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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: törvény) 2013. január 1. napjával 
hatályos módosítása alapján az önkormányzati tulajdonában álló közterületeken történő 
filmforgatáshoz – ideértve a reklámfilmet is – a közterület-használat iránti kérelmet a fővárosi 
és megyei kormányhivatalnál kell előterjeszteni. A közterület használatért megállapított díj a 
tulajdonos települési önkormányzatot illeti.  
 
A közterület-használatról a kormányhivatal dönt a mi rendeletünkben megszabott használati 
díj alapján és a kérelmezővel a közterület-használatáról a Ket. 76. §-a szerinti hatósági 
szerződésben állapodik meg.  
 
A hatósági szerződés annak a települési önkormányzati képviselő-testületnek a 
jóváhagyásával válik érvényessé, amelynek tulajdonában a kérelemben megjelölt közterület 
áll. A települési önkormányzat képviselő-testülete a filmalkotás forgatása céljából kérelmezett 
közterület-használathoz kapcsolódó hatásköreit a polgármesterre átruházhatja. A hatáskör 
átruházása azért lehet fontos, mert a kormányhivatalt annak megkeresésére 3 napon belül kell 
tájékoztatni a közterület-használat helyi rendeletben meghatározott egyedi feltételeiről és a 
közterület-használati díjról. A kormányhivatal eljárására irányadó ügyintézési határidő 5 
munkanap. Ha a fővárosi a megyei kormányhivatal határidőben nem hozza létre a hatósági 
szerződést, vagy a települési önkormányzat a jóváhagyás kérdésében a hatósági szerződés 
részére történt megküldésétől számított 5 munkanapon belül nem dönt, a kérelmezőt megilleti 
a közterület kérelemben megjelölt időtartamra vonatkozó használata. A települési 
önkormányzat képviselő-testülete rendeletében mentességet vagy kedvezményt állapíthat meg 
a meghatározott időtartamot vagy területmértéket el nem érő, valamint a közérdekű célokat 
szolgáló – oktatási, tudományos és ismeretterjesztő témájú filmalkotások forgatásához 
szükséges közterület-használat díjával összefüggésben.  
 
A fentiek alapján helyi rendeletben szükséges szabályozni a Törvény módosítása miatt 
felmerülő filmforgatás közterület-használati eljárással kapcsolatos hatásköri telepítést. Az 
egyéb részletszabályokat a Törvény tartalmazza, így azokat nem kell beemelni a helyi 
rendeletbe. 
 
Ehhez az előterjesztéshez az alábbi mellékletek tartoznak: 
1. melléklet (rendelet-tervezet) 
2. melléklet (indokolás a rendelet-tervezethez) 
3. számú melléklet (Rendelet-tervezet kötelező hatásvizsgálata) 
4. melléklet (tájékoztatás a jogszabályi háttérről - mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény) 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent részletezettek szerint alkossa meg 
rendeletét! 
 
Halászi, 2013. szeptember 12. 

dr. Kránitz Péter 
jegyző 



2 

 

1. melléklet (rendelet-tervezet) 
 

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2013. (…) önkormányzati rendelete 

a filmforgatási célú közterület-használat szabályairól 

 
Halászi község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 

1. § 

A Halászi Község Önkormányzata tulajdonában álló közterületeknek a mozgóképről szóló 
2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő 
igénybevételére (továbbiakban: filmforgatás) jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.  

 

2. § 

A polgármester a filmforgatási tevékenység végzéséhez akkor járul hozzá, ha a kérelmező a 
következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben: 
a) az eredeti állapot helyreállítása, 
b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartása, 
c) a keletkezett hulladék elszállítása, 
d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatása a filmforgatással kapcsolatos 
lényeges információkról, 
e) az esetleges forgalomkorlátozásról tájékoztató közzététele legalább a helyben szokásos 
módon, és 
f) a filmforgatás miatt vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítése. 
 

3. § 
Az önkormányzat a filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a 
rendkívüli természeti események esetén az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást 
vagy helyreállítást követő 10 munkanapon belül biztosítja újra a közterületet olyan 
időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt. 
 

