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Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének   

24/2017. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelete 

a közterületen történő filmforgatásról 

 

Zamárdi Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a mozgóképről 

szóló 2004.évi II. törvény 37.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

mozgóképről szóló 2004.évi II. törvény 34.§. (5) bekezdésében meghatározott körben a 

2013.évi LXXXIV. törvény 98.§-ban meghatározott kötelezettsége alapján szabályozza a 

közterület filmforgatási célú igénybevételének feltételeit és díjtételeit. 

 

1.§. 

Közterületek filmforgatási célú használata 

 

(1) A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás forgatása céljából 

történő igénybevételére vonatkozó szabály alkalmazása szempontjából filmalkotásnak 

minősül a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

szóló törvény hatálya alá tartozó reklámfilm is. 

(2) Filmforgatási célú közterülethasználatnak minősül a közterület használata akkor is ha 

az csak a filmforgatáshoz kapcsolódó technikai jellegű tevékenység céljára történik, 

így a stáb parkolása , a kiürített terület, a közterület  közlekedés előli elzárásának 

biztosítása is. 

(3) Közterület filmforgatás céljából történő igénybevétele a kérelmező MNF-hez a 

302/2016.(X.13.) Korm.rendelet 1. mellékletének kitöltésével benyújtott kérelmét 

követően az MNF és a felek által megkötött hatósági szerződést követően történhet. 

(4) Az önkormányzat képviselő testületét illető hatásköröket a hatósági szerződés 

megkötésére irányuló eljárásban valamint aláírásának jogát a polgármesterre ruházza. 

(5) Kizárólag olyan hatósági szerződés hagyható jóvá, amely biztosítja folyamatosan a 

filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos és/vagy gépkocsival történő 

megközelítését. 

(6) Nem hagyható jóvá olyan hatósági szerződés, amely a város 3 km hosszú 30 méter 

szélességű szabadstrandi területének 10%-át meghaladó mértékű lezárásával járna 

május 1. és augusztus 31. napja közötti időszakban. 

 

 

2.§. 

 

A közterület filmforgatási célú használatának általános feltételei 

 

 

(1) A közterület használattal érintett területet az igénybevevő kezdeményezésére az 

igénybevétel előtt helyszíni bejárás során kell átadni, illetve az igénybevétel után 

visszavenni. 

(2) A filmforgatást követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül köteles saját 

költségén a kérelmező a terület eredeti állapotát visszaállítani. 
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(3) A közterület tulajdonosa az eredeti állapot visszaállítására vonatkozó kötelezettség 

teljesítésére a közterület használat jellegétől függő, de legfeljebb 3 napos halasztást 

adhat. E kötelezettség elmulasztása esetén a tulajdonos az eredeti állapot helyre 

állítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti minden külön 

felszólítás nélkül az ezen rendeletben meghatározott határidők elmulasztása esetén. 

(4) Az önkormányzat ellenőrizni jogosult a hatósági szerződés szerinti közterület 

használatot. 

(5) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható valamint a rendkívüli 

természeti események esetén a közterület használati engedélyt olyan időtartamban 

kell meghosszabbítani, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület 

használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti 

esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani 

kell, kivéve, ha már előre meghirdetett rendezvény miatt a közterület átengedése már 

nem lehetséges. 

 

 

3.§. 

 

Közterülethasználati díj mértéke 

       

(1) A város területének a vasúttól északra fekvő területe a filmforgatási célú közterület               

használat díjának megállapításakor is turisztikailag  kiemelt területnek minősül, így az 

ezen a területen tervezett tevékenység díjtétele a 2004. évi II. törvény 3. mellékletében 

meghatározott díjtáblázat 5. sorában meghatározott összegek, míg a további területen 

történő filmforgatás esetén a 6. sorban meghatározott díjak kerülnek felszámításra. 

(2) A közterülethasználati díj megfizetésre irányuló kötelezettségnél azt az időt is be kell 

számítani a közterület használat időtartamába, ameddig az eredeti állapotot a 

kérelmező hiánytalanul helyre nem állítja. 

(3) Mentes a közterület használati díjának megfizetése alól a filmforgatás: 

 ha az igénybe venni kívánt közterület nagysága a 20 nm-t nem haladja meg és  

időtartama egy napnál nem hosszabb időt vesz igénybe, 

 ha a film a filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készül, 

 ha a film kizárólag oktatási vagy tudományos célra készül. 

 

4.§. 

A közterülethasználati díj megfizetésének módja 

 

 

(1) A közterület használatának díjáról az önkormányzat számlát állít ki a kérelmezőnek, aki 

azt köteles átutalással megfizetni a számla kézhez vételét követő 8 napon belül. 

