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Tisztelt Képviselő-testület!
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mk. tv.) –többek között- a
közterületek filmforgatási célú használatát érintően módosult. A módosító törvény alapján a
települési önkormányzatok 2016. szeptember 30-áig kötelesek összhangba hozni a
közterületek filmforgatási célú használatát szabályozó rendeleteiket az Mk. tv. változásával.
Az Mk. tv. alapján közterület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja szerinti földterület (közhasználatra szolgáló minden olyan
állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás
ekként tart nyilván).
Filmalkotás: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) szerinti
filmalkotás, ideértve a számítógépes vagy bármilyen platformon hozzáférhető játékprogram
előzeteseként készülő filmalkotást, ide nem értve a hírműsort, az aktuális és szolgáltató
magazinműsort, a sportközvetítést, a beszélgetőműsort (talk-show), a játék- és
vetélkedőműsort, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló törvény hatálya alá tartozó reklámfilmet.
Az Mk. tv. 34. § (1) bekezdése alapján filmalkotásnak minősül a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény hatálya alá tartozó
reklámfilm is, valamint filmforgatási célú közterület-használatnak minősül a közterület
használata akkor is, ha az csak a filmforgatáshoz kapcsolódó technikai jellegű
tevékenységhez, illetve a stáb parkolásához, a kiürítéshez, a forgalomtechnikai biztonság
biztosításához szükséges.
A szabályozás lényege a korábbiakhoz képest annyiban nem változott, hogy közterületen
történő filmforgatás az erre vonatkozó hatósági szerződés alapján történhet, melynek
megkötésére a korábbiakban a megyei kormányhivatal, a módosulás hatályba lépését
követően a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. jogosult. E szerződés – az
önkormányzati tulajdonban levő közterületek vonatkozásában – továbbra is a képviselőtestület jóváhagyásával válik érvényessé (mely hatáskört a képviselő-testület még 2013-ban, a
szabályozás bevezetésekor, tekintettel a rendelkezésre álló rövid határidőre, a polgármesterre
ruházta át).
Alapvetően változott ugyanakkor az Mk. tv. 3. mellékletében meghatározott díjak mértéke,
illetve rendszere, melyről a 34. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy:
A települési önkormányzat a közterületek filmforgatási célú használatát legfeljebb a 3.
mellékletnek megfelelő mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A naptári
napon legfeljebb hat órával átnyúló éjszakai forgatások esetében a töredéknapra a 3.
mellékletben meghatározott összegeket kell alkalmazni. A közterület használatáért
megállapított díj a tulajdonosi joggyakorlót illeti meg. A 3. melléklet szerinti legmagasabb
díjak évente a tárgyévet megelőző második évre közzétett éves fogyasztói árindexek

szorzatával növelt mértékben emelkednek. A 3. melléklet e bekezdés szerinti módosított
díjtételeit az MNF és a saját honlappal rendelkező települési önkormányzat az adott év
elején honlapján közzéteszi.
A 3. melléklet községek vonatkozásában az alábbiak szerint szabályozza a díjak maximális
mértékét:
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A melléklet alkalmazásában:
a) forgalomtechnika biztonsági 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 közútkezelője 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 filmforgatási, technikai, illetve a
parkolási 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.
A közterületek használatáról szóló 15/2006. (XII. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Közter. r.) a közterületek filmforgatási célú használatának díját jelenleg az alábbiak szerint
határozza meg:
A közterület filmforgatási célú használatának díja a használat célja szerint:
a) forgatási helyszín 200 Ft / m2 / nap;
b) technikai kiszolgálás 150 Ft / m2 / nap;
c) stáb parkolás 100 Ft / m2 / nap.

Mindezek alapján szükséges tehát a Közter. r. módosítása.
INDOKOLÁS
Az Mk. tv. 36/I. §-a úgy rendelkezik, hogy a települési önkormányzatok 2016. szeptember 30.
napjáig kötelesek a 34. § (5) bekezdése szerinti rendeleteiket e törvénynek a Magyarország
2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel
módosított rendelkezéseivel összhangba hozni, mely alapján az önkormányzati tulajdonban
álló közterületek filmforgatási célú használatát szabályozó rendelet módosítása magasabb
szintű jogszabálynak való megfelelés okán kötelező.
A módosítás alapvetően a filmforgatási célú használat díját érintette, így a tervezet e
rendelkezések megváltoztatását célozza.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A módosítás elfogadásával a díj rendszer sokkal differenciáltabbá válik, és a díjak mértéke is
változik, ugyanakkor a közterületek filmforgatási célú használatának 2013. évben bevezetett
szabályozása óta ilyen tárgyú megkeresés az Önkormányzathoz nem érkezett, így a
módosításnak várhatóan jelentősebb hatása nem lesz.
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2016. (…) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 15/2006. (XII.
27.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló
15/2006. (XII. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Közter. r.) 14. § (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A közterület filmforgatási célú használatának általános forgalmi adót nem tartalmazó díja
a) a település díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt központi területein
aa) forgatási terület: … Ft /m2/nap
ab) technikai terület: … Ft /m2/nap
ac) stáb parkolási terület: … Ft /m2/nap
ad) kiürítési terület: … Ft /m2/nap
ae) forgalomtechnikai biztonsági terület: … Ft /m2/nap
b) a település nem díszburkolatos vagy nem turisztikailag kiemelt központi területein
ba) forgatási terület: … Ft /m2/nap
bb) technikai terület: … Ft /m2/nap
bc) stáb parkolási terület: … Ft /m2/nap
bd) kiürítési terület: … Ft /m2/nap
be) forgalomtechnikai biztonsági terület: … Ft /m2/nap.”
2. § A Közter. r. 14. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Töredéknap esetén a közterület filmforgatási célú használatának díja az (5) bekezdésben
meghatározott díj 50 %-a.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Pék László
polgármester

dr. Szabó Tímea
jegyző

A kihirdetés napja: 2016. ……
dr. Szabó Tímea
jegyző

Kővágóörs, 2016. szeptember 13.
dr. Szabó Tímea
jegyző

