
 

3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet 

a légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a légiközlekedésről szóló 
1995. évi XCVII. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében, valamint 15. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján, figyelemmel a végrehajtásról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a (4) bekezdésének 9. alpontjára 
- a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el: 

1. § (1) A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárásokért a rendelet mellékletében meghatározott hatósági 
díjakat (a továbbiakban: díj) kell fizetni. 

(2) A díjat az eljárás kezdeményezőjének a kezdeményezéssel egyidejűleg kell a Polgári Légiközlekedési Hatóság 
(a továbbiakban: PLH) a Magyar Államkincstár Rt.-nél vezetett MNB 10032000-01712405-00000000 számú 
előirányzat felhasználási keretszámlájára igazoltan befizetni. 

(3) A beszedett díj a PLH bevétele. A díjak beszedésére, kezelésére, nyilvántartására, elszámolására és 
visszatérítésére az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni. 

(4) A rendelet mellékletében meghatározott díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák. A díjak 
számlázásánál a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény előírásait kell alkalmazni. 

(5) A hatósági eljárás eredményét igazoló okiratok kiállításának díját az eljárási díjak tartalmazzák. 
(6) A kérelem visszavonása esetén az eljárásért megfizetett díj - a díj 10%-ának levonását követően - a vizsgálatok 

megkezdéséig visszaigényelhető. 
2. § (1) A PLH határozata ellen benyújtott fellebbezés díja az eljárási díj 50%-a, melyet a fellebbezés 

benyújtásával egyidejűleg kell a Közlekedési Főfelügyelet részére a Magyar Államkincstár Rt.-nél vezetett 
10032000-01738825 számú előirányzat - felhasználási keretszámlája - javára igazoltan befizetni. 

(2) Amennyiben a fellebbezés során megállapítást nyer, hogy az elsőfokú hatóság határozata jogszabálysértő volt, 
a fellebbezés díját vissza kell téríteni. Erről a másodfokú hatóság határozatában köteles rendelkezni. 

3. § (1) Abban az esetben, ha a PLH a jogszabályban előírt légiközlekedési hatósági eljárást műszaki okból 
kizárólag külföldön folytathatja le, vagy a légiközlekedési hatósági eljárás lefolytatását a kérelmező külföldön kéri, a 
díjat a külföldön ténylegesen felmerült költségekkel megemelt összegben kell megfizetni. 

(2) A külföldön lefolytatandó hatósági eljárás várható költségeiről a kérelmezőt tájékoztatni kell, amelynek 
összegét a kérelmezőnek a tájékoztatás kézhezvételétől számított 5 napon belül meg kell előlegeznie. A hatósági 
eljárás befejezése után a PLH a tényleges költségekkel növelt díjról számlát köteles kiállítani. A számla alapján a 
befizetett előleg és a ténylegesen elvégzett hatósági tevékenység díjai közti különbözetet 

a) amennyiben az ügyfél által befizetett előleg összege több, a határozat meghozatalát követő 15 napon belül az 
ügyfél részére visszautalja; 

b) amennyiben az ügyfél által befizetett előleg összege kevesebb, az ügyfél a határozat kézhezvételét követő 15 
napon belül a hatóság részére befizeti. 

4. § A rendeletben meghatározott díjak tekintetében 
a) személyes illetékmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. §-a (1) 

bekezdésének a)-c), e) és g)-k) pontjait, 
b) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2)-(3) bekezdésében foglaltakat, 
c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a 

31. §-ának (2) és (7) bekezdéseiben foglaltakat, 
d) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat, 
e) a mulasztási bírságra az Itv. 34. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben, valamint a 82. §-ában foglaltakat, 
f) a díjfizetés ellenőrzésére az Itv. 83. §-ának (2) bekezdésében foglaltakat 

kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni. 
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően 

kezdeményezett eljárásoknál kell alkalmazni. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 

34/1999. (X. 29.) KHVM rendelet és a módosítására kiadott 28/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet hatályát veszti. 



Melléklet a 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelethez 

A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások (szolgáltatások) díjai 

   
Sorszá

m  
 

   
Légügyi hatósági eljárások megnevezése 

   
Díj Ft 

I. A LÉGIJÁRMŰVEKET ÉS FELSZERELÉSEIT ELŐÁLLÍTÓ, JAVÍTÓ, 
ELLENŐRZŐ, ÉS ÜZEMBEN TARTÓ ÜZEMEK ALKALMASSÁGÁNAK 

VIZSGÁLATA ÉS ENGEDÉLYEZÉSE 

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 3. § (1), (3), 29. § (1) és a végrehajtásáról 
szóló 141/1996. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § (4) 2. pont, 13. § (1) (1-29. tétel) 

Egyedi vizsgálat gyártó és javító tevékenység esetén 

 1.  Ejtőernyő, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb 
légijárművek gyártó és javító tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének 
kiterjesztése 

 70 600

 2.  736 kW teljesítmény alatti egyhajtóműves légijárművek gyártó és javító 
tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése 

 115 000

 3.  736 kW teljesítmény feletti egyhajtóműves légijárművek gyártó és javító 
tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése 

 141 000

 4.  Gázturbinás és többhajtóműves 5701 kg felszálló tömeg alatti légijárművek gyártó és 
javító tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése 

 173 000

 5.  5701-27 000 kg közötti felszálló tömegű légijárművek gyártó és javító tevékenységének 
engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése 

 212 000

 6.  27 000 kg feletti felszálló tömegű légijárművek gyártó és javító tevékenységének 
engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése 

 264 000

 7.  Légijármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése, 
kiterjesztése a legalább 50 alkatrészt magában foglaló egység esetén 

 70 600

 8.  Légijármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése, 
kiterjesztése az 50 alkatrészt meghaladó egység esetén 

 79 500

 9.  Légijármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése, 
kiterjesztése különleges egységek esetén 

 88 000

 10.  Légijármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése 
komplex rendszerek esetén 

 97 000

Légijármű üzemben tartása, karbantartása  
Lt. 19. § (1) a) és (3), Vhr. 1. § (4) 23. pont 

