
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére 

Tárgy: A Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közismertebb nevén filmtörvény (a Mozgóképről szóló 2004. évi II. tv.) készítői alaposan körbejárták a 
filmkészítéshez szükséges, szabályozandó kérdéseket. Ennek során jutottal el a filmforgatások helyszínével 
kapcsolatos feladatokig és benne az önkormányzatok teendőiig . Ennek köszönhetően Magyarország összes 
önkormányzatának rendeletet kell elfogadnia arra az esetre, ha a filmkészítők úgy határoznak, hogy a település 
lesz az ahol filmalkotást készítenek el. A törvényi szabályozás szövege alább olvasható- 

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ KÖZTERÜLET FILMFORGATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATA 

34. § (1) A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére e fejezetet kell 
alkalmazni. E fejezet alkalmazásában 

a) filmalkotásnak minősül a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény hatálya alá tartozó 
reklámfilm is, 

b) filmforgatási célú közterület-használatnak minősül a közterület használata akkor is, ha az csak a filmforgatáshoz kapcsolódó technikai 
jellegű tevékenységhez, illetve a stáb parkolásához szükséges. 

(2) Kérelmet filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás (a továbbiakban együtt: kérelmező) nyújthat be. 

(3) A települési önkormányzat képviselő-testülete a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatát 
legfeljebb a 3. mellékletnek - községi önkormányzat képviselő-testülete pedig a rendeletében foglalt felső határnak - megfelelő mértékben 
meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A közterület használatáért megállapított díj a tulajdonos települési önkormányzatot illeti. 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 és a 
saját honlappal rendelkező települési önkormányzat a 2014. évtől kezdve az adott év elején a honlapján közzéteszi. 

(4) A közterület filmforgatási célú használata csak az elkerülhetetlenül szükséges mértékben korlátozhatja a közterülettel határos 
magántulajdonú ingatlanok használatát, és a korlátozás nem jelenthet aránytalan terhet a tulajdonos számára. 

(5) A települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételeket a települési 
önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza. Ennek keretében meghatározza a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem 
felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetére vonatkozó külön feltételeket is, különösen azt, hogy ilyen esemény esetén 
hány napon belül köteles újra biztosítani a közterület-használatot. A települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletben mentességet 
vagy kedvezményt állapíthat meg a meghatározott időtartamot vagy területmértéket el nem érő, valamint a közérdekű célokat szolgáló 
(különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő) 
filmalkotások forgatásához szükséges közterület-használat díjával összefüggésben. A saját honlappal rendelkező települési önkormányzat a 
közterület-használathoz kapcsolódó feltételeket a honlapján közzéteszi. 

… 

35. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a közterület-használatról hatósági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági 
szerződés a települési képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé. A filmforgatáshoz kapcsolódó, külön jogszabály alapján hatósági 
engedélyhez, illetve hatósági bejelentéshez kötött tevékenységek a (3)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével - a külön jogszabályban a 
kérelem, illetve bejelentés tartalmaként előírt adatok megadásával és mellékletei benyújtásával - bejelentés alapján gyakorolhatók; a hatóság 
a bejelentés tartalma vagy hatósági ellenőrzés alapján, jogellenesség esetén a bejelentéssel érintett tevékenységet, magatartást, illetve helyzet 
fenntartását megtilthatja. 

(2) A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára irányuló kérelmet, valamint a filmforgatáshoz 
kapcsolódó hatósági bejelentéseket a közterület fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál legalább 5 munkanappal, 
sürgős eljárás esetén legalább 2 munkanappal a filmforgatás tervezett megkezdése előtt kell előterjeszteni. A közterület-használathoz 
kapcsolódó, a települési önkormányzat valamely külön intézményének feladatkörét érintő kérelem az e törvény végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben meghatározott intézményhez közvetlenül is benyújtható. 



… 

(6) 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. 

