
 

Döbrököz Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
7/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete 

a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról 

Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk. (1) bekezdés a.) és e.) pontjában és (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bekezdés 2. pontjában kapott feladatkörében eljárva, a mozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvényt (a továbbiakban: Ftv.) 34. § (3) és (5), valamint 37. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el. 

1.§. 
 

(1) A Döbrököz község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában 
lévő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából 
történő igénybevételére (a továbbiakban: filmforgatás)  az e rendeletben foglaltak 
szerint alkalmazandó. 

(2) A közterület filmforgatási célú igénybevétele, akár ugyanazon, vagy különböző 
engedélyes által forgatott film esetében, ugyanazon időintervallum alatt összességében 
az 2000 (kettőezer) m2-t nem haladhatja meg. 

(3) Filmforgatás nem engedélyezhető az Önkormányzat, valamint az intézményei által, 
vagy megbízása alapján közterületre szervezett önkormányzati rendezvények 
időtartamára, illetve területére. 

 
2.§. 

 
A hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek 
teljesítését vállalja a hatósági szerződésben: 

a. az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán 
tartását, a zöldfelületek kíméletét, 

b. a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást, 
c. a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással 

kapcsolatos lényeges információkról, 
d. az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztatót, megjelentetését a helyi médiában,  
e. az eredeti állapot helyreállítását, 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 közterület filmforgatási célú igénybevétele a hatvan napot nem haladhatja meg. 
(2) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj: 

a. a forgatási helyszín esetén : 150 Ft/m2/nap 
b. technikai kiszolgálás és stábparkolás esetén: 100 Ft /m2/nap. 

(3) A fizetendő díj 30%-kal csökken, ha a közterület használat nem haladja meg a 30 napot. 



(4) Ha a hatósági szerződés szerint a közterület használata nem haladja meg a 30 napot, de 
a tényleges használat annál hosszabbaz (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti díjat kell 
megfizetni. 

(5) Ha a tényleges közterület használat a 90 napot meghaladja, a teljes igénybevétel 
időtartamára az (2) bekezdés szerinti díjak háromszorosát kell megfizetni. 

(6) A kérelmező a közterület-használati díj megfizetése alól kizárólag abban az esetben 
mentesíthető, ha a filmalkotás közérdekű célt szolgál.  Közérdekű célnak minősül 
különösen az önkormányzat, az önkormányzat intézménye, az önkormányzati 
tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint ezek tulajdonában lévő gazdasági 
társaság által vagy érdekében, továbbá oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési 
célok érdekében végzett filmforgatása, ha forgatás időtartama nem haladja meg a 15 
(tizenöt) napot, illetve a 30 (harminc) napot. 

 
5.§ 

 
A Képviselőtestület a közterületek filmforgatás célú használatára vonatkozó eljárásokban 
történő döntéssel kapcsolatos hatáskört átruházza a polgármesterre. 
 

6. § 
 
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Ftv.-ben foglaltak az irányadóak. 
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja 
 
Döbrököz, 2015. február 16. 
 

 
 

                        Farkas Edit        dr. Kovács Ildikó 
  polgármester     címzetes főjegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve :2015. február 17. 
 
 
         dr. Kovács Ildikó 
         címzetes főjegyző        
 