 11.  Üzemben tartási engedély kiadása ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgép és 
levegőnél könnyebb légijárművek részére 

 115 000

 12.  Üzemben tartási engedély kiterjesztése, érvényességi idejének meghosszabbítása 
ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb légijárművek részére 

 61 800

 13.  Üzemben tartási engedély kiadása 751-5700 kg közötti felszálló tömegű légijárművek 
esetén 

 159 000



 14.  Üzemben tartási engedély kiterjesztése, érvényességi idejének meghosszabbítása 751-
5700 kg közötti felszálló tömegű légijárművek esetén 

 93 500

 15.  Üzemben tartási engedély kiadása 5700 kg felszálló tömeg feletti légijárművek esetén  321 000
 16.  Üzemben tartási engedély kiterjesztése, érvényességi idejének meghosszabbítása 5700 kg 

felszálló tömeg feletti légijárművek esetén 
 265 000

 17.  Ejtőernyő, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgépet és levegőnél könnyebb 
légijárműveket, hajtóműveiket és azok berendezéseit karbantartó szervezet 
tevékenységének minősítése és engedélyezése 

 42 500

 18.  Ejtőernyő, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgépet és levegőnél könnyebb 
légijárműveket, hajtóműveiket és azok berendezéseit karbantartó szervezet 
tevékenységének kiterjesztése és érvényességi idejének meghosszabbítása 

 28 200

 19.  751-5700 kg közötti felszálló tömegű légijárműveket, azok hajtóműveit és berendezéseit 
karbantartó szervezet tevékenységének minősítése és engedélyezése 

 70 600

 20.  751-5700 kg közötti felszálló tömeg alatti légijárműveket, azok hajtóműveit és 
berendezéseit karbantartó szervezet tevékenységének kiterjesztése és érvényességi 
idejének meghosszabbítása 

 42 400

 21.  5701-27 000 kg közötti felszálló tömegű légijárműveket, azok hajtóműveit és 
berendezéseit karbantartó szervezet tevékenységének minősítése és engedélyezése 

 265 000

 22.  5701-27 000 kg közötti felszálló tömegű légijárműveket, azok hajtóműveit és 
berendezéseit karbantartó szervezet tevékenységének kiterjesztése és érvényességi 
idejének meghosszabbítása 

 173 000

 23.  27 000 kg felszálló tömeg feletti légijárművet karbantartó szervezet tevékenységének 
minősítése és engedélyezése 

 441 000

 24.  27 000 kg felszálló tömeg feletti légijárművet karbantartó szervezet tevékenységének 
kiterjesztése és érvényességi idejének meghosszabbítása 

 441 000

 25.  Légijárművek fedélzeti rádió-, műszer-, elektromos berendezéseit karbantartó szervezet 
tevékenységének engedélyezése 

 79 500

 26.  Légijárművek fedélzeti rádió-, műszer-, elektromos berendezéseit karbantartó szervezet 
tevékenységének kiterjesztése és érvényességi idejének meghosszabbítása 

 70 600

 27.  Légijárművet, hajtóművet és annak berendezéseit karbantartó és/vagy javító külföldi 
szervezet engedélyének honosítása 

 353 000

 28.  Légijárművet, hajtóművet és annak berendezéseit karbantartó és/vagy javító külföldi 
szervezet honosított engedélyének kiterjesztése vagy érvényességi idejének 
meghosszabbítása 

 317 800

 29.  Az időszakos hatósági felülvizsgálati időpont elhalasztása kérelemre a vonatkozó díjtétel 
50%-a 

  

II. LÉGIJÁRMŰVEK FÖLDI ÉS LÉGI ÜZEMELTETÉSÉVEL, 
MINŐSÍTÉSÉVEL ÉS ENGEDÉLYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK, ENGEDÉLYEZÉSEK 

Típusalkalmassági vizsgálat  
Lt. 46. § (1), 15. § (2), Vhr. 1. § (4) 1. pont, 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet 

(30-38. tétel) 

 30.  Típusalkalmassági vizsgálat és Bizonyítvány kiadása, ultralight (mikrolight) és vitorlázó 
repülőgép, levegőnél könnyebb légijármű esetében 

 212 000

 31.  Típusalkalmassági vizsgálat és Bizonyítvány kiadása ejtőernyő, siklóernyő, motoros 
siklóernyő légijármű esetén 

 53 000

 32.  Típusalkalmassági vizsgálat és Bizonyítvány kiadása honosítási eljárásban ultralight 
(mikrolight), vitorlázó repülőgép, levegőnél könnyebb légijármű esetében 

 44 000

 33.  Típusalkalmassági vizsgálat és Bizonyítvány kiadása honosítási eljárásban ejtőernyő,  14 000



siklóernyő, motoros siklóernyő légijármű esetén 
 34.  Kiegészítő típusalkalmassági vizsgálat és Bizonyítvány kiadása ultralight (mikrolight), 

vitorlázó repülőgép, levegőnél könnyebb légijármű esetében 
 53 000

 35.  Kiegészítő típusalkalmassági vizsgálat és Bizonyítvány kiadása ejtőernyő, siklóernyő, 
motoros siklóernyő légijármű esetén 

 14 000

 36.  Típusalkalmassági vizsgálat és Bizonyítvány kiadása honosítási eljárásban 751-5700 kg 
közötti felszálló tömegű légijármű esetében 

 70 600

 37.  Típusalkalmassági vizsgálat és Bizonyítvány kiadása honosítási eljárásban 5700 kg 
felszálló tömeg feletti légijármű esetében 

 176 600

 38.  Kiegészítő vagy meghatározott célú típusalkalmassági vizsgálat és Bizonyítvány kiadása 
750 kg felszálló tömeg feletti légijármű esetében 

 88 000

Légijárművek lajstromba vétele  
Lt. 12. § (1), 15. § (2), Vhr. 1. § (4) 1. pont, 32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet (39-

47. tétel) 

 39.  Légijárműnek a Magyar Köztársaság Állami Légijármű Lajstromába vétele ultralight, 
microlight, vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb légijárművek esetében 

 44 000

 40.  Légijárműnek a Magyar Köztársaság Állami Légijármű Lajstromába vétele 751-5700 kg 
közötti felszálló tömegű légijárművek esetében 

