
Tájékoztatás települési önkormányzat tulajdonában álló 
közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatban 

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény  (továbbiakban: Mktv.) IV. fejezete 
tartalmazza a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület 
filmforgatási célú használatával kapcsolatos alapvető szabályokat. 

A Kormány az Mktv. 37. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
megalkotta a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület 
filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 
205/2013. (VI.14.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Korm.r.). 

A törvény IV. fejezete, valamint a kormányrendelet 2013. július 1-jén lépett 
hatályba és rendelkezéseiket a hatálybalépésüket követően indult, illetve a 
megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 

A közterület-használatra vonatkozó kérelem: 

A közterület-használatra vonatkozó kérelmet formanyomtatványon, 
kötelezően rögzített tartalommal és mellékletekkel kell benyújtani. 

A közterület-használatra vonatkozó kérelemmel együtt az alábbi kérelmek is 
előterjeszthetőek a kormányhivatalnál: 

a) forgalomtechnikai terv kiadására vonatkozó eljárás, 
b) behajtási engedély kiadására irányuló eljárás, 
c) közútkezelői hozzájárulás kiadása iránti eljárás, 
d) dísz- és közvilágítás kikapcsolására vonatkozó engedély kiadására 
irányuló eljárás és 
e) a rendőrség által nyújtott forgalomelterelési, helyszínbiztosítási 
szolgáltatás igénybevétele iránti kérelem. 
 
Általános és sürgős eljárás: 
 

Az új szabályozás az általános eljárásrend mellé bevezeti az ún. sürgős 
eljárást, melyre rövidebb eljárási határidők vonatkoznak. 
Fő szabály: a kérelmet a megyei kormányhivatalnál legalább 5 

munkanappal, sürgős eljárás esetén legalább 2 munkanappal a 

filmforgatás tervezett megkezdése előtt kell előterjeszteni. 

 
Kivétel: Ha a filmforgatáshoz alkalmazott színházi fegyverekhez 
rendőrhatósági engedély szükséges, a kérelmet legalább 10 munkanappal, 
sürgős eljárás esetén legalább 5 munkanappal a filmforgatás tervezett 
megkezdése előtt kell előterjeszteni a közterület fekvése szerint illetékes 
fővárosi és megyei kormányhivatalnál. 
 
 



Kivétel: Helyi jelentőségű védett természeti területen a filmforgatáshoz 
kapcsolódó természetvédelmi engedélyezési eljárásban az ügyintézési 
határidő 15 nap, amelyet a természetvédelmi hatóságnál legalább a 
filmforgatás tervezett megkezdése előtt 15 nappal kell benyújtani. 

A kormányhivatalt a hatósági szerződéssel kapcsolatos eljárásért 5 000 

forint, sürgős eljárás esetén pedig 50 000 forint igazgatási szolgáltatási 

díj illeti meg. Az igazgatási szolgáltatási díjat a megyei kormányhivatal 
számlájára kell megfizetni, és a megfizetés igazolását csatolni kell a 
kérelemhez. 

 

Komárom-Esztergom megye településeit érintő kérelmekkel 

benyújtásával kapcsolatos információk: 

Eljáró szervezeti egység:  Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály  
(2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.)  

Ügyintéző:     Erdélyiné Kelemen Ágnes  
Elektronikus kapcsolattartás: hatosag@kemkh.hu  

Elérhetőség:    34/515-151 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal igazgatási szolgáltatási díj 
számlaszáma:  

10036004-00299554-00000000 

Kérelem nyomtatvány innen tölthető le! 

KEMKH Hatósági Főosztály 

 


