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A döntéshez egyszerű   

minősített x többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
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nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 

használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítását                  

a kerületben az elmúlt időszakban zajlott filmforgatások tapasztalatai indokolják. 

A mozgóképről
 
szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 34.§ (5) bekezdése alapján a  

a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával 

kapcsolatos egyes feltételeket a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 

szabályozza. Ennek keretében meghatározza a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem 

felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetére vonatkozó külön feltételeket is, 

különösen azt, hogy ilyen esemény esetén hány napon belül köteles újra biztosítani a 

közterület-használatot. A települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletben 

mentességet vagy kedvezményt állapíthat meg a meghatározott időtartamot vagy 

területmértéket el nem érő, valamint a közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, 

tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés 

keretében készülő) filmalkotások forgatásához szükséges közterület-használat díjával 

összefüggésben. A saját honlappal rendelkező települési önkormányzat a közterület-

használathoz kapcsolódó feltételeket a honlapján közzéteszi. 

 

Az Mktv.  37. § (4) bekezdése alapján felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy a 

tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozó - az Mktv. 

szabályait kiegészítő - részletes szabályokat, az alkalmazható mentességek és kedvezmények 

körét, a használat területi és időbeli korlátait és egyéb feltételeit, valamint a turisztikailag 

kiemelt közterületek körét rendeletben állapítsa meg. 

 

Az Mktv. rögzíti, hogy a közterület filmforgatási célú használata csak az elkerülhetetlenül 

szükséges mértékben korlátozhatja a közterülettel határos magántulajdonú ingatlanok 

használatát, és a korlátozás nem jelenthet aránytalan terhet a tulajdonos számára. Úgy 

gondolom, hogy egy filmforgatás, annak érdekessége, „varázsa” mellett szükségképpen 

valamilyen mértékű zavarással jár. A zavarást, mint hátrányt kompenzálandónak tartom          

a filmforgatással érintett társasházak lakóival szemben, azzal a szemlélettel, hogy a hátrányt, 

más természetű előny törekedjen kiegyenlíteni. Az Önkormányzat a közterületei filmforgatási 

célú használatából bevételre tesz szert, javaslom, hogy ezen bevételek egy részének, 

mégpedig 30%-ának megfelelő összegű juttatásban részesüljenek a filmforgatással érintett 

társasházak, hasonló módon, mint ahogy a hatályos szabályaink szerint a „vendéglátás-

előkert, terasz” címen beszedett közterület-használati díjból is részesülnek az érintett 

társasházak. A juttatás ugyancsak a társasház felújítási alapjába történne, így ezen társasházi 

bevétel az ingatlan állapotának javítását szolgálja.  

 

A rendelet-tervezetben javaslatot teszek arra, hogy a kerületben – a filmforgatással leginkább 

érintett – Belső-Ferencváros az Mktv. szóhasználata szerinti „turisztikailag kiemelt terület” 

minősítést kapjon, így ezen területen a közterület-használati díj megállapítása során              

az Mktv.-ben meghatározott magasabb összegű díjtételeket kell alkalmazni.                     

Belső-Ferencváros területi lehatárolását a Budapest, IX. ker. BELSŐ-FERENCVÁROS 

(Közraktár utca – (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület 

határvonala - Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út 

(kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által határolt terület) Kerületi Építési 

Szabályzatáról szóló a 17/2016. (VII.05.) rendelet határozza meg.  

