
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG 

POLGÁRMESTERÉNEK 

 

ELŐTERJESZTÉSE 

a képviselő-testület 2016. október 26-i    ülésére 

a közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételek 

meghatározása tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) 34.§ (5) bekezdése alapján 

a települési önkormányzat a tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával 

kapcsolatos egyes feltételeket rendeletben szabályozza.  

 

Az Mktv 37.§ (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendeletben az alábbi témakörökben 

kell szabályokat alkotni: 

− a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli 

természeti események esetére vonatkozó külön feltételek, különösen, hogy ilyen 

esemény esetén hány napon belül köteles újra biztosítani a közterület-használatot 

−  az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának 

díjára vonatkozóan alkalmazható mentességek és kedvezmények körét, a 

meghatározott időtartamot vagy területmértéket el nem érő, valamint a közérdekű 

célokat szolgáló forgatásokra vonatkozóan 

− a használat területi és időbeli korlátait 

− a turisztikailag kiemelt közterületek körét. 

−  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (4) bekezdése szerint a felhatalmazás 

jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, feltéve, hogy a felhatalmazást adó jogszabályból 

kifejezetten más nem következik. 

Településünkön nem gyakori a filmforgatás, de a törvényi előírásoknak eleget kell tenni, ezért 

szükségessé vált a minimális szabályok megalkotása.  

 

Az Mktv. hatálya kiterjed a magyar, illetve a magyar részvétellel készülő filmalkotások 

előállítására és terjesztésére, valamint a magyarországi filmterjesztésre is.  A törvény 

értelmező rendelkezésének értelmében filmalkotás a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 

törvény (továbbiakban: Szjt.) szerinti filmalkotás, de nem tartozik a hatálya alá a hírműsor és 

az aktuális és szolgáltató magazinműsor sem.  

 

Az Mktv. 34.§ (3) bekezdése rögzíti, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete a 

települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatát 

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

használatáért megállapított díj a tulajdonosi joggyakorlót illeti. 

 

Az Mktv. 34.§ (5) bekezdése szerint 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) 

filmalkotások forgatásához szükséges közterület-használat díjával összefüggésben.  

A saját honlappal rendelkező települési önkormányzat a közterület-használathoz kapcsolódó 

feltételeket a honlapján közzéteszi. 

 

A 34.§ (5) bekezdés alapján nyújtott mentesség vagy kedvezmény csekély összegű 

támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 

88. cikkelyének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 

15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet szabályai alapján lehet nyújtani.  

 

Az Mktv. végrehajtási rendelete, a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok 

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

rendelet meghatározza a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó kérelem 

formáját, tartalmát, a kérelemhez csatolandó mellékleteket, a kérelem elbírálásának 

eljárásrendjét is.  

A filmforgatás célú közterület-használat iránti kérelmet a Magyar Nemzeti Filmalap 

Közhasznú Nonprofit Zrt.-nél kell előterjeszteni. A filmforgatási célú közterület-használatról 

a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. hatósági szerződésben állapodik meg a 

kérelmezővel. A hatósági szerződés a települési képviselő-testület jóváhagyásával válik 

érvényessé. A jelenleg hatályos végrehajtási rendelet rövid határidőket (2 munkanap) állapít 

meg az eljárásban közreműködőknek, ezért javaslom e hatáskört a polgármesterre átruházni. 

 

 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a kötelező 

rendeletalkotásnak eleget téve a filmforgatás helyi szabályait szíveskedjen megalkotni. 

Javaslom az előterjesztett rendelet-tervezet elfogadását! 

 

Kunfehértó, 2016. október 15. 

 

 

 

                                                                         Huszár Zoltán sk. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

………./2016. (X...) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló 

közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó helyi szabályairól 

 

Kunfehértó 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. § 

 

Kunfehértó Község Önkormányzata tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló 

törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére (a továbbiakban: 

filmforgatás) e rendelet szabályait kell alkalmazni. 

