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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

16/2013. (VIII. 16.) 
 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  R E N D E L E T E  
 

a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 23/2003. (XI. 21.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a mozgóképről szóló 2004. évi 
II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 23/2003. (XI. 21.) önkormányzati 
rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) a következő alcímmel és az alábbi 19/B §-sal egészül 
ki: 
 

„Közterület filmforgatás célú használata 
 

19/B. § 
 

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti 
filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: 
filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e 
szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

 
(2) Filmforgatás céljából történő közterület-használat esetén a hatósági szerződés 

jóváhagyása, illetőleg a jóváhagyás megtagadása a polgármester hatáskörébe tartozik. 
 

(3) A filmforgatás céljából történő közterület-használathoz a hozzájárulás megadását 
követően a filmforgatást 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. 
 
 

(4) Filmforgatás szempontjából turisztikailag kiemelt közterületnek minősül a 
településrendezési eszközökben meghatározott és lehatárolt 



a) az országos és a helyi jelentőségű természetvédelmi területek 
b) a Natura 2000 területek és a nemzeti ökológiai hálózat által érintett területek 
c) a fürdő, gyógyszálló, sport és turisztikai rendeltetésű beépítésre szánt különleges 
területek 
d) a Künselsau tér és az Európa park   
 

(5) A turisztikailag kiemelt területeken a közterület-használat együttesen (forgatási 
helyszín, technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg az 500 m2 
területet.  
 

(6) Filmforgatás nem engedélyezhető, a közterület-használat jóváhagyását meg kell 
tagadni, ha a tervezett közterület-használat időpontjában a közterületre vonatkozóan 
érvényes közterület-használati szerződés van.  

 
(7) A filmforgatás céljából történő közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti 

időtartamra engedélyezhető, ettől eltérő időpontban a lakosság nyugalma érdekében 
csak különösen indokolt esetekben engedélyezhető. 

 
(8) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb 

feltételeket köteles betartani: 
 

- a használat teljes időtartama alatt köteles a közterület tisztán- és rendben-tartásáról 
folyamatosan gondoskodni,  
 
- zöldfelületet köteles kíméletesen használni, 
 
- filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő 
megközelítését a köteles folyamatosan biztosítani, 
 
- forgalomkorlátozás esetén köteles a lakosságot értesíteni, 
 
- a használat megszűnését követően eredeti állapotba köteles a közterületet 

helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni, a 
területet kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni. 

 
 

(9) A filmforgatás céljából történő közterület-használatért az Mktv.-ben meghatározott 
díjat kell fizetni. A közterület-használat csak a díjnak az önkormányzat számlájára 
történő megfizetését követően kezdhető meg. 
 

(10) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén 
adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és 
ismeretterjesztő témájú filmalkotások. 

 
(11) Meghatározott időtartamot, vagy területet el nem érő filmforgatás célú közterület-

használat esetén a használót a fel nem használt időtartamra, illetve az el nem foglalt 
területre kedvezmény illeti meg, mely mértéke 50%. 

 
(12) A filmforgatás céljából történő közterület-használatra nem terjednek ki a Rendelet 

díjszámításra, kérelem benyújtásra, engedélyezésre vonatkozó rendelkezései. Az 



Mktv., valamint a végrehajtására kiadott, a települési önkormányzat tulajdonában álló 
közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 
205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
 

2. § 
 
 
 E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát 
veszti. 
 
 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
polgármester jegyző 

 
 



Marcali Város Önkormányzatának 
Polgármester 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
Tel.: 85/501-000 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 
23/2003. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

 
16/2013. (VIII. 16.) önkormányzati rendeletének 

 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
2013. június 14-én a Magyar Közlöny 97. számában kihirdetésre került az egyes 
törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági 
nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi 
LXXXIV. törvény (továbbiakban: Törvény), amely Törvény a Mozgóképről szóló 2004. évi 
II. törvény (továbbiakban: Mktv.) települési önkormányzat tulajdonában álló közterület 
filmforgatás céljából történő használatára vonatkozó szabályait módosítja 2013. július 1-i 
hatállyal.  
 
A módosítás révén az Mktv. 34. § (5) bekezdése értelmében a települési önkormányzat 
tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételeket az 
Mktv. IV. fejezetében rögzítettek szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete 
rendeletben szabályozza. 
 
A Törvény 98. §-ának rendelkezése értelmében az önkormányzatok kötelesek a Törvény 
kihirdetését követő 30 napon belül, azaz 2013. július 14-ig a Törvény felhatalmazása alapján 
az előterjesztésben részletezett kérdésekben rendeletet alkotni. 
 
Marcaliban nem gyakori a játékfilmek forgatása, de a törvény előírásainak eleget téve 
javasoljuk a közterület rendeltetéstől eltérő használatról szóló 23/2003. (XI.21.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) kiegészítését a kötelező szabályozást igénylő 
rendelkezésekkel. 
 
Az Mktv. végrehajtási rendelete szintén a Magyar Közlöny 97. számában jelent meg. A 
települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához 
kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet (Vhr.) 
meghatározza a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó kérelem formáját, 
tartalmát, a kérelemhez csatolandó mellékleteket, a kérelem elbírálásának eljárásrendjét stb., 
és meghatározza mely rendelkezések tekintetében lehet önkormányzati rendeletet alkotni, 
ezért a rendeletben csak az alábbi tárgyakban kell szabályokat meghatározni: 

- forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli 
természeti események esetére vonatkozó külön feltételek, különösen, hogy ilyen 
esemény esetén hány napon belül köteles újra biztosítani a közterület használatot 

- a tulajdonában álló közterületek filmforgatás célú használatának díjára vonatkozó 
alkalmazható mentességek és kedvezmények köre a meghatározott időtartamot vagy 



területmértéket el nem érő, valamint a közérdekű célokat szolgáló forgatásokra 
vonatkozóan 

- a használat területi és időbeli korlátai 
- a turisztikailag kiemelt közterületek köre. 

 
A közterület használat díját a filmforgatási célú használat esetében az Mktv. 3. melléklete 
szabályozza, tehát az önkormányzatnak a díjak megállapítására hatásköre nincs, azonban a 
bevétel a tulajdonos önkormányzatot illeti. 
 
Az adható mentességek és kedvezmények megállapításánál figyelembe kell venni, hogy az, az 
Mktv. alapján csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai 
Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimális) 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló bizottsági rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. 
Ebből adódóan célszerű minél kisebbre szabni az adható mentességeket és kedvezményeket. 
 
A filmforgatás célú közterület-használat iránti kérelmet a fővárosi és megyei 
kormányhivatalnál kell előterjeszteni. A filmforgatási célú közterület-használatról a fővárosi 
és megyei kormányhivatal hatósági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági 
szerződés a települési önkormányzat képviselőtestülete jóváhagyásával válik érvényessé, 
azonban célszerű ezen hatáskört a többi közterület használathoz hasonlóan a polgármesterre 
átruházni, mivel a közterület tulajdonosa a jóváhagyott, vagy jóváhagyást megtagadó 
nyilatkozatát a hatósági szerződés megérkezését követő 2 munkanapon belül, sürgősségi 
eljárás esetén haladéktalanul megküldi a Kormányhivatalnak, amely a következő munkanapon 
a szerződést aláírja, vagy elutasító döntést hoz. 
 
 
A rendeletet a kihirdetését követő napon javasoljuk hatályba léptetni. 
 
 
Marcali, 2013. július 18. 
 
        Dr. Sütő László s.k. 
           polgármester 


