximum 100 000.-Ft 

  

Filmbesorolás / sorozat egyes részeire / rövidfilm 

(<30perc) 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/A.§ (2) 

Részenként 1 000 Ft 

de minimum 30 000.-Ft, 

maximum 100 000.-Ft 

  

Filmbesorolás a sorozat egészére , ha a részek 

mindegyike az Mktv. 21.§  szerinti I. kategóriába 

esik, és a sorozat egészének hossza nem haladja 

meg a 150 percet  

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/A.§ (2) 

Legfeljebb 10 000.-Ft 

  

Filmbesorolás a kiskorúak védelmében /           

zenei filmalkotás 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/A.§ (1) 
3 000 Ft 



A mozgóképszakmai hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak 2013. október 26-ától 
 
 

A díjfizetés módja: A hatósági eljárási díjakat az 5/2011. NMHH elnöki rendelet 18.§ (2) alapján a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással 

kell megfizetni, a Hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára. Az átutalási megbízás 

közlemény rovatában fel kell tüntetni a kérelmező adószámát, a filmalkotás címét és az eljárás tárgyát. 

2 

 
 

A díjköteles eljárás 

megnevezése 
A díjköteles eljárás leírása      Jogszabályi hely 

Az eljárási díj 

mértéke (első fok) 

"Art" film besorolás Filmalkotások "art" besorolására irányuló eljárás 
5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/A.§ (3) 15 000 Ft 

"Art" film besorolás és 
kulturális teszt egy eljárásban 

Filmalkotások "art" besorolására irányuló eljárás 

és kulturális teszt egy eljárásban 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/A.§ (3) 20 000 Ft 

"Art" mozi, moziterem 
besorolás 

Egytermes mozi "art" besorolása 
5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/A.§ (4) 20 000 Ft 

  
Többtermes mozi "art" besorolása termenként 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/A.§ (4) 10 000 Ft 

Kulturális teszt 
A filmalkotás kulturális követelményeknek való 

megfelelés szerinti támogatásra jogosultságának 

Igazolása filmgyártás és filmforgalmazás esetén 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/B.§ (1) 

15 000 Ft 
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A díjköteles eljárás 

megnevezése 
A díjköteles eljárás leírása      Jogszabályi hely 

Az eljárási díj 

mértéke (első fok) 

Filmbesorolás 
Filmbesorolás a magyar részvételi arányok 

megállapításának céljából, ha a költségvetés az    

50 millió Ft-t nem haladja meg 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/B.§ (2)  a) 
10 000 Ft 

  

Filmbesorolás a magyar részvételi arányok 

megállapításának céljából, ha a költségvetés          

az 50 millió Ft-t meghaladja 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/B.§ (2)  b) 
30 000 Ft 

Filmbesorolás és kulturális 
teszt egy eljárásban 

Filmbesorolás a magyar részvételi arányok 

megállapításának céljából, valamint a kulturális 

követelményeknek való megfelelés igazolása egy 

eljárásban, ha a költségvetés az 50 millió Ft-t nem 

haladja meg 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/B.§ (3)  a) 

20 000 Ft 

  

Filmbesorolás a magyar részvételi arányok 

megállapításának céljából, valamint a kulturális 

követelményeknek való megfelelés igazolása egy 

eljárásban, ha a költségvetés az 50 millió Ft-t   

meghaladja 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/B.§ (3)  b) 

40 000 Ft 

Filmszakmai felsőoktatási 

intézmény tanterve szerint 

készített filmalkotás 

besorolása (és kulturális 

tesztje) 

Filmbesorolás (és kulturális teszt), amennyiben a 

filmalkotás elkészítését államilag elismert 

felsőoktatási intézmény tanterve szakmai 

gyakorlat részeként vagy vizsgakövetelményként 

írja elő  

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/A.§ (8)   

3 000 Ft  
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A díjköteles eljárás 

megnevezése 
A díjköteles eljárás leírása      Jogszabályi hely 

Az eljárási díj 

mértéke (első fok) 

Támogatásra jogosultság 
igazolása megrendelésre 
készülő filmalkotás esetében 

A támogatásra jogosultság igazolása, ha a 

filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége 10 

millió Ft alatt van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/C.§ (1)  a) 
10 000 Ft 

  

