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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2013. szeptember 12-i  ülésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2013. január 1- én lépett hatályba a 2012. CXCIX. törvény 25. § -a, amely a mozgóképről szóló 2004. 
évi II. törvényt (a továbbiakban: Mktv.) a „Települési önkormányzat tulajdonában álló közterület 
filmforgatási célú használata” elnevezésű IV/A. fejezettel egészítette ki. E szerint a települési 
önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás – ideértve a gazdasági reklámtevékenység 
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény hatálya alá tartozó reklámfilmet, és azt az 
esetet is, ha az csak a filmforgatáshoz kapcsolódó technikai jellegű tevékenységhez, illetve a stáb 
parkolásához vesznek igénybe közterületet – forgatása céljából történő igénybevételére a törvény e 
fejezetét kell alkalmazni. Az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes 
közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
2013. évi LXXXIV. Törvény (a továbbiakban: módosító törvény) módosította az Mktv.-t, és  98. § -
ában előírta, hogy a települési önkormányzatok a tulajdonukban álló közterületek filmforgatási célú 
használatával kapcsolatos egyes feltételekről  rendeletet alkossanak. 
 
A szabályozás fontosabb jellemzői: 
 

A települési önkormányzat képviselő-testülete a települési önkormányzat tulajdonában álló 
közterületek filmforgatási célú használatát legfeljebb az Mktv. 3. mellékletének (Az 
előterjesztés 1. melléklete) 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. 
 
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, valamint 
meghatározhatja a használat feltételeit.  
 
A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához 
kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI: 14.) Korm. Rendelet alapján a 
települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használata kapcsán a 
filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás (a továbbiakban együtt: kérelmező) közterület-
használat iránti igényét a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz (a továbbiakban: 
Kormányhivatal) küldi meg, amely a települési önkormányzat képviselő-testületének 



rendeletében foglalt feltételek felhasználásával elkészíti a kérelmezővel kötendő hatósági 
szerződés tervezetét, amelyet a kérelemmel együtt – az annak beérkezésétől számított egy 
napon belül, sürgős eljárás esetén haladéktalanul – jóváhagyásra továbbít a települési 
önkormányzatnak, valamint tájékoztatásul megküld a kérelmező részére. A hatósági szerződés 
annak a települési önkormányzati képviselő-testületnek a jóváhagyásával válik érvényessé, 
amelynek tulajdonában a kérelemben megjelölt közterület áll. 
A közterület tulajdonosa az általa jóváhagyott hatósági szerződést vagy a jóváhagyást 
megtagadó nyilatkozatot egyeztetés hiányában a kérelemnek a települési önkormányzathoz 
érkezését követő 2 munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul, egyeztetés 
esetén az egyeztetést követő 1 munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul 
megküldi a fővárosi és megyei kormányhivatalnak. Amennyiben a települési önkormányzat a 
jóváhagyást megtagadja, a fővárosi és megyei kormányhivatal a megtagadó nyilatkozat 
megküldését követő munkanapon a kérelem elutasításáról határoz, és a döntést közli a 
kérelmezővel, valamint az ügyben érintett hatóságokkal. 
 
Ha a közterület tulajdonosa a jogszabályban előírt határidőn belül nem nyilatkozik a hatósági 
szerződés jóváhagyását illetően, jóváhagyását a hatósági szerződés tervezetében foglalt 
feltételeknek megfelelően megadottnak kell tekinteni. 
 
Az Mktv. alapján a közterület-használatról szóló, a települési önkormányzat által jóváhagyott 
hatósági szerződést olyan időben kell megkötni, hogy a filmforgatás a kérelemben tervezett 
időpontban megkezdhető legyen. A közterület-használat engedélyezésére és a hatósági 
bejelentések, kérelmek benyújtására vonatkozó részletes eljárási szabályokat e törvény 
végrehajtására kiadott kormányrendelet állapítja meg. Ha a közterület-használat 
engedélyezésében közreműködő hatóság, települési önkormányzat, illetve egyéb szerv vagy 
intézmény az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben rá vonatkozóan 
meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, hozzájárulását az ott szabályozott tartalommal 
és feltételek szerint megadottnak kell tekinteni. 

 
Fentiek alapján a közterület- használatról szóló többször módosított 8/2005. (VIII.25.) önkormányzati 
rendelet  módosítása szükséges. A módosítással összefüggésben javaslom a közterületen folytatott 
filmforgatás közterület-használati díjainak az Mktv. 3. mellékletben a városok közigazgatási 
területének nem díszburkolatos vagy nem turisztikailag kiemelt központi területére vonatkozó 
díjszabás (7) pontja (Az előterjesztés 1. melléklete) szerinti (maximális összeg) megállapítását. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet módosítást 
elfogadni szíveskedjék.  
 
 
Halimba, 2013. szeptember 5. 
 
