
KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
13/2013.(VII.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET 

FILMFORGATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL 

Kál Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a mozgóképrıl szóló 2004. évi II. 
törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés h. pontjában, a mozgóképrıl szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és 
az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági 
nyilvántartásokkal összefüggı, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi 
LXXXIV. Törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli 
el. 

1. Az önkormányzati rendelet hatálya 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kál Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló 
közterületekre. 

2. Értelmezı rendelkezés 

2. § E rendelet alkalmazásában a Filmalkotás:  a szerzıi jogról szóló törvény szerinti 
filmalkotás, ideértve a számítógépes vagy bármilyen platformon hozzáférhetı 
játékprogram elızeteseként készülı filmalkotást, valamint a reklámfilmet, de ide nem 
értve a hírmősort, az aktuális és szolgáltató magazinmősort, a sportközvetítést, a 
beszélgetı mősort (talk-show), a játék- és vetélkedımősort. 

3. A közterület filmforgatási célú használata 

3. § A mozgóképrıl szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban Mgtv.) szerinti filmalkotás 
forgatása céljából történı közterület-használat (a továbbiakban:  filmforgatás célú 
közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e rendeletben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. 

4. § A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggı, Mgtv-ben  meghatározott  
képviselı-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. 

5. § (1) A közterület-használati díj mértéke a Mgtv 3. melléklete szerint meghatározásra. 

(2) A közterület-használati díjkedvezmény kérelemre maximum 50 % lehet. 

(3) Mentesség kizárólag közérdekő célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén 
adható. Közérdekő célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az 
ismeretterjesztı témájú  filmalkotások. 



6. § (1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 15 nap idıtartamot. 
Indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható. 

(2) A közterület-használat munkanapokon 6.00-18.00  óra közötti idıtartamra 
vonatkozhat. 

(3) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. 

7. § (1) A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történı 
megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget 
nem tartalmazó hatósági szerzıdés nem hagyható jóvá.     

(2) A kérelmezı a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni a közterület más 
használóinak szükségtelen zavarásától. 

8. § Meg kell tagadni a hatósági szerzıdés jóváhagyását annak a kérelmezınek, akinek a 
közterület-használati szerzıdése a kérelem benyújtását megelızı egy éven belül 
jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szőnt meg, vagy 
jóváhagyott hatósági szerzıdéstıl eltérıen szabálytalanul használta a közterületet, vagy a 
megállapított díjat nem fizette meg. 
Továbbá annak is, aki a kérelem benyújtását megelızı 3 éven belül közterület-használati 
hozzájárulás nélkül használta a közterületet. 

9. § A forgatást akadályozó, de a kérelmezınek nem felróható, valamint a rendkívüli 
természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan idıtartamban 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 követıen három 
napon belül újra biztosítani kell.                                      

4. Záró rendelkezések 

10. § Ez a rendelet 2013. július 12-én kerül kihirdetésre és 2013. július 15-én lép hatályba. 

           Morvai János  sk.                                                             dr.Szabó Anikó sk. 
           polgármester                                                                            jegyzı 

A rendelet kihirdetve  2013.  július 12. 

                                                            dr.Szabó Anikó sk. 
                                                                   jegyzı 