A támogatásra jogosultság igazolása, ha a 

filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége 10 és 

50 millió Ft között van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/C.§ (1)  b) 
50 000 Ft 

  

A támogatásra jogosultság igazolása, ha a 

filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége 50 és 

500 millió Ft között van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/C.§ (1)  c) 
100 000 Ft 

  

A támogatásra jogosultság igazolása, ha a 

filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége 500 

millió Ft felett van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/C.§ (1)  d) 

100 000 Ft és a filmalkotás 

közvetlen filmgyártási 

költségei 500 millió Ft feletti 

részének 0,2%-a 
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A díjköteles eljárás 

megnevezése 
A díjköteles eljárás leírása      Jogszabályi hely 

Az eljárási díj 

mértéke (első fok) 

Támogatásra jogosultság 
igazolása  nem 
megrendelésre készülő 
filmalkotás esetében 

A támogatásra jogosultság igazolása, ha a 

filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége 10 

millió Ft alatt van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/C.§  (3)  

5 000 Ft 

  

A támogatásra jogosultság igazolása, ha a 

filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége 10 és 

50 millió Ft között van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/C.§ (3)  
25 000 Ft 

  

A támogatásra jogosultság igazolása, ha a 

filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége 50 és 

500 millió Ft között van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/C.§ (3) 
50 000 Ft 

  

A támogatásra jogosultság igazolása, ha a 

filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége 500 

millió Ft felett van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/C.§  (3) 

50 000 Ft és a filmalkotás 

közvetlen filmgyártási 

költségei 500 millió Ft feletti 

részének 0,1%-a 

 

 Támogatásra jogosultság 

igazolása (és kulturális teszt) 

filmszakmai felsőoktatási 

intézmény tanterve szerint 

készített filmalkotás esetében 

 

Támogatásra jogosultság igazolása (és kulturális 

teszt), amennyiben a filmalkotás elkészítését 

államilag elismert felsőoktatási intézmény 

tanterve szakmai gyakorlat részeként vagy 

vizsgakövetelményként írja elő  

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/A.§ (8)   

3  000 Ft 
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A díjköteles eljárás 

megnevezése 
A díjköteles eljárás leírása      Jogszabályi hely 

Az eljárási díj 

mértéke (első fok) 

Támogatásra jogosultság 
igazolása és kulturális teszt 
egy eljárásban  
megrendelésre készülő 
filmalkotás esetében 

A támogatásra jogosultság igazolása, ha a 

filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége 10 

millió Ft alatt van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/C.§  (2)  

20 000 Ft 

  

A támogatásra jogosultság igazolása, ha a 

filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége 10 és 

50 millió Ft között van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/C.§ (2)  
60 000 Ft 

  

A támogatásra jogosultság igazolása, ha a 

filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége 50 és 

500 millió Ft között van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/C.§ (2)  
110 000 Ft 

  

A támogatásra jogosultság igazolása, ha a 

filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége 500 

millió Ft felett van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/C.§ (2)  

110 000 Ft és a filmalkotás 

közvetlen filmgyártási 

költségei 500 millió Ft feletti 

részének 0,2%-a 
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A díjköteles eljárás 

megnevezése 
A díjköteles eljárás leírása      Jogszabályi hely 

Az eljárási díj 

mértéke (első fok) 

Támogatásra jogosultság 
igazolása és kulturális teszt 
egy eljárásban  nem 
megrendelésre készülő 
filmalkotás esetében 

A támogatásra jogosultság igazolása, ha a 

filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége 10 

millió Ft alatt van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/C.§  (4)  

15 000 Ft 

  

A támogatásra jogosultság igazolása, ha a 

filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége 10 és 

50 millió Ft között van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/C.§ (4) 
35 000 Ft 

  

A támogatásra jogosultság igazolása, ha a 

filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége 50 és 

500 millió Ft között van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/C.§ (4)  
60 000 Ft 

  

A támogatásra jogosultság igazolása, ha a 

filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége 500 

millió Ft felett van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/C.§ (4)  

60 000 Ft és a filmalkotás 

közvetlen filmgyártási 

költségei 500 millió Ft feletti 

részének 0,1%-a 
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A díjköteles eljárás 

megnevezése 
A díjköteles eljárás leírása      Jogszabályi hely 

Az eljárási díj 

mértéke (első fok) 