 

 

 



Az Mktv.-ben szereplő díjtételek: 

 
  A  B  C  D  E  F 

  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 világörökségről  2 084  1 042  521  521  100 

   szóló 2011. évi LXXVII. törvény 

1. mellékletében felsorolt  

 Töredék nap esetén az alábbi díjak érvényesek* 

   világörökségi területek  1042*  521*  261*  261*  50* 

 2  Budapest turisztikailag kiemelt  833  416   208  208  40 

   területei  Töredék nap esetén az alábbi díjak érvényesek* 

     416*  208*  104*  104*  20* 

 3  Budapest  312  156  104  104  10 

   Közigazgatási határán belüli   Töredék nap esetén az alábbi díjak érvényesek* 

   területek az 1-2.  156*  78*   52*  52*  5* 

   kategórián kívül           

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy lehetőségünk van a filmforgatási célú 

közterület-használattal összefüggésben az Mktv. felhatalmazása alapján közérdekű célokat 

szolgáló (például oktatási, tudományos, ismeretterjesztő, filmművészeti állami képzés 

keretében készülő) szolgáló filmalkotások esetén akár a használati díjra vonatkozó 

mentességet, kedvezményt megállapítani, ugyancsak arra, hogy a használat területi és időbeli 

korlátait és egyéb feltételeit szabályozzuk. Annak áttekintése, hogy az előbbi körben 

szükséges-e majd további rendeleti szabályozást alkotnunk folyamatban van, ennek során         

a hivatal munkatársai szakmai egyeztetést folytatnak a Magyar Nemzeti Filmalap 

szakembereivel is. Úgy gondolom, hogy további rendeleti szintű szabályozás esetén szem 

előtt kell tartanunk azt, hogy a filmelőállítóknak, filmgyártóknak a kerületben továbbra is 

megfelelő lehetősége legyen filmforgatásra, ugyanakkor a kerület lakói érdekei is megfelelően 

érvényesüljenek. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a hatósági szerződések 

jóváhagyása körében a ferencvárosi polgárok érdekeire figyelemmel jelenleg is feltételeket 

határozok meg a közterület-használat körében, előírva példának okáért a használattal érintett 

területen élők megfelelő tájékoztatását a filmforgatás körülményeiről, szükség szerint 

alternatív parkolás lehetőségének a biztosítását vagy a zajkeltésre alkalmas eszközök 

használatának tiltását. 

A rendelet- módosítás hatályba lépése időpontjának meghatározására a Magyarország 

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32.§-ában foglaltakra figyelemmel 

került sor. Ez alapján fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, 

a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy 

korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.  

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és  

az előterjesztés mellékleteként csatolt rendeletet megalkotni szíveskedjék. 

 

Budapest, 2017. november 9. 

 

 dr. Bácskai János s.k. 

polgármester  

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének          

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 

használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

…../2017. (….. ….) önkormányzati rendeletét egy fordulóban tárgyalja. 

Határidő: 2017. november 16. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének               

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 

használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

…../2017. (….. ….) önkormányzati rendeletét. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

    dr. Dombóvári Csaba jegyző a kifüggesztésért 

 

Mellékletek:    

1. rendelet-tervezet  

2. indokolás 

3. hatásvizsgálati lap  

4. kéthasábos változat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
a …/2017. számú előterjesztés 1. számú melléklete 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2017. (……) rendelete a  

  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 

közterületek használatáról és rendjéről szóló  

3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete                      

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi 

II. törvény 34.§ (5) és 37.§ (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 

használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„15. A közterületi filmforgatás 

18. § 

(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló 2004. évi II. 

törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmforgatási célú használata vonatkozásában            

a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) Az Önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú igénybevétele esetén       

a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. megkeresésére a hatósági szerződés jóváhagyásáról vagy       

a jóváhagyás megtagadásáról, a jóváhagyás egyedi feltételeinek meghatározásáról,                   

a kérelmezővel tartott egyeztetés eredményének jóváhagyásáról a Képviselő-testület által 

átruházott hatáskörben  a polgármester dönt. 

 

(3) A közterület filmforgatási célú használata csak az elkerülhetetlenül szükséges mértékben 

korlátozhatja a közterületek rendeltetésszerű, illetve a határos magántulajdonú ingatlanok 

használatát, és nem eredményezhet aránytalan terhet az érintett magántulajdonú ingatlanok 

tulajdonosai/használói részére. 