 70 600

 41.  Légijárműnek a Magyar Köztársaság Állami Légijármű Lajstromába vétele 5700 kg 
feletti felszálló tömegű légijárművek esetében 

 132 400

 42.  A lajstromjel előzetes kijelölése 39-41-ig az alkalmazott díjtétel 50%-a   
 43.  Az ideiglenes lajstromjel kijelölése 39-41-ig az alkalmazott díjtétel 50%-a   
 44.  A légijárműnek a Magyar Köztársaság Állami Légijármű Lajstromából való törlése  12 300
 45.  Lajstromozással kapcsolatos adatszolgáltatás kérése  3 500
 46.  A légijárművet terhelő jelzálog és egyéb jog bejegyzése, módosítása  53 000
 47.  A légijárművet terhelő jelzálog és egyéb jog törlése  17 600

III. A LÉGIJÁRMŰ LÉGIALKALMASSÁGÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA, 
BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA ÉS AZ ÉRVÉNYESSÉGI IDEJÉNEK 

MEGHOSSZABBÍTÁSA 

Lt. 48. § (2) és (4), Vhr. 1. § (4) 3. pont, 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet (48-55. tétel) 

 48.  Ejtőernyő, ultralight, microlight, vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb 
légijárművek 

 17 600

 49.  751-5700 kg közötti felszálló tömegű légijárművek  26 500
 50.  5701-27 000 kg közötti felszálló tömegű légijárművek  106 000
 51.  27 001 kg feletti felszálló tömegű légijárművek  176 500
 52.  5700 kg felszálló tömeg feletti légijárművek légialkalmassági bizonyítványa 

érvényességi idejének maximum 30 nappal történő meghosszabbítása 
 88 000

 53.  5701 kg felszálló tömeg alatti légijárművek légialkalmassági bizonyítványa érvényességi 
idejének maximum 30 nappal történő meghosszabbítása 

 8 800

 54.  A légijármű rendeltetése módosításának vizsgálata. A vonatkozó érvényesítés 
hosszabbítására vonatkozó tételek díjainak 2/3-a 

  

 55.  Az export légialkalmasság vizsgálata és bizonyítványának kiadása. A vonatkozó 
érvényesítés hosszabbítására vonatkozó tételek díjainak 2/3-a 

  

IV. EGYÉB A LÉGIJÁRMŰVEKKEL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI 
INTÉZKEDÉSEK 



 56.  A légijármű bizonyítványaiban beállt adatváltozások bejegyzése  35 300
   Vhr. 5. § (2) i) pont, 32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet, 63/2001. (XII. 23.) KöViM 

rendelet (56-87. tétel) 
  

 57.  A légijármű üzemben tartási engedélyében beállt adatváltozások bejegyzése (személyi és 
adatok) 

 26 500

   Vhr. 5. § (2) i) pont   
 58.  Légijárművön végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése légijárművenként, 

amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidő 25 óra alatt van 
 17 600

   Lt. 29. § (1) és Vhr. 13. § (1), 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet   
 59.  Légijárműtípuson végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése 

légijárművenként, amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidő 25 óra alatt van 
 35 300

   Lt. 29. § (1) és Vhr. 13. § (1), 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet   
 60.  Légijárművön végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése légijárművenként, 

amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidő 25-100 óra között van 
 26 500

 61.  Légijárműtípuson végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése, amikor a 
végrehajtáshoz szükséges munkaidő 25-100 óra között van 

 38 400

 62.  Légijárművön végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése légijárművenként, 
amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidő 100 órán felül van 

 53 000

 63.  Légijárműtípuson végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése, amikor a 
végrehajtáshoz szükséges munkaidő 100 órán felül van 

 74 200

 64.  Alapanyagok (szövetek, festékek, fa- és fémipari készítmények, kötőelemek, 
műanyagok) beépítésének, alkalmazásának engedélyezése 

 26 500

 65.  Üzem- és kenőanyagok engedélyezése  26 500
 66.  Érvényes légialkalmassági bizonyítvánnyal nem rendelkező légijárművekkel való 

repülések, egyszeri átrepülések vizsgálata és engedélyezése 
 8 800

   Lt. 3. § (1), (3), Vhr. 1. § (4) 12. pont, 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet   
 67.  Polgári repülés mérésügyi szolgálatainak éves felülvizsgálata és engedélyezése  70 600

   Lt. 29. § (1), Vhr. 13. § (1), Vhr. 1. § (4) 17. pont   
 68.  Érvényes szakmai szabályoktól - a jogszabályok és egyéb szakmai szabályok által 

lehetővé tett - eltérések engedélyezésének eljárása
 26 500

   Vhr. 1. § (4) 2. pont   
 69.  Üzemidő, illetve élettartam hosszabbításának engedélyezése 5700 kg felszálló tömeg 

alatti légijárművek esetében légijárművenként 
 26 500

 70.  Üzemidő, illetve élettartam hosszabbításának engedélyezése 5700 kg felszálló tömeg 
feletti légijárművek esetében légijárművenként 

 53 000

 71.  Egyéni munkavállalói engedélyezés hatósági eljárása  8 800
 72.  Külföldi légügyi hatóság megkeresése a légiközlekedési hatóság által a hazai gyártók, 

karbantartók, üzemben tartók kérésére 
 8 800

   Lt. 3. § (3)   
 73.  Szakértői tevékenység kérelmének véleményezése  

33/1999. (X. 15.) KHVM rendelet 
 8 800

 74.  Légijármű hatósági felülvizsgálatára szóló engedély/megbízás kiadása kérelemre erre 
jogosított, de nem a Légügyi Hatóság alkalmazásában álló személyeknek 

 53 000

   Lt. 3. § (3)   
 75.  Légijármű hatósági felülvizsgálatára szóló engedély/megbízás kiadása kérelemre erre 

jogosított szervezetnek, ennek meghosszabbítása (JAR, JAA tagság esetén) 
 265 000

 76.  Speciális szállítási feladatok előtt a légijármű minősítése  25 700
 77.  5700 kg alatti felszálló tömegű légijárművek és üzemeltetőik hatósági jóváhagyásra 

kötelezett dokumentációinak eljárása (üzemben tartási engedély megléte esetén) 
 53 000

