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    E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

A közterület-használat rendjéről szóló 13/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény ( továbbiakban Mgtv.) 2016. október 1. napjával 

hatályba lépő módosítása alapján szükséges a közterület-használat rendjéről szóló rendelet  

filmforgatási célú közterület használatra vonatkozó rendelkezéseink felülvizsgálata.  

Az új szabályozás lényege a korábbiakhoz képest annyiban nem változott, hogy közterületen 

történő filmforgatás az erre vonatkozó hatósági szerződés alapján történhet, melynek 

megkötésére a korábbiakban a megyei kormányhivatal, a módosulás hatályba lépését 

követően a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. jogosult. E szerződés – az 

önkormányzati tulajdonban levő közterületek vonatkozásában – továbbra is a képviselő-

testület jóváhagyásával válik érvényessé (mely hatáskört a képviselő-testület még 2013-ban, a 

szabályozás bevezetésekor, tekintettel a rendelkezésre álló rövid határidőre, a polgármesterre 

ruházta át).  

Alapvetően változott ugyanakkor az Mgtv. 3. mellékletében meghatározott díjak mértéke, 

illetve rendszere, melyről a 34. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy:   

A települési önkormányzat a közterületek filmforgatási célú használatát legfeljebb a 3. 

mellékletnek megfelelő mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A naptári napon 

legfeljebb hat órával átnyúló éjszakai forgatások esetében a töredéknapra a 3. mellékletben 

meghatározott összegeket kell alkalmazni. A közterület használatáért megállapított díj a 

tulajdonosi joggyakorlót illeti meg. A 3. melléklet szerinti legmagasabb díjak évente a 

tárgyévet megelőző második évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt 

mértékben emelkednek. A 3. melléklet e bekezdés szerinti módosított díjtételeit az MNF és a 

saját honlappal rendelkező települési önkormányzat az adott év elején honlapján közzéteszi. 

 

A 3. melléklet községek vonatkozásában az alábbiak szerint szabályozza a díjak maximális 

mértékét: 
   A  B  C  D  E  F 

    

 

Közterület-besorolás 

   

forgatási 

terület 

   

technikai 

terület 

   

stábparkolás

i terület 

   

kiürítési 

terület 

 forgalom- 

technikai 

biztonsági 

terület 

 1    Ft/m2/nap  Ft/m2/nap  Ft/m2/nap  Ft/m2/nap  Ft/m2/nap 

 5  a város, a megyei jogú város, a 

járásszékhely  

 521  208  208  208  20 

   város, a község díszburkolatos vagy 

turisztikailag kiemelt központi területei 

 töredéknap 

esetén  

261 

 töredéknap 

esetén  

104 

 töredéknap 

esetén  

104 

 töredéknap 

esetén  

104 

 töredéknap 

esetén  

10 

 6  a város, a megyei jogú város, a 

járásszékhely  

 208  156  104  104  10 

   város, a község nem díszburkolatos 

vagy nem turisztikailag kiemelt központi 

területei 

 töredéknap 

esetén 104 

 töredéknap 

esetén  

78 

 töredéknap 

esetén  

52 

 töredéknap 

esetén  

52 

 töredéknap 

esetén  

5 

A melléklet alkalmazásában: 

a) forgalomtechnika biztonsági terület: A filmforgatás által nem használt, de a 

filmforgatás érdekében a gyalogos és a járműközlekedés elől elzárt terület. A biztonsági 



terület nagyságának a forgatási terület nagyságával arányos mértékben kell állnia. Az 

arányosság mértéke a közútkezelője által elfogadott forgalomtechnikai terv alapján kerül 

meghatározásra. 

b) forgatási terület: A filmforgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek, 

egyéb közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által 

elfoglalt terület. 

c) kiürítési terület: A b), d) és e) pont szerinti kategóriákba tartozó területeken, a 

filmforgatási napot megelőző napon, kifejezetten a filmforgatási, technikai, illetve a 

parkolási terület kiürítésének szándékával igénybe vett terület, amennyiben a területen a d) 

pont szerinti tevékenységen kívül más nem történik. 

d) stábparkolási terület: A b) és e) pont szerinti kategóriákba nem tartozó, a forgatás és 

technikai kiszolgálás helyszínétől területileg elválasztható háttérkiszolgáló egységek és 

járművek által elfoglalt terület. 

e) technikai terület: A filmforgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a 

filmforgatás technikai megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, világító és 

hangrögzítő berendezések), az azt kezelő stáb, műszaki személyzet, a filmforgatást 

közvetlenül kiszolgáló egyéb egységek és járművek által elfoglalt terület. 