          Tóbel János    
           polgármester 



Az előterjesztés 1. melléklete 

3. melléklet a 2004. évi II. törvényhez 

A városi, a megyei jogú városi, a fővárosi és a kerületi önkormányzat 
tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjai a 

használat célja szerint 

   A  B  C  D  E 
  

1 
  

Közterület megnevezése  Forgatási 
helyszín 

 Technikai 
kiszolgálás  Stáb parkolás   

 2    Ft/m2/nap  Ft/m2/nap  Ft/m2/nap   
 3  a Világörökségről szóló 2011. 

évi LXXVII. törvényben 
felsorolt budapesti 
világörökségi területek és 
Budapest turisztikailag 
kiemelt központi területei 

 2 000  1 000  500    
  

Ha valamely 
közterület a 

táblázat alapján 
két 

 4  Budapest nagykörúton belüli 
területei, valamint Budapest 
Gellérthegy, Krisztinaváros, 
Rézmál, Rózsadomb, Tabán, 
Vérhalom, Víziváros 
városrészei 

 800  400  200  különböző 
díjkategóriába 
eső területet is 

magában foglal, 
a közterület 
filmforgatási 

 5  Budapest közigazgatási 
területe a nagykörúton kívül 

 300  150  100  célú 
használatának 

díját a magasabb 
 6  a város, a megyei jogú város 

díszburkolatos vagy 
turisztikailag kiemelt központi 
területei 

 500  200  200  díjtétel szerinti 
kategória 

alapján kell 
meghatározni 

 7  a város, a megyei jogú város 
közigazgatási területének 
nem díszburkolatos vagy 
nem turisztikailag kiemelt 
központi területei 

 200  150  100   

E melléklet alkalmazásában: 
1. Forgatási helyszín: a forgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek, egyéb 

közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által elfoglalt terület; 
2. Technikai kiszolgálás: a forgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a forgatás 

technikai megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, világító és hangrögzítő 
berendezések), az azt kezelő stáb, műszaki személyzet, a forgatást közvetlenül kiszolgáló egyéb 
egységek és járművek által elfoglalt terület; 

3. Stáb parkolás: Az 1-2. kategóriába nem tartozó, a forgatás és a technikai kiszolgálás helyszínétől 
területileg elválasztható háttér-kiszolgáló egységek és járművek által elfoglalt terület. 
 



H a l i mb a  kö zs ég  Önkormányzata Képviselő-testületének ……..(IX.20.) rendelete 
a közterület-használatról szóló  többször módosított 

8/2005. (VIII.25.) rendelet módosításáról 
 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 
37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § 
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A közterületek használatáról, szóló többször módosított 8/2008. (VIII.25.) rendelet módosítása (a 
továbbiakban: Ör.) a következő 6/A. alcímmel egészül ki: 
 

„6/A. Közterület filmforgatási célú igénybevételének különös szabályai 
 

(1) Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatás céljából történő igénybevétele 
esetén a Kormányhivatal megkeresésére a hatósági szerződés jóváhagyására, vagy 
elutasítására, az esetleges egyeztetések lefolytatására a polgármester jogosult. 

(2) A filmforgatás esetében a közterület-használati díj megállapítása során a mozgóképről szóló 
2004. évi II. törvény 3. mellékletében meghatározott díjtételeket kell alkalmazni. 

(3) Amennyiben a filmforgatást akadályozó, de a közterület használatot kérelmezőnek fel nem 
róható rendkívüli természeti esemény következik be, a közterület tulajdonosa a közterület 
használatát 30 napon belül biztosítja. A közterület használat új időpontja önkormányzati 
érdeket nem sérthet, különösen a 2. § 13. pontjában és a 4. § (8) bekezdésében meghatározott 
eseteket. 

(4) A befizetett összeget az igénylő erről szóló nyilatkozatától számított 10 banki napon belül 
vissza kell fizetni, ha a szerződést megkötötték, de az igénybe vevő a közterületet önhibáján 
kívüli okból a (3) bekezdésben meghatározott időtartamon belül sem tudta igénybe venni.  

(5) A közterület filmforgatási célú igénybevételével összefüggő eljárásban nem alkalmazhatóak a 
6. §, 11.§ (4),(5),(7) bekezdései. 

 
 

2. § 
 

Záró rendelkezés 
 

Ez a rendelet 2013. október hó 1 napján lép hatályba, és 2013. október 2. napján hatályát veszti. 
 
Halimba, 2013. szeptember 5. 
 
Kihirdetés napja: 2013. szeptember 20. 
 
 
 

 

 Tóbel János  s.k.      Dr. Jáger László s.k. 
    polgármester           címzetes főjegyző  

 
 
 
  



Indokolás 
 
 
 

A rendelet 1. §-ához: 
 

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34.§ (5) bekezdése alapján a képviselő-testületnek 
rendeletben kell szabályoznia az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási 
célú használatának feltételeit. Ezen kötelezettségének a már meglévő rendelet módosításával 
tesz eleget az abban foglaltak szerint 
 

A rendelet 2. §-ához: 
 
A rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza. 
 
 
 
 
Halimba, 2013. szeptember 5. 
  
 
 
         Dr. Jáger László  
         címzetes főjegyző 
 
 
 

 
 
 

 