   Lt. 3. § (3), LÜF 6/1967. 19. §   
 78.  5700 kg feletti felszálló tömegű légijárművek és üzemeltetőik hatósági jóváhagyásra 

kötelezett dokumentációinak eljárása (üzemben tartási engedély megléte esetén) 
 88 300

   Lt. 3. § (3), LÜF 6/1967. 19. §   
 79.  5700 kg alatti felszálló tömegű légijárművek hatóság által jóváhagyásra kötelezett 

dokumentációjának ideiglenes módosítása 
 10 000

 80.  5700 kg feletti felszálló tömegű légijárművek hatóság által jóváhagyásra kötelezett  20 000



dokumentációjának ideiglenes módosítása 
 81.  Hatóság által jóváhagyott dokumentációktól való eltérés engedélyezése kivételes 

esetekben 
 26 500

 82.  Karbantartó szervezet Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása 26 500
 83.  Egyéb, az előbbiekben fel nem sorolt kérelmek elbírálása és hatósági eljárása   17 600

   Lt. 3. § (3)   

Légijármű zajminősítése  
Vhr. 1. § (4) 19. pont, 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet 

 84.  9000 kg-nál nagyobb felszálló tömegű légcsavaros és hangsebességnél kisebb sebességű 
sugárhajtású repülőgépek zajminősítési bizonyítvány honosítása vagy kiadása 

 70 600

 85.  9000 kg-nál kisebb felszálló tömegű légcsavaros repülőgépek és 2730 kg-nál nagyobb 
felszálló tömegű helikopterek zajminősítési bizonyítvány honosítása vagy kiadása 

 53 000

 86.  2730 kg-nál kisebb felszálló tömegű helikopterek zajminősítési bizonyítvány honosítása 
vagy kiadása 

 35 300

 87.  450 kg-nál kisebb felszálló tömegű légijárművek zajminősítési bizonyítvány honosítása 
vagy kiadása 

 8 800

V. REPÜLŐTEREK ÉS LESZÁLLÓHELYEK ENGEDÉLYEZÉSÉNEK 
HATÓSÁGI ELJÁRÁSAI 

Lt. 19. § (1) b) és Vhr. 1. § (4) 5. és 6. pont, 21. § (3), 103/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet, 24/1999. (VIII. 13.) KHVM 
rendelet (88-117. tétel) 

Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér 

 88.  Repülőtér alkalmasságának időszakos hatósági felülvizsgálata és az üzemben tartási 
engedély meghosszabbítása 

 485 500

 89.  Üzemben tartási engedélyben lévő adatok változásának hatósági bejegyeztetése és a 
módosított engedély kiadása 

 42 400

 90.  Repülőtérrend módosítás hatósági jóváhagyása  247 200
 91.  Repülőtér működési feltételei megváltoztatásának jóváhagyása és fejlesztésének 

engedélyezése 
 635 000

 92.  Repülőtér osztályba sorolása, átminősítése  56 500

Nyilvános repülőtér 

 93.  Létesítés engedélyezési eljárása  335 500
 94.  Újonnan létesített repülőtér műszaki átadás-átvételi eljárása és az üzemben tartási 

engedély kiadása 
 326 600

 95.  Új Repülőtérrend hatósági jóváhagyása  70 600
 96.  Repülőtér alkalmasságának időszakos hatósági felülvizsgálata és az üzemben tartási 

engedély meghosszabbítása 
 79 500

 97.  Repülőtérrend módosítás hatósági jóváhagyása  35 300
 98.  Repülőtér működési feltételei megváltoztatásának jóváhagyása és fejlesztésének 

engedélyezésével kapcsolatos eljárás 
 238 000

 99.  Repülőtér osztályba sorolása, átminősítése  56 500
 100.  Üzemben tartási engedély adataiban történt változás hatósági bejegyeztetése és a 

módosított engedély kiadása 
 21 200

 101.  Repülőtér megszüntetésének hatósági eljárása  79 500



Polgári célú nem nyilvános repülőtér 

 102.  Létesítés engedélyezési eljárása  194 000
 103.  Újonnan létesített repülőtér műszaki átadás-átvételi eljárása és az üzemben tartási 

engedély kiadása 
 247 000

 104.  Új Repülőtérrend hatósági jóváhagyása  56 500
 105.  Repülőtér alkalmasságának időszakos hatósági felülvizsgálata és az üzemben tartási 

engedély meghosszabbítása 
 70 600

 106.  Repülőtérrend módosítás hatósági jóváhagyása  28 200
 107.  Repülőtér működési feltételei megváltoztatásának jóváhagyása és fejlesztésének 

engedélyezésével kapcsolatos eljárás 
 167 700

 108.  Repülőtér osztályba sorolása, átminősítése  56 500
 109.  Üzemben tartási engedély adataiban történt változás hatósági bejegyeztetése és a 

módosított engedély kiadása 
 21 200

 110.  Repülőtér megszüntetésének hatósági eljárása  49 400

Közös felhasználású (polgári és katonai, valamint katonai és polgári) repülőtér  
(polgári hatósági eljárás díjtételei) 

 111.  Repülőtér üzembe helyezési eljárása és az üzemben tartási engedély kiadása  388 000
 112.  Repülőtér alkalmasságának időszakos hatósági felülvizsgálata és az üzemben tartási 

engedély meghosszabbítása 
 167 700

 113.  Közös felhasználású repülőtér Repülőtérrendjének jóváhagyása  282 500
 114.  Repülőtérrend módosítás hatósági jóváhagyása  115 000
 115.  Repülőtér működési feltételei megváltoztatásának jóváhagyása és fejlesztésének 

engedélyezésével kapcsolatos eljárás 
 336 000

 116.  Repülőtér osztályba sorolása, átminősítése  56 500
 117.  Üzemben tartási engedély adataiban történt változás hatósági bejegyeztetése és a 

módosított engedély kiadása 
 39 200

Repülőtér zajgátló védőövezete kijelölésének eljárása  
Lt. 3. § (1), 38. § (2), Vhr. 1. § (4) 19. pont, 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet 