 

 

Mindezek alapján szükséges egy új filmforgatási célú használatra vonatkozó rendelet 

megalkotása és a jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül helyezése.  

 A jogszabályi változások új önkormányzati rendeletben kerültek beépítésre.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és a 

mellékelt rendelettervezetet elfogadni. 

 

 

Jászszentandrás,2017. február 2. 

 

 

 

 

    Márkus Erika 

               jegyző 



 



 

 

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

    /2017. /II.    ./  
 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

 

Önkormányzati tulajdonban álló közterület filmforgatási célú használat rendjéről. 

 

Jászivány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a  mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 

34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1.§ 

A rendelet hatálya 

 

/1/ E rendelet hatálya Jászivány község közigazgatási területére az ingatlan-nyilvántartásban 

közterületként bejegyzett önkormányzati tulajdonban lévő területre terjed ki. 

 

 

2.§ 

A közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó külön rendelkezések 

 

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása 

céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás céljára történő közterület-használat) 

vonatkozásában e rendelet szabályait az ebben a címben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott képviselő-

testületi hatásköröket az önkormányzat a polgármesterre ruházza át.  

 

(3) A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb  

parkolás) nem haladhatja meg a 150 m2 területet. A technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára 

történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 50 %-át. 

 

(4) A filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg a  

két hetet. 

 

(5) A hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező vállalja a  

következő feltételek teljesítését a hatósági szerződésben:  

a) az eredeti állapot helyreállítását,  

b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán  

tartását,  

c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,  

d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással  

kapcsolatos lényeges információkról,  

e) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, 

beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.  



 

(6) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő 

megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem 

tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.  

 

(7)       Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre  

vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg 

kell tagadni. 

 

(8)     A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági  

szerződés nem hagyható jóvá. 

 

(9) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a  

közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-

használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági szerződésétől eltérően 

szabálytalanul használata a közterületet, vagy a megállapított díjat nem fizette meg, vagy annak, aki a 

kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület-használati hozzájárulás nélkül használata a 

közterületet. 

 

(10) Amennyiben rendkívüli, előre nem látható körülmények miatt, különösen rendkívüli természeti 

események bekövetkezésekor a kérelmező részére megjelölt közterület nem biztosítható, más – a 

forgatásra alkalmas – közterület ajánlható fel a forgatás céljára. 

 

(11) Ha a kérelmező a felajánlott közterületet nem tartja alkalmasnak a forgatásra, a rendkívüli 

körülmények megszűnését követően az esetleges kárelhárítás és helyreállítást követően újra biztosítani 

kell. 

 

(12) A filmforgatás célú közterület-használat díjaként az Mgtv. 3. mellékletben meghatározott 

díjtételeket kell alkalmazni. 

 

(13) Mentes a közterület-használati díj alól: 

a) az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása, 

b) az önkormányzatról turisztikai célból készített film forgatása, 

c) filmművészeti oktatási intézményben hallgató vizsgafilmjének forgatása, 

d) a városi ünnepségeken, rendezvényeken készített felvétel forgatása, vagy 

e) tudományos, ismeretterjesztést szolgáló felvétel forgatása. 

 

 

(14) A turisztikailag kiemelt közterületek a Fő út belterületi szakasza. 

 

 

3.§ 

Záró rendelkezések 

 

 

 

(1) Hatályát veszti az Önkormányzati tulajdonban álló közterület filmforgatási célú használat 

rendjéről szóló    10  /2013. (IX.17)  önkormányzati rendelet.  

(2)  Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 



 

 

 

Kelt: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2017.               -i ülésén. 

 

 

Tari András sk.                                                                                             Márkus   Erika  sk. 

  polgármester                                                                                                            jegyző 

 
 

 