 

(4) A (2) bekezdésben foglaltak alapján kiadott jóváhagyásban rögzíteni kell a közterület 

használatával kapcsolatos feltételeket. 

 

(5) A közterület filmforgatási célú használatának díja az Mktv.-ben meghatározott 

legmagasabb díj.   

 

(6) Az Önkormányzat turisztikailag kiemelt területének számítanak a Belső-Ferencváros 

területén lévő közterületek. Belső-Ferencváros területének lehatárolását a Budapest, IX. ker. 

BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca – (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek 

– (37060) hrsz-ú közterület határvonala - Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe 

(kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által határolt terület) 

Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 17/2016. (VII.05.) rendelet határozza meg.  

 

(7) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli 

természeti esemény miatt meghiúsuló közterület-használat esetén az Önkormányzat                

a meghiúsulást okozó körülmény megszűnését követő öt munkanapon belül újra biztosítja               

a kérelmező részére a közterület használatát. 



 

(8) A közterület filmforgatási célú használata címen a tárgyévet megelőző évben                      

a filmforgatással érintett társasház előtti területről e rendelet 18.§ (5) bekezdése alapján 

beszedett közterület-használati díj 30%-nak megfelelő összeget   a polgármester a társasház 

felújítási alapjának kiegészítésére fordítja.” 

 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.  

 

 

 

Budapest, 2017. november  

 

 

 

dr. Bácskai János dr. Dombóvári Csaba 

                           polgármester                                       jegyző 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a …/2017. számú előterjesztés 2. számú melléklete 

 
INDOKOLÁS 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 

közterületek használatáról és rendjéről szóló  

3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2017. (……) rendeletéhez  

   

 
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 

bekezdés 2. pontja alapján a kerületi önkormányzat feladata a tulajdonában álló közterületek 

használatára vonatkozó szabályok megalkotása.   

 

A mozgóképről
 
szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdése alapján felhatalmazást kap a 

települési önkormányzat, hogy a tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú 

használatának díjára vonatkozó - az Mktv. szabályait kiegészítő - részletes szabályokat, az 

alkalmazható mentességek és kedvezmények körét, a használat területi és időbeli korlátait és 

egyéb feltételeit, valamint a turisztikailag kiemelt közterületek körét rendeletben állapítsa 

meg. 

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1.§-hoz 

 

A kerületben az elmúlt időszakban zajlott filmforgatások tapasztalatai indokolják a Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 

használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítását melynek 

keretében meghatározásra kerül az Önkormányzat turisztikailag kiemelt területe, valamint a 

közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos bevételre vonatkozó szabályozás és 

meghatározásra kerülnek a forgatást akadályozó események esetére vonatkozó egyes 

feltételek.  

 

2.§-hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a …/2017. számú előterjesztés 3. számú melléklete 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 

közterületek használatáról és rendjéről szóló  

3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2017. (……) rendeletéhez  

 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendelet megalkotásától és alkalmazásától a lakosság közérzetének, megelégedettségének 

javulása várható.  

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendelet módosításával a közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos 

bevételek növekedése várható. 

 

3. Környezeti hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai pozitívak. 

 

4. Egészségügyi követelmények 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendeletben foglaltak alapján a Hivatal adminisztrációs terhei nem változnak. 

 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek 

rendelkezésre állnak, a rendeletben foglaltak végrehajtásának pénzügyi kiadása, 

követelménye az önkormányzat szempontjából nincs. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a …/2017. számú előterjesztés 4. számú melléklete 

 
 

Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata tulajdonát 

képező közterületek használatáról és 

rendjéről szóló  

3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 
 

Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 

…../2017. (……) rendelete a  

  Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata tulajdonát 

képező közterületek használatáról és 

rendjéről szóló  

3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

15. A közterületi filmforgatás  

 

18. § 

 

 

15. A közterületi filmforgatás 

 

18. § 

(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő 

közterületeknek a mozgóképről szóló 

2004. évi II. törvény (a továbbiakban: 

Mktv.) szerinti filmforgatási célú 

használata vonatkozásában            a 

rendelet szabályait az e szakaszban 

foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(1) Az önkormányzat tulajdonában álló 

közterület filmalkotás forgatása céljából 

történő igénybevétele esetén a 

Kormányhivatal megkeresésére a hatósági 

szerződés jóváhagyására vagy elutasítására, 

az esetleges egyeztetések lefolytatására a 

polgármester jogosult. 