 118.  Védőövezetre vonatkozó számítás kiinduló adatai és a számítási eljárás eredményeinek 
hatósági jóváhagyása 

 159 000

 119.  Zajgátló védőövezet kijelölése  112 000
 120.  Zajgátló védőövezet kijelölésének eljárási díja Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér 

esetében 
 339 000

 121.  Zajgátló védőövezet kijelölésének eljárási díja nemzetközi légiforgalmat is lebonyolító 
kereskedelmi repülőtér esetén 

 226 000

Repülőtér biztonsági védőövezete kijelölésének eljárása  
Lt. 3. § (1), 38. § (2), 39. § (2)-(3)-(4) és Vhr. 18. § 

 122.  Biztonsági védőövezet által érintett ingatlanok tulajdoni helyzetének vizsgálata, és a 
repülőtér osztályba sorolása alapján működési feltételeinek hatósági jóváhagyása 

 123 600

 123.  Biztonsági védőövezet kijelölésére készített szakértői javaslat ellenőrzése és hatósági 
jóváhagyása 

 85 000

 124.  Biztonsági védőövezet kijelölése  113 000
   Lt. 38. § (2), 39. § (2), (3), (4)   

 125.  Biztonsági védőövezet kijelölésének eljárási díja Budapest Ferihegy Nemzetközi 
Repülőtér esetében 

 339 000

 126.  Biztonsági védőövezet kijelölésének eljárási díja nemzetközi légiforgalmat is lebonyolító  226 000



kereskedelmi repülőtér esetén 

Fel- és leszállóhelyek  
Vhr. 22. § (2) 

 127.  Nem nyilvános fel- és leszállóhely létesítésének és engedélyezési eljárása (kivételt képez 
a mentő, tűzoltó és árvízvédelmi le- és felszállóhelyek) 

 14 000

Repülőterek védőterületén belüli, valamint a légiközlekedés biztonságát 
veszélyeztető építmények engedélyezési eljárása 

 128.  Repülőterek meghatározott körzetében épület vagy egyéb létesítmény engedélyezési 
eljárása 

 53 000

   Lt. 3. § (1) és 44. § (1), Vhr. 1. § (4) 8. pont   
 129.  Légiközlekedést kiszolgáló repülőtéri építmények létesítésének engedélyezési eljárása  56 500

   Vhr. 1. § (4) 7. pont   
 130.  Magasfeszültségű villamos távvezetékek nyomvonalának engedélyezési eljárása  42 400

   Lt. 3. § (1) és 44. § (1), Vhr. 1. § (4) 8. pont, 1/1967. (IV. 28.) NIM rendelet   
 131.  Repülőterek védőterületén belül a település szerkezeti, szabályozási tervek és helyi 

építési szabályzatok engedélyezési eljárása 
 167 700

   Vhr. 1. § (4) 8. pont, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet   
 132.  Magasépítmények (épületek, antennatornyok, kémények stb.) létesítésének engedélyezési 

eljárása 
 28 200

   Vhr. 1. § (4) 8. pont, 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet   
 133.  Kábeltelevíziós és távbeszélő hálózatok nyomvonalának engedélyezési eljárása  13 700

   29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet   
 134.  Utak, autóutak, autópályák nyomvonalának engedélyezési eljárása  25 700

   26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet   

VI. IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK 
LÉTESÍTÉSÉNEK, ÜZEMBEN TARTÁSÁNAK ÉS IDŐSZAKOS 

FELÜLVIZSGÁLATÁNAK HATÓSÁGI ELJÁRÁSAI 

Lt. 19. § (1) c) és Vhr. 1. § (4) 18. pont és 38/2001. (XI. 14.) KöViM rendelet (135-176. tétel) 

 135.  VOR irányadó (D-VOR, T-VOR)  42 400
 136.  DME távolságmérő (PDME)  42 400
 137.  NDB irányadó (útvonali)  31 800
 138.  Elektronikus riasztó- és jelzőrendszer  26 500
 139.  ILS iránysáv adó  42 400
 140.  ILS siklópálya adó  42 400
 141.  ILS visszjelző rendszer  26 500
 142.  VOT hitelesítő adó  26 500
 143.  Marker adó  17 600
 144.  Közelkörzeti radar (elsődleges)  141 000
 145.  Közelkörzeti radar (másodlagos)  141 000
 146.  Távolkörzeti radar (elsődleges)  176 500
 147.  Távolkörzeti radar (másodlagos)  176 500
 148.   Gurító radar  141 000
 149.  VHF iránymérő (beszédüzemű)  35 300
 150.  Légiforgalmi irányító központ berendezései  795 000
 151.  VHF és UHF sávú rádióállomás (beszédüzemű)  26 500



 152.  VHF és UHF sávú rádióvevő (beszédüzemű)  17 600
 153.  VHF és UHF sávú rádióadó (beszédüzemű)  26 400
 154.  RH rádióadó  53 000
 155.  RH rádióvevő 35 300
 156.  Mágneses vagy digitális adatrögzítő  35 300
 157.  VOLMET-ATIS rendszer  53 000
 158.  Optikai repülésbiztosító berendezés (PAPI) pályánként  53 000
 159.  Repülőtéri fénytechnikai berendezés (precíziós) pályánként  70 600
 160.  Repülőtéri fénytechnikai berendezés (egyszerű) pályánként  26 500
 161.  Zajmonitor rendszer  88 300
 162.  Elektronikus meteorológiai műszerrendszer pályánként  53 000
 163.  Fékhatás mérő  88 300
 164.  Telemechanikai rendszer  212 000
 165.  Szünetmentes áramforrás 40-100 KVA-ig  70 600
 166.  Szünetmentes áramforrás 0,5-40 KVA-ig  35 300
 167.  Légi ellenőrzés berendezései  265 000
 168.  AFTN rendszer  176 600
 169.  Tűzjelző rendszer  176 600
 170.  Irányadó (lokátor) NDB  26 500
 171.  Aggregátor  35 300
 172.  Jelen mellékletben szereplő légiforgalmi berendezések erősáramú táppontjai, valamint 

tartalék energia ellátó gépegységek (Ferihegy repülőtér erőműház berendezései) 
 53 000