… 

A törvény 34.§ (3) bekezdése hivatkozik a törvény mellékletére mely meghatározza a legmagasabb díjakat amelyeket filmforgatáskor az 
önkormányzatnak kérnie lehet. Ennél magasabb összeg nem, alacsonyabb megállapítható. A rendelkezés így szól – pirossal jeloölve a 
Szentgotthárdot érintő részeket.: 

3. melléklet a 2004. évi II. törvényhez[1]  

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 Forgatási helyszín Technikai kiszolgálás Stáb parkolás  

2 
Közterület megnevezése 

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 

4 

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

800 400 200 

5 Budapest közigazgatási 
területe a nagykörúton kívül 300 150 100 

6 

a város, a megyei jogú város 
díszburkolatos vagy 
turisztikailag kiemelt 
központi területei 

500 200 200 

Ha valamely 
közterület 

a táblázat alapján 
két különböző 
díjkategóriába 
eső területet is 

magában foglal, 
a közterület 

filmforgatási célú 
használatának 

díját a magasabb 
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  

 
Tehát ez a rendelet a mozgóképről szóló törvényben meghatározott filmek készítésének körülm ényeit szabályozza. 
Javasoljuk, hogy Szentgotthárdon egységesen a „nem turisztikailag kiemelt” területekre a törvényben meghatározott 
legmagasabb díjat határozzuk meg közterülethasználati díjként vagyis 200 Ft/m2/nap összeget a forgatási helyszínre, 150 
Ft/m2/nap összeget a technikai kiszolgálás helyszínére, és 100 Ft/m2/nap összeget a stáb parkolásának biztosítására. 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes hatásvizsgálat elkészítését és arról 
– önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  

Társadalmi: A Mozgóképről szóló törvény kötelező jelleggel előírta valamennyi önkormányzat számára a rendeletalkotási 
kötelezettséget – erre tekintettel van szükség a jogalkotásra melynek azonban a helyi társadalom szintjén kihatása nm 
releváns.  

Gazdasági, költségvetési:  

A közterülethasználati díj meghatározása után ennek díjtételei alkalmazhatók lesznek és ez a költségvetés számára bevételt 
jelent.  



Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot a közterülethasználat egyéb eseteiben szükséges 
adminisztrációs teendőkön túlmenően.   

A jogalkotás elmaradásának esetén: Tekintettel arra, hogy a törvény kötelező határidőt is előírt a helyi rendelet  

Javaslom, hogy a T. Képviselő-testület a rendelettervezete fogadja el. 

Szentgotthárd 2014.március 17- 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 



 

1. számú melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének … /… (…) önkormányzati rendelete 
A közterületek használatáról, rendjéről, illetve a közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a 
különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV. 1.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

tv.42. § (1) bekezdésben, 

a Mozgóképről szóló 2004. évi II. tv. 34.§-ában 

és az  Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete A közterületek használatáról, rendjéről, illetve a 
közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a  különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV. 
1.)  önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § -a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 
„2.§ (9) A Mozgóképről szóló 2004. évi II. tv. (továbbiakban Filmtörvény) szerinti filmforgatás esetén a közterület 
használatára a Törvény szerinti eljárást kell alkalmazni.” 
 
2.§ A Rendelet 2. melléklete a jelen rendelet 1. melléklete szerint egészül ki. 

3.§ A jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
Huszár Gábor                                                                           Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester                                                                                Jegyző 
 
Kihirdetve: 
 

1. melléklet  
„Szentgotthárd Város Önkormányzatának a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a 
közterületek bontásáról és helyreállításáról szóló  11/1999. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez rendelet 2.  melléklet 
1.Táblaájának módosításáról:  
 
„Közterület-használati díjak mértéke: 

Sorsz.  Közterület használat megnevezése     Szentgotthárd egész területén          Díjfiz. 
mód 
20.             A Filmtörvény hatálya alá tartozó,filmforgatás                       a forgatási helyszínre                                            200 Ft/m2/nap 

                                                                                                                      a technikai kiszolgálás helyszínére                        150 Ft/m2/nap 

                                                                                                                       a stáb parkolásának biztosítására                           100 Ft/m2/nap”        



 Indokolás: 

Az 1.§-hoz:  

A Rendelet a filmforgatás esetére külön korlátozó rendelkezéseket nem határoz meg, csak a törvényben előírtakat jkell alkalmazni. 

A 2. §-hoz: 

A rendelet-tervezet nem tesz különbséget a település belső területei (idegenforgalmi szempontból jelentős területei) és az egyéb területek 
között a közterülethasználati díjak mértéke szempontjából. A javaslat a Törvény előírásaival összhangban nem haladja meg az ott előírt 
maximális mértéket.  

 

                                                                              


