
 
Zalaboldogfa Község Önkormányzati Képviselőtestületének 

10/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelete 
A közterületek filmforgatási célú használatáról 

 
Zalaboldogfa község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében és a mozgóképekről szóló 2004, évi II. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a mozgóképekről szóló 2004, évi II törvény 34. § (5) bekezdésében és 
az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági 
nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi 
LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1 . §  
(1) A rendelet hatálya a község filmforgatás céljára igénybe vett közterületeire terjed ki. 
(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, a mozgóképekről szóló 2004. évi 

II. törvényben (továbbiakban: Mgtv.) meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a 
polgármester gyakorolja. 

2.§ 
(1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a két hét időtartamot. 
(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. 
(3) A közterület használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat. 
(4) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli 

természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell 
meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás 
akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása 
után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást 
követően újra biztosítani kell. 

(5) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő 
megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget 
nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. 

(6) A filmforgatással kapcsolatos engedélyek beszerzése a filmkészítő feladata. 
 

3.§ 
(1) A filmforgatási célú közterület-használatért fizetendő díj megegyezik az Mgtv. 3. 

mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével.  
(2) A kérelmező a közterület-használati díj megfizetése alól abban az esetben mentesíthető, ha 

a filmalkotás közérdekű célt szolgál. A közérdekű célt a Zalaszentgyörgyi Közös 
Önkormányzati Hivatal igazolja. Közérdekű célnak minősül különösen az önkormányzat, 
az önkormányzat intézménye, az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság, 
valamint ezek tulajdonában lévő gazdasági társaság által vagy érdekében, továbbá 
oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célok érdekében végzett filmforgatás.  

 
4.§ 

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
Zalaboldogfa, 2013. szeptember 23. 

 
 Luter Péter Takács Árpádné 

 Polgármester Jegyző 
 

Záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2013. szeptember 24. 
 

Zalaboldogfa, 2013. szeptember 24. 
 

Takács Árpádné 
Jegyző 

 