 173.  Légiforgalmi irányítói szimulátor  176 600
 174.  Radar head processzor (RHP)  103 000
 175.  Repülőgép beállító rendszer  56 500
 176.  Nyilvános vagy nem nyilvános repülőtereken létesített NDB, URH rádióállomás, 

adatrögzítő, meteorológiai felszerelés, aggregátor, marker adó létesítésének hatósági 
eljárása és engedélyezése 

 14 000

 177.  Földi irányítástechnikai berendezések és rendszerek üzemben tartásának engedélyezése   
   Díjak: 135-176. tételek alapdíjainak kétszerese   

 178.  Földi irányítástechnikai berendezések és rendszerek időszakos (éves) ellenőrzése, 
alkalmasságának meghosszabbítása 

  

   Díjak: 135-176. tételek alapdíjainak egyharmada   
 179.  Földi irányítástechnikai berendezések és rendszerek karbantartásának engedélyezése  17 600
 180.  Légiforgalmi berendezés ideiglenes engedélyezése  26 500
 181.  Földi irányítástechnikai berendezéseken belül történő változtatások engedélyezése  26 500
 182.  Földi irányítástechnikai berendezések működését érintő (zavaró) építmények 

létesítésének vizsgálata és engedélyezése 
 35 300

   Lt. 44. § (1)   
 183.  Földi irányítástechnikai berendezések megszüntetésének vizsgálata és engedélyezése  17 600

   Vhr. 1. § (4) 7. pont   
 184.  Földi és fedélzeti irányítástechnikai berendezések típusvizsgálati engedélykérelmek 

vizsgálata és engedélyezési eljárása 
 35 300

   Lt. 46. § (1)   

Fedélzeti és földi rádiótávközlő berendezés frekvenciakijelölése, behozatala, 
valamint rádióengedély engedélyezési eljárása  

Lt. 19. § (3), Vhr. 1. § (4) 18. pont, 38/2001. (XI. 14.) KöViM rendelet 

 185.  Fedélzeti és földi rádiótávközlő berendezés behozatalának, frekvenciakijelölésének 
engedélyezési eljárása 

 7 000

 186.  Fedélzeti és földi rádiótávközlő berendezés rádióengedély engedélyezési eljárása  7 000
 187.  Fedélzeti és földi rádiótávközlő berendezés rádióengedélyének módosítása (kibővítés, 

hosszabbítás, szüneteltetés) 
 3 500

 188.  Egyéb a 135. és 176. tétel között fel nem sorolt irányítástechnikai berendezés  14 000



engedélyezési eljárása 
   Lt. 3. § (1), 19. § (1) c) és Vhr. 1. § (4) 18. pont   

VII. GAZDASÁGI CÉLÚ LÉGIKÖZLEKEDÉSI ÉS 
LÉGIKÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ENGEDÉLYEZÉSE 

Lt. 3. § (1) és 22. §, Vhr. 1. § (4) 2. pont, 10/2002. (II. 6.) KöViM rendelet (189-195. tétel) 

 189.  Nemzetközi légi személyszállítást és légi árufuvarozást végző vállalkozás működési 
engedélyének (Air Operator's Certificate) kiadása 

 167 700

 190.  Hazai légi személyszállítást és légi árufuvarozást végző, nem menetrendszerű légijáratok 
engedélyezési eljárása (magyarországi repülőtérről induló charter repülések) 

 17 600

 191.  Légijárművel végzett tevékenységek működési engedélyének kiadása 
(tevékenységfajtánként) 

 17 600

 192.  Légijárművel végzett egyéb gazdasági tevékenység engedélyezése  38 800

Nyilvános repülő- és ejtőernyős bemutató megtartásának hatósági engedélyezése  
Lt. 3. § (1) és 33. § (1), Vhr. 1. § (4) 22. pont 

 193.  Egy-három légijármű közreműködése esetén  8 800
 194.  Négy-tíz légijármű közreműködése esetén  19 400
 195.  Tíznél több légijármű közreműködése esetén  28 000

VIII. A REPÜLÉST VÉGZŐ SZEMÉLYEK, ILLETVE A REPÜLÉS 
SZAKSZEMÉLYZETÉNEK LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓ, LÉGIJÁRMŰ-
SZERELŐ, VALAMINT REPÜLÉSI OKTATÓ SZERVEZETEK SZAKMAI 

ALKALMASSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSÉVEL ÉS MINŐSÍTÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK 

Lt. 3. § (1), 30. § (1) a) és Vhr. 1. § (4) 9. pont, 15. § (1), 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet (196-321. tétel) 

Közforgalmon kívüli hajózó személyzet első szakszolgálati vizsgáztatása, 
minősítése, engedély kiadása 

 Növendék pilóta szakszolgálati engedély (SPL) 

 196.  Vitorlázórepülőgép-vezető növendék szakszolgálati engedélyének megszerző vizsgája  2 600
 197.  Motorosrepülőgép-vezető növendék szakszolgálati engedélyének megszerző vizsgája  4 200
 198.  Helikoptervezető növendék szakszolgálati engedélyének megszerző vizsgája  4 200
 199.  Ultralightvezető növendék szakszolgálati engedélyének megszerző vizsgája  2 600
 200.  Hőlégballon-vezető növendék szakszolgálati engedélyének megszerző vizsgája  2 600

 Magánpilóta szakszolgálati engedély (PPL) 

 201.  Vitorlázórepülőgép-vezető szakszolgálati engedélyének megszerző vizsgája  7 100
 202.  Motorosrepülőgép-vezető szakszolgálati engedélyének megszerző vizsgája  24 700



 203.  Helikoptervezető szakszolgálati engedélyének megszerző vizsgája  24 700
 204.  Ultralightvezető szakszolgálati engedélyének megszerző vizsgája  10 600
 205.  Hőlégballon-vezető szakszolgálati engedélyének megszerző vizsgája  10 600

 Magyar kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély (HCPL) 

 206.  Motoros magyar kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedélyének megszerző vizsgája  24 700
 207.  Helikoptervezető magyar kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedélyének megszerző 

vizsgája 
 24 700

 208.  Hőléghajó-vezető magyar kereskedelmi szakszolgálati engedélyének megszerző vizsgája  33 600

 Kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély (CPL) 