 

2. § 

 

(1)A Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) 35.§ (1) bekezdésében 

foglalt hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő 

feltételek teljesítését vállalja 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) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését a kunfeherto.hu honlapon, 

továbbá 

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

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

 

3. § 

 

A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli 

természeti események esetén az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy 

helyreállítást követő 10 munkanapon belül biztosítja újra a közterületet olyan időtartamban, 

ameddig a filmforgatás akadályozva volt.  

 

4. § 

 

(1) A fizetendő közterület használat díja megegyezik az Mktv. 3. mellékletében foglalt 

díjtételek mindenkori mértékével. A filmforgatás céljából történő közterület-használat csak a 

díjnak egy összegben, az önkormányzat számlájára történő megfizetését követően kezdhető 

meg. 

(2) A kérelmező a közterület-használati díj megfizetése alól kizárólag abban az esetben 

mentesíthető, ha a filmalkotás közérdekű célt szolgál. A közérdekű célt a Kunfehértói 

Polgármesteri Hivatal jegyzője igazolja a közterület-használatra vonatkozó kérelem 

benyújtását megelőzően. Közérdekű célnak minősül különösen, ha a film fogatásának célja 

Kunfehértó történelmének, kulturális örökségének, egyházi életének, gazdasági, tudományos, 

művészeti értékeinek, sportjának, kulturális életének, közművelődési kínálatának, közösségi 

szintereinek, civil szervezeteinek és tevékenységüknek az épített és természeti környezet 



értékeinek, turisztikai nevezetességeinek bemutatása, továbbá oktatási, tudományos vagy 

ismeretterjesztési célok érdekében végzett filmforgatás. 

 

(3) A rendelet alkalmazásában, filmforgatás szempontjából turisztikailag kiemelt területnek 

számít: Kunfehértó üdülőterülete. 

 

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

nem haladhatja meg a teljes közterület 80%-át. Ezen belül a technikai kiszolgálás és stáb 

parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 

40%-át. 

5. § 

 

A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv.-ben meghatározott képviselő-

testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. 

 

6. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Kunfehértó, 2016. október 26. 

 

 

    Huszár Zoltán                                                                   Csupity Zoltán jegyző távollétében  

       polgármester                                  ….                                  Kristóf Andrea aljegyző 

 

 

Záradék:  

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való 

kifüggesztéssel megtörtént. 

Kunfehértó, 2016. október ……. 

           

 

                                                                                                                 Kristóf Andrea                                                        

  aljegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

………./2016. (X...) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló 

közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó helyi szabályairól. 
(jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17.§-a alapján) 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

 Társadalmi hatás:  

A szabályozás biztosítja a közterületek igénybevételének teljesebb körű, az önkormányzati 

rendeletnek és törvényi rendelkezéseknek megfelelő használatát, elősegítve az önkormányzati 

vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok szélesebb körű gyakorlását, bevételek szerzését, 

társadalmi igények kielégítését. 

 

 Gazdasági hatás:  

A közterület filmforgatási célú használata közterület használati díjbevételt jelent az 

önkormányzat számára.  

 

 Költségvetési hatásai:  

Az önkormányzati költségvetés kiadási oldalára a rendelet-tervezet megalkotásának közvetlen 

hatása nincs, de költségvetési bevétel származhat belőle. 

 

 Környezeti és egészségügyi következményei:  

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

 

 Adminisztratív terheket befolyásoló következményei:  

A rendelet-tervezet elfogadása az adminisztratív feladatokat nem befolyásolja. 

 

 A megalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

  

A rendelet megalkotásának szükségességét a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 

módosítása indokolja, mely kötelező erővel rendelkezik arról, hogy az önkormányzat 

képviselő-testületének a filmforgatási célú közterület-használattal kapcsolatban rendeletet kell 

alkotni. 

A Tervezet megalkotásának elmaradása sérti a törvény rendelkezését, így a kormányhivatal 

törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján 

a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat 

törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási 

(közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését. 

 

 Az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Az új szabályozás hatálya alá tartozó társadalmi viszonyok ritkán jelennek meg, ezért a 

korábbi rendelet alkalmazásához szükséges mértékben rendelkezésre álló személyi, 

szervezeti, tárgyi- és pénzügyi feltételekkel a rendelet alkalmazása biztosítható.  
 

 

Kunfehértó, 2016. október 15. 
 