Költségellenőrzési eljárás 
megrendelésre készülő 
filmalkotás esetében   

  

  

Egyszeres eljárásban 
Ha a támogatás igazolás kiadása iránti kérelemben 

megjelölt közvetlen filmgyártási költség 10 millió 

Ft alatt van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§  (1) a) 
20 000 Ft 

  

Ha a támogatás igazolás kiadása iránti kérelemben 

megjelölt közvetlen filmgyártási költség 10 és 50 

millió Ft között van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§ (1) b) 
50 000 Ft 

  

Ha a támogatás igazolás kiadása iránti kérelemben 

megjelölt közvetlen filmgyártási költség 50 és 500 

millió Ft között van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§ (1) c) 
100 000 Ft 

  

Ha a támogatás igazolás kiadása iránti kérelemben 

megjelölt közvetlen filmgyártási költség 500 millió 

Ft felett van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§ (1) d) 

100 000 Ft és a filmalkotás 

közvetlen filmgyártási 

költségei 500 millió Ft feletti 

részének 0,2%-a 

 
  



A mozgóképszakmai hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak 2013. október 26-ától 
 
 

A díjfizetés módja: A hatósági eljárási díjakat az 5/2011. NMHH elnöki rendelet 18.§ (2) alapján a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással 

kell megfizetni, a Hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára. Az átutalási megbízás 

közlemény rovatában fel kell tüntetni a kérelmező adószámát, a filmalkotás címét és az eljárás tárgyát. 

9 

 
 

A díjköteles eljárás 

megnevezése 
A díjköteles eljárás leírása      Jogszabályi hely 

Az eljárási díj 

mértéke (első fok) 

Költségellenőrzési eljárás 
megrendelésre készülő 
filmalkotás esetében   

  

  

Negyedévenkénti eljárásban 
Ha a támogatásra jogosultság igazolása 

határozatban megállapított közvetlen filmgyártási 

költség 10 millió Ft alatt van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§  (3)  
Eljárásonként  20 000 Ft 

  

Ha a támogatásra jogosultság igazolása 

határozatban megállapított közvetlen filmgyártási 

költség 10 és 50 millió Ft között van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§  (3) 
Eljárásonként  50 000 Ft 

  

Ha a támogatásra jogosultság igazolása  

határozatban megállapított közvetlen filmgyártási 

költség 50 és 500 millió Ft között van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§ (3)  
Eljárásonként 100 000 Ft 

  

Ha a támogatásra jogosultság igazolása 

határozatban megállapított közvetlen filmgyártási 

költség 500 millió Ft felett van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§ (3)  

Eljárásonként a kérelemben 

feltüntetett közvetlen 

filmgyártási költség 0,2%-a. 
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A díjköteles eljárás 

megnevezése 
A díjköteles eljárás leírása      Jogszabályi hely 

Az eljárási díj 

mértéke (első fok) 

Költségellenőrzési eljárás 
megrendelésre készülő 
filmalkotás esetében   

  

  

Havonkénti eljárásban 
Ha a támogatásra jogosultság  igazolása 

határozatban megállapított közvetlen filmgyártási 

költség 10 millió Ft alatt van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§  (2)  
Eljárásonként  10 000 Ft 

  

Ha a támogatásra jogosultság  igazolása 

határozatban megállapított közvetlen filmgyártási 

költség  10 és 50 millió Ft között van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§  (2)  
Eljárásonként  25 000 Ft 

  

Ha a támogatásra jogosultság  igazolása 

határozatban megállapított közvetlen filmgyártási 

költség  50 és 500 millió Ft között van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§  (2)  
Eljárásonként 50 000 Ft 

  

Ha a támogatásra jogosultság igazolása 

határozatban megállapított közvetlen filmgyártási 

költség 500 millió Ft felett van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§  (2)  

Eljárásonként a kérelemben 

feltüntetett közvetlen 

filmgyártási költség 0,2%-a. 
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A díjköteles eljárás 

megnevezése 
A díjköteles eljárás leírása      Jogszabályi hely 

Az eljárási díj 

mértéke (első fok) 

Költségellenőrzési eljárás 
nem megrendelésre készülő 
filmalkotás esetében   

  

  

