
Lengyel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2014. (V.1.), 6/2015 (II.27.), 11/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelettel módosított 

7/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

közterületek filmforgatási célú használatáról  

Lengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény a 34. § (5) 
bekezdésében és 37. § (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában feladatkörében eljárva és alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

(1) A rendelet hatálya Lengyel Község közigazgatási területére terjed ki. 
(2)1 A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mozgóképtv.) szerinti filmalkotás forgatása 
céljából történő közterület-használatról (a továbbiakban: filmforgatási célú közterület-használat) a  Magyar 
Nemzeti Filmalap Zrt. a közterület-használatról hatósági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A 
hatósági szerződés a települési képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé.  

 
(3) A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stábparkolás) nem haladhatja 
meg a teljes közterület 60%-át. Ezen belül a technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára szolgáló 
közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 40 %-át. 

2. § 

(1) Filmforgatási célú közterület-használat időtartama nem haladhatja meg a hatvan napot. 

(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó filmforgatási célú közterület-használat nem hagyható jóvá. 

(3) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint rendkívüli természeti események 
esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-
használatot engedélyezni, amely időtartamig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot az 
akadály elhárulása után azonnal, kárral járó természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és 
helyreállítást követő 2 munkanapon belül biztosítani kell. 

3. § 

A filmforgatás során a közterület-használttal érintett ingatlanokkal szomszédos lakó ingatlanok gyalogos és 
gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. 

4. § 

A Képviselő-testület a településen turisztikailag kiemelt közterületeket nem jelöl ki. 

5. § 

(1)2 3 4 A fizetendő közterület használat díja megegyezik az Mozgóképtv. 3. mellékletében foglalt 
legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével.  
 

(2) A fizetendő díj 30 %-kal csökken, ha a közterület használat nem haladja meg a 30 napot. 
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(3) A fizetendő díj 50 %-kal csökken, ha a közterület használat nem haladja meg a 15 napot. 

(4) Mentes a filmforgatási célú közterület-használati díj alól: 

a) közérdekű célokat szolgáló film forgatása 

b) az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása, 

c) az önkormányzatról turisztikai célból készített film forgatása, 

d) filmművészeti oktatási intézmény hallgatója vizsgafilmjének forgatása, 

e) a községi ünnepségeken, rendezvényeken készített felvétel forgatása, 

f) tudományos, ismeretterjesztést szolgáló felvétel forgatása. 

6. §5 

A filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétel esetén a polgármester átruházott önkormányzati 
hatósági jogkörben jóváhagyja a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. és a kérelmező között kötendő hatósági 
szerződést. 

7. §6 

E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Mozgóképtv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

8. § 

(1) E rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben maghatározottak szerint a Teveli Közös 
Önkormányzati Hivatal Lengyeli Irodájának hirdetőtábláján történő kifüggesztése útján 
gondoskodik 

 Lőrincz Andrea dr. Wirth Noémi 
 polgármester jegyző 

K i h i r d e t é s i  z á r a d é k :  

Jelen rendelet kihirdetésre került 2013. október 1. napján. 

 dr. Wirth Noémi 
 jegyző 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 
Lengyel, 2016. szeptember 29. 
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