4. § 

(1) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj: 
a) forgatási helyszín esetében: 150 Ft/m2/nap, továbbá 
b) technikai kiszolgálás, és stábparkolás esetében: 100 Ft/m2/nap. 
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(2) A kérelmező az (1) bekezdés szerinti díj megfizetése alól kizárólag abban az esetben 
mentesíthető, ha a filmalkotás közérdekű célt szolgál. Közérdekű célnak minősül különösen, 
az önkormányzat, az önkormányzat intézménye, az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági 
társaság által vagy érdekében, továbbá az oktatási, tudományos, ismeretterjesztő témájú vagy 
filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő filmalkotás. 
 
(3) A rendelet alkalmazásában turisztikailag kiemelt központi terület nem kerül 
meghatározásra. 

 
5.§ 

Ez a rendelet 2013. október 1-jén lép hatályba. 
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2. melléklet (indokolás a rendelet-tervezethez) 

 
1. § 

 
A rendelet tárgyi hatályát határozza meg. Nem filmforgatási célú közterület használat esetén a 
közterület-használat szabályairól szóló rendeletet kell alkalmazni. Ez utóbbi rendeletben nincs 
hivatkozás a filmforgatásra, így azt nem kell módosítani.  
 

2. § 
 
A kormányhivatal által előkészítendő hatósági szerződésbe foglalandó speciális feltételek 
meghatározása.  
 

3. § 
 
A filmforgatást akadályozó események esetén alkalmazandó rendelkezés. 
 

4. § 
 

A közterület használat díjának meghatározásáról, valamint a mentességek meghatározásáról 
rendelkező szöveg.  

 
5. § 

 
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
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3. számú melléklet (Rendelet-tervezet kötelező hatásvizsgálata) 
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ 1) bekezdése alapján elvégzett 
hatásvizsgálat eredménye:  
 
Rendelet-tervezet címe: 
 

Halászi Község Önkormányzatának ../2013. (…) önkormányzati rendelete a közterület 
filmforgatás céljából történő használatáról 

 
Rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatása, különösen: 
 

Társadalmi-gazdasági hatás: A 2013. évre jóváhagyott költségvetéshez képest 
további minimális mértékű bevétel növekedés várható. 

 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 
 

Az előirányzott bevétel növekedés elmarad. 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
 

Személyi: Nem igényel további személyi feltételeket 
 
Szervezeti: Nem igényel szervezeti változást. 
 
Tárgyi: Nem igényel. 
 
Pénzügyi: Nem igényel. 
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4. melléklet (tájékoztatás a jogszabályi háttérről - mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény) 

IV/A. FEJEZET 
 

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ KÖZTERÜLET 
FILMFORGATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATA 

 
35/A. § (1) A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás – e fejezet 
alkalmazásában ideértve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól szóló törvény hatálya alá tartozó reklámfilmet is – forgatása céljából történő 
igénybevételére e fejezetet kell alkalmazni. A közterület filmforgatási célú igénybevételének e 
fejezetben meghatározott szabályai nem mentesítenek a jogszabályban előírt egyéb 
engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól, kivéve a közúti közlekedésről szóló 
törvényben a közút nem közlekedési célú igénybevételére vonatkozóan előírt közútkezelői 
hozzájárulást. 
 
(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete a települési önkormányzat tulajdonában 
álló közterületek filmforgatási célú használatát legfeljebb a 3. mellékletnek – községi 
önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében foglalt felső határnak – megfelelő mértékben 
meghatározott díj ellenében biztosíthatja, olyan módon, hogy a közterület filmforgatási célú 
használata csak az elkerülhetetlenül szükséges mértékben korlátozza a közterülettel határos 
magántulajdonú ingatlanok használatát és a korlátozás ne jelentsen aránytalan terhet a 
tulajdonos számára. A közterület használatáért megállapított díj a tulajdonos települési 
önkormányzatot illeti. 
 
(3) A 3. melléklet szerinti legmagasabb díjak 2014. január 1-jétől a Központi Statisztikai 
Hivatal által a 2012. évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben, 
ezt követően évente a tárgyévet megelőző második évre közzétett éves fogyasztói árindexek 
szorzatával növelt mértékben emelkednek. A 3. melléklet e bekezdés szerinti módosított 
díjtételeit a fővárosi és megyei kormányhivatal a 2014. évtől kezdve évente honlapján 
közzéteszi. 
 
