
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képvisel�-testületének 
15/2013. (XII.23.)  önkormányzati rendelete 

a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról 
 

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képvisel�-testülete a 
mozgóképr�l szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következ�ket rendeli el:   
 
1. § Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) tulajdonában lév� közterületeknek a mozgóképr�l szóló 
2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás 
forgatása céljából történ� igénybevételére (a továbbiakban: filmforgatás) e 
rendelet szabályait kell alkalmazni. 

 
2. § (1) A filmforgatással összefügg�, Mgtv-ben meghatározott képvisel�-

testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.  
 
 (2) A hatósági szerz�dés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmez� 

a következ� feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerz�désben:  
 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 

helyi médiában,  
 f) a filmforgatás által okozott vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges 

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

 
  (3) A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos és 

gépkocsival történ� megközelítését a közterület-használó köteles 
folyamatosan biztosítani.  

 
3. § A  forgatást akadályozó, de a kérelmez�nek nem felróható, valamint a 

rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt 
olyan id�tartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot 
engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A filmforgatás 
célú közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása 
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után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és 
helyreállítást követ�en újra biztosítani kell. 

 
 
4. §  A képvisel�-testület az önkormányzat tulajdonában lév� közterületek 
 filmforgatási  célú használatának díját az 1. melléklet szerinti 
 díjtételek alapján állapítja meg. 
 
 (2) Az önkormányzat turisztikailag kiemelt központi területet nem jelöl ki. 
 
 (3) A kérelmez� a közterület-használati díj megfizetése alól kizárólag 

abban az esetben mentesíthet�, ha a filmalkotás közérdek� célt szolgál. 
Közérdek� célnak min�sül különösen az önkormányzat, az önkormányzat 
intézménye által vagy érdekében, továbbá oktatási, tudományos vagy 
ismeretterjesztési célok érdekében végzett filmforgatás.  

 
 
5. §   Ez a rendelet 2014 január 1-jén lép hatályba  
 
 
 
 Hajduné Farkas Erika                                            dr. Füles Zoltán 
        polgármester                                                            jegyz�                                
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2013. december 23. napján. 
  
 
                                                                                            dr. Füles Zoltán 
                                                                                                   jegyz� 
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1. melléklet 

 
 

A közterület filmforgatás célú használatáról szóló  15/2013 (XII.23.) 
önkormányzati rendelethez. 

 
 
 

1.) A település központjában, vagy  díszburkolattal ellátott területen fizetend� 
térítési díj: 

 
a.) forgatási helyszín :      400 Ft/m2/nap 
b.) Technikai kiszolgálás: 200 Ft/m2/nap 
c.) Stáb parkolás             : 150 Ft/m2/nap 

 
2.) A település közterületén, vagy díszburkolattal el nem látott területen 

fizetend� térítési díj: 
 

a.) forgatási helyszín :      200 Ft/m2/nap 
b.) Technikai kiszolgálás: 150 Ft/m2/nap 
c.) Stáb parkolás             : 100 Ft/m2/nap 

 
 
 
 


