
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 
 

A közterületek filmforgatási célú igénybevételéről 
 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvény 37. § (4) bekezdésésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

 
1. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használata területileg 
és időbelileg nem korlátozott. 
(2) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használata során 
biztosítani kell a járművek és a gyalogosok biztonságos közlekedését, valamint a közterülettel 
határos ingatlanok gyalogos vagy gépjárművel történő folyamatos megközelíthetőségét. 
 
2. § A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli 
természeti események esetén, az akadályozó esemény elhárulását és az esetleges kárelhárítást 
vagy helyreállítást követő 10 napon belül a közterület használatát az Önkormányzat köteles újra 
biztosítani. 
 
3. § A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó köteles: 
a) a használat teljes időtartama alatt a használt közterület tisztán és rendezett állapotban 

tartásáról folyamatosan gondoskodni, 
b) a használat megszűnését követően a közterületet eredeti állapotával egyenértékűen 

helyreállítani, az esetlegesen okozott szennyeződést megszüntetni és a közterületet kiürített 
állapotban az önkormányzat részére visszaadni. 

 
4. § A közterület filmforgatási célú használati díjának megállapítására a mozgóképről szóló 
2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) rendelkezései szerint kerül sor.  

 
5. § A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra az Mktv. és annak 
végrahajtására kiadott kormányrendelet rendelkezései irányadók. 
 
6. § A Képviselő-testület az Mktv. 35. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági szerződés 
jóváhagyására vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át. 
 
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 Csányi Kálmán dr. Nagy Éva 
 polgármester jegyző 
 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. június 29. 
 
 
 dr. Nagy Éva 
 jegyző 
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1. melléklet a 14/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez 

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

A   B C D E F 

Forgatási 
terület (F) 

Technikai 
terület (T) 

Stábparkolási 
terület (P) 

Kiürítési 
terület (K) 

Közlekedés elől 
elzárt terület (E) 1 Közterület-besorolás 

Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap 

2 084 1 042 521 521 100 

Töredék nap esetén az alábbi díjak érvényesek* 

2 A világörökségről szóló 2011. évi 
LXXVII. törvény 1. mellékletében 
felsorolt világörökségi területek 

1042* 521* 261* 261* 50* 

833 416 208 208 40 

Töredék nap esetén az alábbi díjak érvényesek* 

3 Budapest turisztikailag kiemelt 
területei 

416* 208* 104* 104* 20* 

312 156 104 104 10 

Töredék nap esetén az alábbi díjak érvényesek* 

4 Budapest közigazgatási határán belüli 
területek az 1–2. kategórián kívül 

156* 78* 52* 52* 5* 

521 208 208 208 20 

Töredék nap esetén az alábbi díjak érvényesek* 

5 A város, a megyei jogú város, a 
járásszékhely város, a község 
turisztikailag kiemelt területei 

261* 104* 104* 104* 10* 

208 156 104 104 10 

Töredék nap esetén az alábbi díjak érvényesek* 

6 A város, a megyei jogú város, a 
járásszékhely város, a község nem 
turisztikailag kiemelt területei 

104* 78* 52* 52* 5* 
 

A melléklet alkalmazásában: 
 
a) közlekedés elől elzárt 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 közút kezelője 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 forgatási, technikai, illetve a stábparkolási 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. 


