
NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK  

11/2013. (VIII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

A KÖZTERÜLETEK FILMFORGATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁNAK 

RENDJÉRŐL  
 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. 

évi II. törvény 34. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország 

Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a (1) bekezdés 2. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 

1. § 

A rendelet hatálya 

(1) A rendelet hatálya Nagydorog Nagyközség közigazgatási területén a közterületek 

filmforgatási célú használatára terjed ki – ide nem értve az utakat, járdákat-. 

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mozgóképről szóló 2004. évi II. 

törvényben, valamint a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási 

célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2003. (VI.14.) 

Kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 

 

2. § 

A közterület filmforgatási célú használata 

(1) A filmforgatási célú közterület-használat nem haladhatja meg a 30 napot, mely 

legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható. 

(2) A filmforgatási célú közterület-használat naponta 7 és 21 óra között időtartamra 

vonatkozhat, indokolt esetben különösen, ha a forgatni kívánt film témája ettől eltérő 

időpontban történő forgatást igényli, eltérés engedélyezhető. 

(3) Ha a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, vagy rendkívüli esemény 

következik be, 15 napon belül köteles újra biztosítani kell a közterület-használatot az eredeti 

feltételekkel. 

(4) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából a település közigazgatási 

területén turisztikailag kiemelt közterületnek minősül: 

(a) Piac tér, 

(b) piaccal szembeni közterület, 

(c) orvosi rendelővel szembeni park és a mellette lévő parkolók. 



(5) A (4) bekezdés szerinti területeken rendezvények időtartama alatt filmet forgatni nem 

lehet. 

(6) A közterület filmforgatási célú használatáért fizetendő díjakat e rendelet 1. melléklete 

tartalmazza. 

(7) A díjakat a közös önkormányzati hivatal pénztárába kell befizeti, vagy az önkormányzat 

költségvetési elszámolási számlájára kell utalni. 

(8) Az rendeletben szabályozottakkal kapcsolatos a mozgóképről szóló 2004. évi II. 

törvényben a települési önkormányzatnak biztosított hatásköröket a polgármester 

gyakorolja. 

 

3. § 

 

Záró rendelkezések 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 

 

 

Veres Imre      dr. Orova Dániel 

polgármester           aljegyző 

 

 

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK 

 

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

 

Nagydorog, 2013. augusztus 1. 

dr. Orova Dániel  

aljegyző 



 

 

1. melléklet 

 

a 11/2013. (VIII.1.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának 

díjai a használat célja szerint 

 

 

 

 

    forgatási helyszín  technikai kiszolgálás  stábparkolás 

 

település díszburkolatos    

vagy turisztikailag kiemelt  

központi területei  250,- Ft/m
2
/nap 100,- Ft/m

2
/nap   100,- Ft/m2/nap 

 

település közigazgatási területének 

nem díszburkolatos vagy nem 

turisztikailag kiemelt 

központi területei  100,- Ft/m
2
/nap 350,- Ft/m

2
/nap  50,- Ft/m

2
/nap 

 

 

 


