
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete 

a közterületek filmforgatási célú használatáról 

 

Ercsi Város Önkormányzat 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. § A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmforgatási 

célú közterület-használat vonatkozásában e rendelet szabályait kell alkalmazni. 

 

2. § (1) A filmforgatási célú közterület-használat nem haladhatja meg a tíz napot.  

  

(2) A közterületet a jogosult naponta 7 és 21 óra közötti időszakban használhatja. 

 

(3) Vasárnapokon és ünnepnapokon filmforgatási célú közterület-használat nem 

engedélyezhető.  

 

(4) A már engedélyezett közterület-használatot a kérelmezőnek nem felróható, valamint 

rendkívüli természeti jelenségek miatt akadályozó ok esetén a filmforgatási célt akadályozó 

körülmény megszűnésétől számított nyolc napon belül újra biztosítani kell.   

 

3. § (1) A település központjában, a közoktatási, kulturális és sportintézmények, továbbá 

közigazgatási feladatot ellátó intézmények épületei környezetében, az előttük lévő 

közterületen a filmforgatási célú közterület-használat nem haladhatja meg a 250 m
2 

területet. 

 

(2) A közterület-használat során az érintett közterülettel szomszédos ingatlanoknak 

gyalogosan vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó folyamatosan 

biztosítani köteles. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. 

 

(3) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megkötésekor ugyanarra a közterületre már 

érvényes közterület-használati engedély került kiadásra, a közterület-használat engedélyezését 

meg kell tagadni. 

 

4. § (1) A filmforgatási célú közterület-használatért fizetendő díj mértéke megegyezik az 

Mgtv. 3. mellékletében megállapított díj mindenkori mértékével. 

 

(2) Kedvezmény kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. 

Közérdekű célokat szolgálnak az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú 

filmalkotások.   

 

(3) A közterület-használati díjkedvezmény mértéke az egyébként kiszabható díj 50%-a. 

 

5. § A filmforgatási célú közterület-használattal összefüggő hatásköröket a Képviselő-

testülettől átruházott hatáskörben a polgármesterre gyakorolja.   

 

6. § Ez a rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.  

 

 

            Szabó Tamás       Dr. Feik Csaba 

 polgármester            jegyző 

 

Záradék: Ez a rendelet 2013. december 19-én kihirdetésre került. 