(4) A települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletében mentességet vagy 
kedvezményt állapíthat meg a meghatározott időtartamot vagy területmértéket el nem érő, 
valamint a közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos és ismeretterjesztő 
témájú) filmalkotások forgatásához szükséges közterület-használat díjával összefüggésben 
35/B. § (1) A 35/A. § (1) bekezdésében meghatározott célú közterület-használat iránti 
kérelmet a fővárosi és megyei kormányhivatalnál kell előterjeszteni. A filmforgatási célú 
közterület-használathoz szükséges valamennyi hatósági engedély iránti kérelem 
előterjeszthető a fővárosi és megyei kormányhivatalnál is, amely azokat haladéktalanul 
továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnak. A fővárosi és megyei 
kormányhivatal kérelemre egyes – kormányrendeletben meghatározott – eljárásokat összevont 
eljárásban folytat le. 
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(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal e § szerinti eljárására irányadó ügyintézési határidő 
5 munkanap, amelybe nem számítanak bele a (4) bekezdésben említett időszakok. 
 
(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal a 35/A. § (1) bekezdésében meghatározott célú 
közterület-használatról a Ket. 76. §-a szerinti hatósági szerződésben állapodik meg a 
filmelőállítóval vagy a filmgyártó vállalkozással (a továbbiakban együtt: kérelmező). A 
hatósági szerződés annak a települési önkormányzati képviselő-testületnek a jóváhagyásával 
válik érvényessé, amelynek tulajdonában a kérelemben megjelölt közterület áll. 
 
(4) A hatósági szerződés jóváhagyásának feltételeként a települési önkormányzat képviselő-
testülete – a rendeletében foglaltak alapján – meghatározza a közterület-használat egyedi 
4feltételeit, ideértve az érintett közterület használati díját is, és arról a fővárosi és megyei 
kormányhivatalt, valamint a kérelmezőt az erre irányuló megkereséstől számított 3 napon 
belül tájékoztatja. A kérelmező egyeztetést kezdeményezhet a képviselő-testülettel a 
közterület-használat feltételeiről. Az egyeztetést a kezdeményezéstől számított 3 napon belül 
kell megtartani és annak eredményéről a fővárosi és megyei kormányhivatalt az egyeztetésről 
készült jegyzőkönyv megküldésével haladéktalanul tájékoztatni kell. A közterület-használat 
feltételeinek – eredményes egyeztetés esetén módosított feltételeinek – a kérelmező általi 
elfogadását követően a kérelmezővel megkötött, e feltételeket tartalmazó hatósági szerződést 
a fővárosi és megyei kormányhivatal haladéktalanul megküldi a települési önkormányzatnak. 
 
(5) Ha a települési önkormányzat képviselő-testülete a hatósági szerződés jóváhagyását 
megtagadja, továbbá a jóváhagyás feltételeinek hatósági szerződésbe történő foglalásának 
hiányában vagy a települési önkormányzat által közölt feltételektől eltérő tartalommal 
megkötött hatósági szerződés semmis. Nem tagadható meg a hatósági szerződés jóváhagyása, 
ha az megfelel a települési önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott vagy az 
egyeztetés eredményeként módosított feltételeknek. 
 
(6) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal a (2) bekezdés szerinti határidőben nem hozza 
létre a hatósági szerződést, vagy a települési önkormányzat a jóváhagyás kérdésében a 
hatósági szerződés részére történt megküldésétől számított 5 munkanapon belül nem dönt, a 
kérelmezőt megilleti a 35/A. § (1) bekezdése szerinti kérelemben megjelölt közterületnek a 
kérelemben megjelölt időtartamra vonatkozó – ha pedig a kérelmező elfogadta a települési 
önkormányzat (4) bekezdés szerint közölt vagy az egyeztetés eredményeként módosított 
feltételeit, e feltételeknek megfelelő – használata. Ezt a fővárosi és megyei kormányhivatal a 
Ket. 71. § (4) bekezdése szerinti módon igazolja a kérelmező részére. 
 
(7) A települési önkormányzat képviselő-testülete az e fejezetben meghatározott hatásköreit – 
a rendeletalkotás kivételével – a polgármesterre, az alpolgármesterre vagy a bizottságára 
átruházhatja. 
 
 