 209.  Motoros kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély megszerző vizsgája  28 200
 210.  Helikoptervezető kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély megszerző vizsgája  28 200
 211.  Hőléghajó kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély megszerző vizsgája  28 200

 Közforgalmon kívüli hajózó személyzet jogosítások megszerző vizsgája 

 212.  Motorosrepülőgép-vezető "A" kategória  10 600
 213.  Motorosrepülőgép-vezető "B" kategória  14 000
 214.  Motorosrepülőgép-vezető "C" kategória  17 700
 215.  Helikoptervezető "A" kategória  10 600
 216.  Helikoptervezető "B" kategória  14 000
 217.  Helikoptervezető "C" kategória  17 700
 218.  Motorosrepülőgép-vezető vízi/kétéltű jogosítás  17 700
 219.  Motorosrepülőgép-vezető mentő/tűzoltó jogosítás  17 700
 220.  Motorosrepülőgép-vezető MOVIT jogosítás  14 000
 221.  Motorosrepülőgép-vezető autogiro jogosítás  17 700
 222.  Motorosrepülőgép-vezető oktató jogosítás  17 700
 223.  Motorosrepülőgép-vezető berepülő jogosítás  19 500
 224.  Éjszakai VFR jogosítás motoros/helikoptervezető  8 800
 225.  Motoros műszerrepülő (IFR) jogosítás  10 600
 226.  Motoros mezőgazdasági jogosítás  14 000
 227.  Motoros vontató pilóta jogosítás  10 600
 228.  Motoros terepvontató pilóta jogosítás 14 000
 229.  Helikoptervezető oktató jogosítás  14 000
 230.  Helikoptervezető berepülő jogosítás  19 500
 231.  Helikoptervezető mezőgazdasági jogosítás  14 000
 232.  Helikoptervezető teheremelő jogosítás  10 600
 233.  Helikoptervezető autogiro jogosítás  17 700
 234.  Helikoptervezető mentő/tűzoltó jogosítás  17 700
 235.  Vitorlázórepülőgép-vezető oktató jogosítás  14 000
 236.  Vitorlázórepülőgép-vezető berepülő jogosítás  19 500
 237.  Hőlégballon-vezető oktató jogosítás  14 000
 238.  Hőlégballon-vezető berepülő jogosítás  19 500
 239.  Hőléghajó-vezető oktató jogosítás  14 000
 240.  Hőléghajó-vezető berepülő jogosítás  19 500
 241.  Ultralightvezető oktató jogosítás  8 800
 242.  Ultralightvezető berepülő jogosítás  14 000
 243.  Ultralight (A2) mezőgazdasági jogosítás  10 600

Közforgalmon kívüli hajózók szakszolgálati engedélye szakmai érvényességének 
meghosszabbító vizsgája  



 Magánpilóta szakszolgálati engedély [(ultralight) motoros és helikopter szakterületre] 

 244.  Magánpilóta szakszolgálati engedély  5 300
 245.  Magánpilóta szakszolgálati engedély MOVIT jogosítással  6 200
 246.  Magánpilóta szakszolgálati engedély éjszakai VFR jogosítással 6 200
 247.  Magánpilóta szakszolgálati engedély autogiro jogosítással  6 200
 248.  Magánpilóta szakszolgálati engedély vízi/kétéltű jogosítással  6 200
 249.  Magánpilóta szakszolgálati engedély műszer (IFR) jogosítással  7 100
 250.  Magyar kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély  8 800
 251.  Magyar kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély éjszakai VFR jogosítással  8 800
 252.  Magyar kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély MOVIT jogosítással  8 800
 253.  Magyar kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély autogiro jogosítással  8 800
 254.  Magyar kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély vontató jogosítással  8 800
 255.  Magyar kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély terepvontató jogosítással  8 800
 256.  Magyar kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély teheremelő jogosítással  8 800
 257.  Magyar kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély vízi/kétéltű jogosítással  8 800
 258.  Magyar kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély mezőgazdasági jogosítással  8 800
 259.  Magyar kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély mentő/tűzoltó jogosítással  9 700
 260.  Magyar kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély műszer (IFR) jogosítással  10 600
 261.  Magyar kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély oktató jogosítással   10 600
 262.  Magyar kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély berepülő jogosítással  12 400
 263.  Kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély  12 400
 264.  Kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély éjszakai VFR jogosítással  13 300
 265.  Kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély MOVIT jogosítással  13 300
 266.  Kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély autigiro jogosítással  13 300
 267.  Kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély vontató jogosítással  13 300
 268.  Kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély terepvontató jogosítással  13 300
 269.  Kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély teheremelő jogosítással  13 300
 270.  Kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély vízi/kétéltű jogosítással  13 300
 271.  Kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély mezőgazdasági jogosítással  13 300
 272.  Kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély mentő/tűzoltó jogosítással 13 300
 273.  Kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély műszer (IFR) jogosítással  15 900
 274.  Kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély oktató jogosítással  15 900
 275.  Kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély berepülő jogosítással  16 800

 Magánpilóta szakszolgálati engedély (vitorlázó, hőlégballon szakterületre) 

 276.  Vitorlázórepülőgép-vezető szakszolgálati engedély  3 500
 277.  Vitorlázórepülőgép-vezető szakszolgálati engedély oktató jogosítással  7 100
 278.  Vitorlázórepülőgép-vezető szakszolgálati engedély berepülő jogosítással  8 800
 279.  Hőlégballonvezető szakszolgálati engedély  3 500
 280.  Hőlégballonvezető szakszolgálati engedély oktató jogosítással  7 100
 281.  Hőlégballonvezető szakszolgálati engedély berepülő jogosítással  8 800

 Hőléghajó vezető szakszolgálati engedély 

 282.  Hőléghajó vezető szakszolgálati engedély oktató jogosítással  8 800
 283.  Hőléghajó vezető szakszolgálati engedély berepülő jogosítással  10 600
 284.  Közforgalmon kívüli szakszolgálati engedély honosítás  19 500
 285.  Külföldi közforgalmon kívüli hajózószemélyzeti tag bizonyítvány kiadása  14 000

