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Tisztelt Képviselő-testület! 

2016. október 1-jei hatállyal módosult a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a 

továbbiakban: törvény).  A módosítás következtében változtak a filmforgatási célú közterület-

használatra vonatkozó szabályok. Korábban a filmforgatási célú közterület-használatra 

vonatkozó  hatósági szerződés elkészítése az illetékes kormányhivatal hatáskörébe tartozott, a 

fenti időponttól pedig a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a továbbiakban: MNF) feladata lett.   

 

A törvényi szabályozás szerint a települési önkormányzat a filmforgatási célú közterület-

használatot legfeljebb a törvény 3. mellékletében meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A 

3. melléklet szerinti legmagasabb díjak évente a tárgyévet megelőző második évre közzétett 

éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben emelkednek. 

 

2016. október 14-én lépett hatályba a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok 

filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 302/2016. (X. 13.) Korm. 

rendelet, amely rögzíti a közterületek és az állami tulajdonú ingatlanok filmforgatási célú 

használatának eljárásrendjét.    

 

A fenti jogszabályváltozások következtében módosítani szükséges a közterületek 

használatáról szóló önkormányzati rendeletet, a filmforgatási célú közterület-használatra 

vonatkozó rendelkezéseket összhangba kell hozni a magasabb szintű jogi szabályozással.  

 

Ennek megfelelően, az önkormányzati rendeletben a hatósági szerződés elkészítőjeként 

szereplő  Veszprém Megyei Kormányhivatal helyett az MNF-et szükséges megnevezni, 

továbbá a közterület-használat díját is újra kell szabályozni.  

 

 

A filmforgatás céljából történő közterület-használat díját a törvény 34. § (3) bekezdése 

alapján, a törvény 3. mellékletében meghatározott, a községekre vonatkozó díj szerint 

javasolom megállapítani, amely jelenleg az alábbi díjtételeket tartalmazza: 

 

A települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjai 
a használat célja szerint 

 

 A B C D E F 

  
 
Közterület-besorolás 

 
forgatási 
terület 

 
technikai 
terület 

 
stábparkolási 
terület 

 
kiürítési 
terület 

forgalom- 
technikai 
biztonsági 
terület 

1  
Ft/m

2
/nap Ft/m

2
/nap Ft/m

2
/nap Ft/m

2
/nap Ft/m

2
/nap 

5 a város, a megyei jogú város, a 
járásszékhely 
város, a község díszburkolatos 
vagy turisztikailag kiemelt 
központi területei 

521 208 208 208 20 

töredéknap 
esetén  
261 

töredéknap 
esetén  
104 

töredéknap 
esetén  
104 

töredéknap 
esetén  
104 

töredéknap 
esetén  
10 

6 a város, a megyei jogú város, a 
járásszékhely 
város, a község nem 
díszburkolatos vagy nem 
turisztikailag kiemelt központi 
területei 

208 156 104 104 10 

töredéknap 
esetén 104 

töredéknap 
esetén  
78 

töredéknap 
esetén  
52 

töredéknap 
esetén  
52 

töredéknap 
esetén  
5 
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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. 

 

 

A fentiek szerinti, legmagasabb mértékű díjmegállapítás esetén javasolom a zöldterület 

igénybevételi díjra vonatkozó rendelkezés törlését a filmforgatási célú közterület-használat 

esetén. 

 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint 

 

a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását tartalmazó 

önkormányzati rendelethez 

 

 

A tervezett rendelet 

 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

 

Tekintettel arra, hogy a filmforgatás nem jellemző a településen, jelentős társadalmi, 

gazdasági, költségvetési hatással nem számolhatunk. Amennyiben az önkormányzat 

tulajdonában álló közterületen filmforgatásra kerülne sor, az költségvetési bevételt 

jelenthetne. 

 

2. Környezeti és egészségi következményei:  

Nem relevánsak. 

 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  

Nem relevánsak. 

 

4. Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A magasabb szintű jogszabályi változások következtében szükséges a  helyi rendelet 

módosítása, az önkormányzati rendelet szabályozását összhangba kell hozni a magasabb 

szintű jogszabályok rendelkezéseivel. A rendeletalkotás elmaradása törvénysértést 

eredményez és az illetékes kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga 

után. 

 

5. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Rendelkezésre állnak. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a mellékelt 

rendelet-tervezet szerint módosítani a közterületek használatáról szóló önkormányzati 

rendeletet.  

 

 

Nemesvámos, 2016. október 28. 

 

 

 

        Kötél Krisztina  

               jegyző 

 

 

 

 

INDOKOLÁS 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a szerint 

 

a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását tartalmazó 

önkormányzati rendelethez 

 

 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Az elmúlt időszakban hatályba lépett magasabb szintű jogszabályi változások következtében a 

filmforgatási célú közterület-használatot szabályozó önkormányzati rendelet módosítása 

szükségessé vált. A módosítás nyomán a helyi szabályozás összhangba kerül a magasabb 

szintű jogszabályok rendelkezéseivel. 

 

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. § Szabályozása szerint a zöldterület igénybevételi díjra vonatkozó rendelkezéseket  a 

filmforgatási célú közterület-használat esetén nem kell alkalmazni. 

 

2. § Nevesíti a hatósági szerződés elkészítőjét, továbbá szabályozza a filmforgatási célú 

közterület-használat díját. 

 

3. § Rendelkezik a rendelet hatályba lépéséről. 
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Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének …. /2016. (… …) 

önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 7/2016. (VI. 10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

tervezet 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. 

évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ A közterületek használatáról szóló 7/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(7) A zöldterület igénybevételi díjra, valamint a zöldterület helyreállítására vonatkozó 

rendelkezéseket a 23. §-ban meghatározott közterület-használat esetén nem kell alkalmazni.” 

 

2. § A Rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„24. § (1) A filmforgatási célú közterület-használatra a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú 

Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által elkészített, érvényes hatósági szerződés 

birtokában kerülhet sor. 

 

(2) A filmforgatási célú közterület-használat díja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 

34. § (3) bekezdésében  legmagasabb díjként meghatározott díjjal egyezik meg. 

 

(3) A (2) bekezdés szerinti közterület-használati díjat a közterület-használat kezdő időpontját 

legalább egy munkanappal megelőzően kell megfizetni az önkormányzat 73200086-11259112 

számú bankszámlájára történő utalással.” 

 

 

3. § Ez a rendelet 2016. november 10-én lép hatályba. 

 

 

 

Veszprémfajsz, 2016. november 4. 

 

 

 

    Fertig József       Kötél Krisztina 

    polgármester                                                                                         jegyző 

 

 

 

 

 

 
 