Egyszeres eljárásban 
Ha a támogatás igazolás kiadása iránti kérelemben 

megjelölt közvetlen filmgyártási költség 10 millió 

Ft alatt van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§  (4) 
10 000 Ft 

  

Ha a támogatás igazolás kiadása iránti kérelemben 

megjelölt közvetlen filmgyártási költség 10 és 50 

millió Ft között van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§  (4) 
25 000 Ft 

  

Ha a támogatás igazolás kiadása iránti kérelemben 

megjelölt közvetlen filmgyártási költség 50 és 500 

millió Ft között van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§  (4) 
50 000 Ft 

  

Ha a támogatás igazolás kiadása iránti kérelemben 

megjelölt közvetlen filmgyártási költség 500 millió 

Ft felett van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§  (4) 

50 000 Ft és a filmalkotás 

közvetlen filmgyártási 

költségei 500 millió Ft feletti 

részének 0,1%-a 

Költségellenőrzési eljárás 

filmszakmai felsőoktatási 

intézmény tanterve szerint 

készített filmalkotás esetében 
 

Költségellenőrzési eljárás, amennyiben a 

filmalkotás elkészítését államilag elismert 

felsőoktatási intézmény tanterve szakmai 

gyakorlat részeként vagy vizsgakövetelményként 

írja elő  

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/A.§ (8)   

3 000 Ft  
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A díjköteles eljárás 

megnevezése 
A díjköteles eljárás leírása      Jogszabályi hely 

Az eljárási díj 

mértéke (első fok) 

Költségellenőrzési eljárás 
nem megrendelésre készülő 
filmalkotás esetében   

  

  

Negyedévenkénti eljárásban 
Ha a támogatásra jogosultság  igazolása 

határozatban megállapított közvetlen filmgyártási 

költség 10 millió Ft alatt van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§  (6) 
Eljárásonként  10 000 Ft 

  

Ha a támogatásra jogosultság  igazolása 

határozatban megállapított közvetlen filmgyártási 

költség  10 és 50 millió Ft között van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§  (6) 
Eljárásonként  25 000 Ft 

  

Ha a támogatásra jogosultság  igazolása 

határozatban megállapított közvetlen filmgyártási 

költség  50 és 500 millió Ft között van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§  (6) 

Eljárásonként 50 000 Ft 

  

Ha a támogatásra jogosultság igazolása 

határozatban megállapított közvetlen filmgyártási 

költség 500 millió Ft felett van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§  (6) 

Eljárásonként a kérelemben 

feltüntetett közvetlen 

filmgyártási költség 0,1%-a. 
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A díjköteles eljárás 

megnevezése 
A díjköteles eljárás leírása      Jogszabályi hely 

Az eljárási díj 

mértéke (első fok) 

Költségellenőrzési eljárás 
nem megrendelésre készülő 
filmalkotás esetében   

  

  

Havonkénti eljárásban 
Ha a támogatásra jogosultság  igazolása 

határozatban megállapított közvetlen filmgyártási 

költség  10 millió Ft alatt van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§  (5) 
Eljárásonként  5 000 Ft 

  

Ha a támogatásra jogosultság  igazolása 

határozatban megállapított közvetlen filmgyártási 

költség 10 és 50 millió Ft között van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§  (5) 
Eljárásonként  10 000 Ft 

  

Ha a támogatásra jogosultság  igazolása 

határozatban megállapított közvetlen filmgyártási 

költség  50 és 500 millió Ft között van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§  (5) 

Eljárásonként 25 000 Ft 

  

Ha a támogatásra jogosultság  igazolása 

határozatban megállapított közvetlen filmgyártási 

költség  500 millió Ft felett van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§  (5) 

Eljárásonként a kérelemben 

feltüntetett közvetlen 

filmgyártási költség 0,1%-a. 
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A díjköteles eljárás 

megnevezése 
A díjköteles eljárás leírása      Jogszabályi hely 

Az eljárási díj 

mértéke (első fok) 

Költségellenőrzési eljárás  

  

  

  

Záró elszámolás esetén 
Ha a támogatásra jogosultság igazolása 

határozatban megállapított közvetlen filmgyártási 

költség 10 millió Ft alatt van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§  (8) a) 
5 000 Ft 

  

Ha a támogatásra jogosultság igazolása 

határozatban megállapított közvetlen filmgyártási 

költség 10 millió és  500 millió Ft között van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§  (8) b) 