 Közforgalmi szakszolgálati engedélyek 

 286.  Közforgalmi hajózó szakszolgálati engedély megszerző vizsga  37 100
 287.  Közforgalmi hajózó szakszolgálati engedély típusjogosítás  28 300



 288.  Közforgalmi hajózó szakszolgálati engedély érvényességének meghosszabbítása  19 500
 289.  Közforgalmi hajózó útvonal oktató jogosítás megszerző vizsga  23 000
 290.  Közforgalmi hajózó oktató jogosítás megszerző vizsga  28 300
 291.  Közforgalmi hajózó berepülő jogosítás megszerző vizsga 31 800
 292.  Légiutaskísérő szakszolgálati engedély megszerző vizsga  14 000
 293.  Légiutaskísérő szakszolgálati engedély érvényességének meghosszabbítása  12 400
 294.  Légiutaskísérő szakszolgálati engedély képesítést megszerző vizsga  13 300
 295.  Közforgalmi szakszolgálati engedély honosítása  28 300
 296.  Külföldi közforgalmi hajózószemélyzeti tag bizonyítvány kiadása  17 700

 Ejtőernyő 

 297.  Ejtőernyős szakszolgálati engedély megszerző vizsga  8 800
 298.  Ejtőernyős szakszolgálati engedély megújító vizsga  8 800
 299.  Ejtőernyős szakszolgálati engedély megszerző vizsga (ejtőernyő beugrói jogosítás)  8 800

   A 297-298. tételeknél a gyakorlati vizsga során a hatósági vizsgáztató felszállási díját a 
vizsgázó fizeti. 

  

 Légiforgalmi szolgálatok 

 300.  Légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély megszerző vizsga (gyakornok irányító)  19 500
 301.  Légiforgalmi irányító repülőtéri képesítés megszerző vizsga  17 600
 302.  Légiforgalmi irányító bevezető képesítés megszerző vizsga  17 600
 303.  Légiforgalmi irányító körzeti képesítés megszerző vizsga  17 600
 304.  Légiforgalmi irányító oktató jogosítás megszerző vizsga  17 600
 305.  Légiforgalmi irányító szakszolgálati engedélyek meghosszabbítása  17 600
 306.  Körzeti repüléstájékoztató képesítést megszerző vizsga  19 400
 307.  Körzeti repüléstájékoztató képesítést meghosszabbító vizsga  17 600
 308.  Repülőtéri repüléstájékoztató jogosítást megszerző vizsga  8 800
 309.  Repülőtéri repüléstájékoztató jogosítást meghosszabbító vizsga  8 800
 310.  Repülés üzemi tiszt szakszolgálati engedélyt megszerző vizsga  19 500

   [5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet 4.1.1.6 pontjának megfelelően]   
 311.  Repülés üzemi tiszt szakszolgálati engedély meghosszabbítása  17 600

 Légijármű szerelők 

 312.  Légijármű szerelő szakszolgálati engedély megszerző vagy kiterjesztő vizsga (motoros 
"A", "B", "C", valamint helikopter "A", "B", "C") 

 7 000

 313.  Típusjogosítású légijármű szerelő szakszolgálati engedély megszerző vagy kiterjesztő 
vizsga 

 14 000

 314.  Légijármű szerelő szakszolgálati engedély meghosszabbító vizsga (motoros "A", "B", 
"C", valamint helikopter "A", "B", "C") 

 3 500

 315.  Típusjogosítású légijármű szerelő szakszolgálati engedély meghosszabbító vizsga  7 000
 316.  Légügyi hatósági engedélyek másolatainak kiadása  7 000
 317.  Hazai repülés-, repülésműszaki oktató szervezetek hatósági minősítése és engedélyezése  123 000
 318.  Oktatási tanterv és utasítás, képzési tematika hatósági jóváhagyása  35 300
 319.  Az üzemeltető/karbantartó hibájából bekövetkező érdemi hatósági vizsgálat elmaradása, 

vagy eredménytelen kiszállás alkalmával felszámított díjtétel a vonatkozó pont 50%-a 
  

 320.  Légijármű szimulátor létesítésének és üzemben tartásának engedélyezési eljárása  140 000
 321.  Repülési eljárást gyakorló berendezés engedélyezési eljárása  74 000

IX. LÉGIKÖZLEKEDÉSI SZAKSZEMÉLYZET EGÉSZSÉGÜGYI 
ALKALMASSÁGÁNAK MINŐSÍTÉSÉVEL ÉS OKTATÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK 



Lt. 3. § és Vhr. 1. § (4) 10. pont, 14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM együttes rendelet (322-328. tétel) 

 322.  A légiközlekedési szakszemélyzet repülő-egészségügyi alkalmasságának első hatósági 
minősítése 

 7 000

 323.  A légiközlekedési szakszemélyzet repülő-egészségügyi időszakos hatósági minősítése az 
1-es és 3-as egészségügyi osztályban 

 5 300

 324.  A légiközlekedési szakszemélyzet repülő-egészségügyi időszakos hatósági minősítése a 
2-es osztályban 

 3 500

 325.  Hatósági orvosi repüléstechnikai ellenőrzés  8 800
 326.  A JAR-ok által előírt repülő-egészségügyi, pszichológiai és a repülés emberi tényezőivel 

kapcsolatos oktatási és vizsgáztatási tematikák engedélyezése 
 14 000

 327.  Repülőorvosi központok kijelölésének engedélyezése  26 500
 328.  Vizsgáló repülőorvos kijelölése  5 300

X. A SORON KÍVÜLI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK DÍJA 

 Ha az ügyfél kérelmére jelen mellékletben foglalt hatósági eljárást: 
 329.  Munkaszüneti napokon kell lefolytatni: az adott tétel alapdíjának 100%-át kell 

felszámítani 
  

 330.  10 napon belüli, illetve munkaidőn túli ügyintézés esetén: az adott tétel alapdíjának 30%-
át kell felszámítani 

  

XI. EGYÉB ELJÁRÁSI DÍJ 

 331.  Adatszolgáltatás kérelemre A/4 oldalanként  4 400
 
 
 


