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Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló közterületek 

filmforgatási célú használatáról szóló rendelet-tervezethez 

 
Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 34. §-a értelmében a települési önkormányzat 

tulajdonában álló közterület filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételének 

szabályozására rendeletet kell alkotni. 

 

A törvény értelmében  

„filmalkotásnak minősül a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételiről és egyes 

korlátairól szóló törvény hatálya alá tartozó reklámfilm is.” 

„filmforgatási célú közterület-használatnak minősül a közterület használata akkor is, ha az 

csak a filmforgatáshoz kapcsolódó technikai jellegű tevékenységhez, illetve a stáb 

parkolásához szükséges „ 

 

Az önkormányzat a rendeletét: 

- az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, 

- a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (3) és (5) bekezdése, valamint 37. § 

(4) és (5) bekezdés 

alapján alkotja meg. 

 

A rendelet célja, hogy eleget tegyen a Törvényben meghatározott önkormányzati hatáskörben 

szabályozandó rendeletalkotási kötelezettségnek. 

 

Az önkormányzat képviselő-testületének a települési önkormányzat tulajdonában álló 

közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételeket kell a rendeletben 

szabályoznia. 

 

A szabályozandó témakörök: 

a) az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használati díj felső 

határának meghatározása,  

b) a közterület-használat akadályoztatása terén: 

     - a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható feltételek, valamint  

    - a rendkívüli természeti események esetére vonatkozó külön feltételek meghatározása 

A fenti feltételekkel kapcsolatban szabályozni kell különösen azt, hogy ilyen esemény 

esetén az Önkormányzat hány napon belül köteles újra biztosítani a közterület-

használatot.  

c) a közterület-használati díj fizetés alól mentesség vagy kedvezmény témakörében, 

hogy: 

- milyen időtartalmat vagy területmértéket el nem érő, illetve 

- közérdekű célokat szolgáló 

filmforgatáshoz szükséges közterület-használat esetén milyen mentességeket, illetve 

kedvezményeket biztosít az önkormányzat. 

d) a közterület-használat területi és időbeli korlátait és egyéb feltételeit,  

e) a turisztikailag kiemelt közterületek körét. 



 

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint a rendelet 

szövegezésébe csak azok a rendelkezések kerültek bele, melyet magasabb szintű jogszabály 

nem tartalmaz, valamint helyi döntést fogalmaznak meg. 

 

1. Illetékességi szabályok 

 

A helyi rendelet az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú 

használatára terjed ki. 

 

3. A közterület-használat díja 

 

A közterületek filmforgatási célú használata esetére a Mozgókép tv. 34. § (3) bekezdése 

alapján a képviselő-testületnek rendeletében kell meghatározni a díjak felső határát. 

 

A közterületek filmforgatási célú használati díját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

A díjak tekintetében a melléklet a díjak felső határát állapítja meg. 

 

4. A díj kedvezmények és mentesség a díjfizetés alól 

 

A Mozgókép tv. 34. § (5) bekezdése felhatalmazza a képviselő-testületet arra, hogy 

rendeletben szabályozza a közterület-használati díj fizetési kötelezettség 

- alóli mentességeket, illetve 

- díjkedvezményeit. 

 

5. A közterület-használat meghiúsulására vonatkozó szabályok 

 

A közterületek filmforgatási célú használatának meghiúsulása esetén a közterület-használat 

feltételeit a Mozgókép tv. 34. § (5) bekezdése alapján a képviselő-testületnek rendeletében 

kell meghatározni. 

Ennek megfelelően a rendelet szabályozza: 

- a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható közterület-használat 

meghiúsulásával összefüggő feltételeket, valamint 

- a rendkívüli természeti esemény miatt akadályozott közterület-használat feltételeit. 

 

6. A közterület-használatra vonatkozó időbeli és területi korlátozások 

 

A rendelet a közterülettel szomszédságában lakók érdekében korlátozásokat tartalmaz a 

filmforgatási célú igénybevételre, figyelembe veszi a lakók éjszakai nyugalom iránti igényét. 

 

7. Hatásköri rendelkezések 

 

A képviselő-testület a közterület-használati díjjal összefüggő hatásköreit az ügyek gyors, 

rugalmas intézése érdekében a polgármesterre ruházza át. 

 

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a Tisztelt képviselő-testületet a rendelet 

elfogadására. 

 

Nagycenk, 2013. augusztus 27. 

 

                       Csorba János 

                      polgármester 



 