10 000 Ft 

  

Ha a támogatásra jogosultság igazolása 

határozatban megállapított közvetlen filmgyártási 

költség 500 millió Ft felett van 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§  (8) c) 
50 000 Ft 

Az MNF által támogatott 

filmek esetében az 

előkészítéstől a támogatási 

szerződés megkötéséig terjedő 

időszakra, egyszeri eljárásban 
  

A nem megrendelésre készülő filmalkotás 

esetében, amennyiben az MNF által 

támogatásban részesül, a filmgyártás 

előkészítésének kezdetétől a támogatási 

szerződés megkötéséig terjedő időszak 

tekintetében egyszeri költségellenőrzési  eljárás   

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§  (10))  

25 000 Ft  
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A díjköteles eljárás 

megnevezése 
A díjköteles eljárás leírása      Jogszabályi hely 

Az eljárási díj 

mértéke (első fok) 

Támogatási igazolás  

  

  

  

Támogatási igazolás 

kiadására irányuló eljárás 
A támogatási igazolás kiadására irányuló eljárás, 

amennyiben azt költségellenőrzés előzte meg 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/D.§  (9) 
10 000 Ft 

 
Támogatási igazolás 

kiadására irányuló eljárás 

filmszakmai felsőoktatási 

intézmény tanterve szerint 

készített filmalkotás esetében 
 

 

Támogatási igazolás kiadására irányuló eljárás, 

amennyiben a filmalkotás elkészítését államilag 

elismert felsőoktatási intézmény tanterve szakmai 

gyakorlat részeként vagy vizsgakövetelményként 

írja elő  

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/A.§ (8)   

3  000 Ft 
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A díjköteles eljárás 

megnevezése 
A díjköteles eljárás leírása      Jogszabályi hely 

Az eljárási díj 

mértéke (első fok) 

Igazolások 

A Hivatalnak a mozgóképszakmai szervezetekről 

és személyekről vezetett nyilvántartásba vételi 

kérelmével egyidejűleg előterjesztett, hatósági 

bizonyítvány kiállítása iránti kérelem  

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/E.§  (1) 

0 Ft 

  

A Hivatal nyilvántartásaiban szereplő egyéb 

adatok igazolására kiállított hatósági bizonyítvány  

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/E.§  (1) 
       Példányonként 5 000 Ft  

  
Koprodukciós igazolások, eredetigazolások 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/E.§  (2)   5 példányonként 10 000 Ft 

 Okirat pótlás, másolat kiadás 
Elvesztett okirat pótlása, valamint a Hatóság 

döntései hiteles másolatának kiadása  

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/E.§  (4)  5 000  Ft 

  Adatszolgáltatás 
Az Mktv. 32.§ (5) bekezdés szerinti 

adatszolgáltatás, adatcsoportonként  

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/E.§  (5) 3 000 Ft  

Bejelentések 

A gyártási, előkészítési időszak, a forgatás 

megkezdése időpontjának bejelentése, 

változásbejegyzés iránti kérelem, törlésre irányuló 

kérelem 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

14/E.§  (3), 14/F.§  

0 Ft 

 Kérelemre induló általános 
hatósági felügyeleti eljárás 
 

A Hivatal nyilvántartásaiban történő 

változásbejegyzésre, illetve a nyilvántartásból való 

törlésre irányuló kérelem  

  5/2011. NMHH Elnöki 

rendelet 14/A.§ (6) 
3 000Ft  
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A díjköteles eljárás 

megnevezése 
A díjköteles eljárás leírása      Jogszabályi hely 

Az eljárási díj 

mértéke (első fok) 

 Másodfokú eljárás díja 
A mozgóképszakmai hatóság másodfokú 

eljárásaiért fizetendő díj, ha az elsőfokú eljárás 

díja fix összegű 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

16.§ (2)  Az elsőfokú eljárás díjának 

50%-a, de legfeljebb 15 000 

Ft 

  

A mozgóképszakmai hatóság másodfokú 

eljárásaiért fizetendő díj, ha az elsőfokú eljárás 

díja százalékos mértékű 

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

16.§ (2)  
50 000 Ft 

  

A hivatalból indított mozgóképszakmai hatósági 

eljárás során a  másodfokú eljárás díja  

5/2011. NMHH Elnöki rendelet 

16.§ (3)   5 000 Ft  

 