 

(2) Az Önkormányzat tulajdonában álló 

közterület filmforgatási célú igénybevétele 

esetén a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. 

megkeresésére a hatósági szerződés 

jóváhagyásáról vagy       a jóváhagyás 

megtagadásáról, a jóváhagyás egyedi 

feltételeinek meghatározásáról,                   

a kérelmezővel tartott egyeztetés 

eredményének jóváhagyásáról a 

Képviselő-testület által átruházott 

hatáskörben  a polgármester dönt. 

 

(2) A közterület filmforgatási célú 

használata csak az elkerülhetetlenül 

szükséges mértékben korlátozhatja a 

közterületek rendeltetésszerű, illetve a 

határos magántulajdonú ingatlanok 

használatát, és nem eredményezhet 

aránytalan terhet az érintett magántulajdonú 

ingatlanok tulajdonosai/használói részére. 

(3) A közterület filmforgatási célú 

használata csak az elkerülhetetlenül 

szükséges mértékben korlátozhatja a 

közterületek rendeltetésszerű, illetve a 

határos magántulajdonú ingatlanok 

használatát, és nem eredményezhet 

aránytalan terhet az érintett magántulajdonú 

ingatlanok tulajdonosai/használói részére. 

 

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján 

kiadott jóváhagyásban rögzíteni kell a (2) 

bekezdésben foglaltak alapján a közterület 

használatával kapcsolatos feltételeket, míg 

az (1) bekezdés szerinti elutasításban annak 

indokait. 

 

(4) A (2) bekezdésben foglaltak alapján 

kiadott jóváhagyásban rögzíteni kell a 

közterület használatával kapcsolatos 

feltételeket. 

 

(4) A filmforgatás esetében a közterület-

használat díj megállapítása során a 

mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 1. 

(5) A közterület filmforgatási célú 

használatának díja az Mktv.-ben 

meghatározott legmagasabb díj.  



számú mellékletében meghatározott 

díjtételeket kell alkalmazni. 

 (6) Az Önkormányzat turisztikailag 

kiemelt területének számítanak a Belső-

Ferencváros területén lévő közterületek. 

Belső-Ferencváros területének 

lehatárolását a Budapest, IX. ker. 

BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár 

utca – (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 

hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület 

határvonala - Vámház körút (kerülethatár) 

– Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői 

út (kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros 

tér által határolt terület) Kerületi Építési 

Szabályzatáról szóló 17/2016. (VII.05.) 

rendelet határozza meg.  

 

  

  

(5) A filmforgatásra használt közterület 

esetén a közterület-használati díj 

részletfizetésével, elengedésével 

kapcsolatban e rendelet szabályait kell 

alkalmazni. 
 

  

 

 

 

 

 
 

 (7) A filmforgatást akadályozó, de a 

kérelmezőnek nem felróható, valamint a 

rendkívüli természeti esemény miatt 

meghiúsuló közterület-használat esetén 

az Önkormányzat                a 

meghiúsulást okozó körülmény 

megszűnését követő öt munkanapon 

belül újra biztosítja               a kérelmező 

részére a közterület használatát 

  (8) A közterület filmforgatási célú 

használata címen a tárgyévet megelőző 

évben                      a filmforgatással 

érintett társasház előtti területről e 

rendelet 18.§ (5) bekezdése alapján 

beszedett közterület-használati díj 30%-

nak megfelelő összeget   a polgármester a 

társasház felújítási alapjának 

kiegészítésére fordítja.” 

 

 

 
 
 
 