5.§. 

Záró rendelkezések 
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(1) Ezen rendelet 2018. január 1. napjától lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépés 

napját követően megkötendő filmforgatási célú közterület használatra kötendő hatósági 

szerződések megkötése esetén kell alkalmazni.  

 

(2) Ezen rendelet hatályba lépését megelőző napon hatályát veszti a Zamárdi Város 

Önkormányzat 21/2013.(IX.24.) számú rendelete az önkormányzat területének filmforgatási 

célú használatáról. 

 

Zamárdi 2017. december 11. 

 

 

Csákovics Gyula        dr. Kerekes Gyöngyi 

  polgármester              jegyzői feladatok ellátásával 

           megbízott aljegyző 

 

 

Kihirdetve: 

Zamárdi, 2017. december 12. 

 

 

         dr. Kerekes Gyöngyi 

                 jegyzői feladatok ellátásával 

             megbízott aljegyző 
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     Zamárdi Város Önkormányzat  

Jegyzőjétől  

      8621 Zamárdi, Szabadság tér 4. 

         Telefon: 84/348-400, 348-711.  

             E-mail: titkarsag@zamardi.hu 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

az 24/2017.( XII.12.) sz.  

a közterületen történő filmforgatásról  szóló rendelethez  

Részletes indokolás 

1.§ -hoz  

A megváltozott jogszabályi környezetben rögzíti az önkormányzat filmforgatási célú közterület 

használatára vonatkozó igényt és a megkötendő hatósági szerződés alapvető kritériumait valamint 

rögzíti a korábbi rendelettel azonosan, hogy a hatósági szerződés megkötésének jóváhagyását a 

polgármester hatáskörébe adja a képviselő testület. 

2.§-hoz 

Nem volt a korábbi rendeletben arra vonatkozó rendelkezés, hogy a hatósági szerződés létrejöttét 

követően a közterület használata során és annak megszűnését követően a területet az eredeti 

állapotban kell visszaadni.  

3.§-hoz 

A szolgáltatások díjainak meghatározása, melynek szükségességét a jogszabály írja elő. Ebben a 

körben az eltérő tarifa miatt a vasúttól északra fekvő településrész turisztikailag kiemelt területnek 

minősül, így a törvényi díjszabás magasabb összegű térítési díj előírását tette lehetővé. A közterület 

filmforgatási célú használatára igénybe vett közterület díj a törvényben meg van határozva, melynek 

jelen rendelet a maximumát tartalmazza. 

4.§-hoz 

A közterületi díj megfizetésére vonatkozó technikai rendelkezés. 

5.§-hoz 

A rendelet hatályba léptető, illetve  az előző rendelet hatályon kívül helyező rendelkezéseit 

tartalmazza.  

 

Zamárdi, 2017. november 30.  

                                                                                              dr. Kerekes Gyöngyi 

                                                                             jegyző helyettesítésével megbízott aljegyző  
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Zamárdi Város Önkormányzatának 

Jegyzőjétől 

8621 Zamárdi, Szabadság tér 4. 

Tel.84/348-400, 348-950.Fax: 84/349-147. 

email: titkarsag@zamardi.hu 

Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet címe: A közterületen történő filmforgatásról  

Társadalmi-gazdasági hatása: Az elkészített rendelet részletesen tartalmazza a 2004.évi II. törvény a 

végrehajtására kiadott 302/2016.Korm.rendelet által előírt új szabályozás alapján a közterület 

igénybevételét filmfogatás céljára. 

Költségvetési hatása: nincs 

Környezeti, egészségügyi következményei: nincs.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

Egyéb hatása: nincs.  

A rendelet megalkotásának szükségessége (okok, indokok): A korábbi rendelet alapját képező 

jogszabály hatályon kívül helyezésre került, az erre vonatkozó eljárási rend megváltozott. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi eljárás 

keretében elmarasztalás várható, mivel a törvény kötelező erővel írja elő a rendelet megalkotását. 

A rendelet megalkotásával eleget teszünk törvényi kötelezettségünknek és szabályozottá válik a 

közterület filmfogatási célú igénylése során követendő eljárás és meghatározásra kerülnek a díjak. 

 A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

- személyi: nincs 

- szervezeti: nincs 

- tárgyi: nincs 

- pénzügyi: nincs 

Zamárdi, 2017. november 30.                   

 

 

                  Dr. Kerekes Gyöngyi 

                                                                   jegyző helyettesítésével megbízott aljegyző  


