
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2017. (XII.4.) önkormányzati rendelete 

a filmforgatási célú közterület-használat szabályairól 
 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi 
II. törvény 37. § (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről 
szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 20/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
A rendelet területi hatálya a település közigazgatási területén a közterületre terjed ki. 
 

2. § 
 
A rendelet tárgyi hatálya az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás 
forgatása céljából való igénybevételére terjed ki. 
 

3. § 
 
A rendelet személyi hatálya a filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozásra terjed ki. 
 

2. A közterület használatának szabályai 
 

4. § 
 
(1) A közterület használója köteles az igénybevett területet és annak közvetlen 
környékét folyamatosan tisztán tartani, a szemét elszállításáról gondoskodni. 
 
(2) A közterület használója köteles a szerződést, valamint a tevékenység 
folytatásához szükséges és az adott tevékenység folytatására jogosultságot igazoló 
dokumentumokat a helyszínen tartani és azokat ellenőrzés esetén kérésre felmutatni. 
 

5. § 
 
A filmforgatást akadályozó, de a közterület használónak nem felróható, valamint 
rendkívüli természeti esemény esetén, az adott közterületre vonatkozóan érvényesen 
létrejött hatósági szerződéssel rendelkező részére az akadály megszűnését követő 8 
napon belül a közterület-használatot biztosítani kell. 
 

3. A közterület-használati díj mértéke és kifizetésének módja 
 

6. § 
 



(1) A közterület filmforgatási célú használatáért díjat kell fizetni, melynek mértékét a 
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

(2) A díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül kötelező megfizetni. 

(3) Az elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a felülnézetből 
számított vetület alapterületét kell figyelembe venni, minden megkezdett m2-t 
egész m2-ként kell figyelembe venni. 

 
4. Díjmentesség 

 
7. § 

 
(1) Nem kell díjat fizetni: 

a)  oktatási, tudományos, ismeretterjesztő témájú, 
b) filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő filmalkotások 

forgatásához szükséges közterület-használat esetében. 
 

5. Záró rendelkezések 
 

8. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

(2) A rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott 
kérelmek kapcsán indult eljárásokban is kell alkalmazni. 
 

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nyárlőrinc Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a filmforgatási célú közterület-használat 
szabályairól szóló 8/2013. (X. 25.) rendelete. 

 
Nyárlőrinc, 2017. november 28. 
 
 
 Pénzváltó István  Zayzon Jenőné 

polgármester  jegyző 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. december 4. 
 
 
 Zayzon Jenőné 
 jegyző  



1. számú melléklet a 13/2017. (XII.4.) Önkormányzati rendelethez 
 
 

  A  B  C  D  E  F 

 1  Közterület-besorolás  Forgatási 

terület 

(F) 

 

 Technikai 

terület 

(T) 

 

Stábparkolás

i terület 

(P) 

 Kiürítési 

terület 

(K) 

 Közlekedés 

elől elzárt 

terület 

(E) 

     Ft/m2/nap  Ft/m2/nap  Ft/m2/nap  Ft/m2/nap  Ft/m2/nap 

 1  A város, a megyei jogú város, a  250  150  150  150  10 

   járásszékhely város, a község  Töredék nap esetén az alábbi díjak érvényesek* 

   turisztikailag kiemelt területei: 

- Árpádkori templom-rom kert 

- Központi park 

- Honfoglalási emlékpark 

 125  100*  100*  100*  10* 

2 

  

 A város, a megyei jogú város, a  

 járásszékhely város, a község nem 

 150  100  100  100  5 

 Töredék nap esetén az alábbi díjak érvényesek* 

   turisztikailag kiemelt területei 75*  50*  50*  50*  5* 

 


