BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

A települési önkormányzat tulajdonában álló
közterület filmforgatási célú használatának engedélyezése
Irányadó jogszabályok:
 a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.)
 a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához
kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
KR.)
 a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.)
 a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára
vonatkozó eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 16/2013. (VII. 11.)
KIM rendelet
 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.)
Hatáskör:
Az Mktv. 35. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület
filmalkotás forgatása céljából történő iránybevétele esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal a
közterület-használatról hatósági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági
szerződés a települési képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé.
Illetékesség:
Az Mktv. 35. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület
filmforgatási célú használatára irányuló kérelmet, valamint a filmforgatáshoz kapcsolódó hatósági
bejelentéseket a közterület fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál kell
előterjeszteni.
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. r. 2. § (1) bekezdése szerint a
megyei kormányhivatal a székhelye szerinti megyére terjed ki, ebből következően a Bács-Kiskun
megyei települési önkormányzatok tulajdonában álló közterületeken tervezett filmforgatás esetén a
kérelmet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti Főosztályánál kell előterjeszteni.
A kérelem benyújtása:
Kérelmet filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás (a továbbiakban együtt: kérelmező) nyújthat be.
A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára irányuló
kérelmet, valamint a filmforgatáshoz kapcsolódó hatósági bejelentéseket a közterület fekvése szerint
illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál legalább 5 munkanappal, sürgős eljárás esetén
legalább 2 munkanappal a filmforgatás tervezett megkezdése előtt kell előterjeszteni. A közterülethasználathoz kapcsolódó, a települési önkormányzat valamely külön intézményének feladatkörét
érintő kérelem az Mktv. végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott intézményhez
közvetlenül is benyújtható.
A kérelmet a KR. 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani (a nyomtatvány
hivatalunk honlapjáról letölthető).

Az Mktv. 35. § (5) bekezdése alapján ezen eljárások során a kérelmező, a fővárosi és megyei
kormányhivatal, a rendőrség, a települési önkormányzat, a filmforgatással érintett hatóságok,
szakhatóságok, továbbá az egyéb érintett intézmények elektronikus úton tartanak kapcsolatot
egymással.
Ebből következően a kérelmet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási
és Törvényességi Felügyeleti Főosztályánál elektronikus úton lehet előterjeszteni az alábbiak szerint:
 A kérelem kizárólag elektronikusan Ügyfélkapu-n keresztül küldhető be!
 A kitöltéshez telepíteni-e kell az ÁNYK nyomtatvány kitöltő programot és a kérelem
nyomtatványt.
o ÁNYK nyomtatvány kitöltő programot
o Filmforgatás kérelem nyomtatvány
 A kérelem beküldéséhez rendelkezni kell Ügyfélkapu regisztrációval.
 A beküldés előtt győződjön meg a nyomtatvány kitöltés helyességéről!
 Ellenőrizze a szükséges csatolmányok meglétét!
 Az elektronikus beküldés előkészítésére az ÁNYK keretprogram Kapcsolat az Ügyfélkapuval
/ Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre menüpont használható, mely elkészíti a
küldhető, titkosított nyomtatványt.
 A Kapcsolat az Ügyfélkapuval / Nyomtatvány közvetlen beküldése az Ügyfélkapun keresztül
menüpontot használva az elektronikus kérelem az ÁNYK programból közvetlenül beküldhető,
ekkor meg kell adni az Ügyfélkapus felhasználó nevet és jelszót.
 A megjelenő üzenet alapján győződjön meg a nyomtatvány sikeres elküldéséről.
A Kormányhivatalt a hatósági szerződéssel kapcsolatos eljárásért
 5000 forint,
 sürgős eljárás esetén pedig 50 000 forint
igazgatási szolgáltatási díj illeti meg.
Az igazgatási szolgáltatási díjat a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál
vezetett 10025004-00299657-00000000 számú számlájára, átutalás vagy fizetési számlára történő
készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a
hatósági eljárás megnevezését.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
 közérdekű célt szolgáló filmalkotás forgatása esetén az e célt alátámasztó dokumentumok,
 a külön jogszabályban meghatározott illeték, igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének
igazolása,
 helyszínrajz,
 amennyiben a kérelmet nem a kérelmező törvényes képviseletére jogosult személy nyújtja be,
akkor az eljáró személy képviseleti jogosultságának igazolása.
A kérelemmel együtt a Kormányhivatalnál az alábbi kérelmek is előterjeszthetők:
 forgalomtechnikai terv kiadására vonatkozó eljárás,
 behajtási engedély kiadására irányuló eljárás,
 közútkezelői hozzájárulás kiadása iránti eljárás,
 dísz- és közvilágítás kikapcsolására vonatkozó engedély kiadására irányuló eljárás és
 a rendőrség által nyújtott forgalomelterelési, helyszínbiztosítási szolgáltatás igénybevétele
iránti kérelem.
Az ügymenet leírása:
1. A kérelem benyújtása
A fentiekben meghatározottak szerint.
2. A kérelem Kormányhivatal általi továbbítása az érintetteknek
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A Kormányhivatal a közterület-használatra irányuló kérelmet 1 munkanapon belül, sürgős eljárás
esetén pedig haladéktalanul megküldi a közterület tulajdonosának, a filmforgatáshoz kapcsolódó
egyéb kérelmet, bejelentést pedig a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságoknak vagy az érintett
szervnek.
A kérelem, bejelentés megküldésével egyidejűleg a Kormányhivatal elektronikus úton jelzi a
tulajdonos települési önkormányzatnak, a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságoknak és a
kérelmezőnek, hogy mely szervekhez továbbította a kérelmet, illetve bejelentést.
3. A hatósági szerződés tervezetének elkészítése
A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használata kapcsán a
Kormányhivatal a települési önkormányzat képviselő-testületének rendeletében foglalt feltételek
felhasználásával elkészíti a hatósági szerződés tervezetét, amelyet a kérelemmel együtt jóváhagyásra
továbbít a települési önkormányzatnak, valamint tájékoztatásul megküld a kérelmező részére.
4. Egyeztetés a felek között (amennyiben szükséges)
A filmforgatáshoz kapcsolódóan a kérelmező, a Kormányhivatal, az érintett hatóságok, szakhatóságok
és szervek, a közterület tulajdonosa bármelyiküknek a kérelem benyújtását követő 2 munkanapon
belül, illetve sürgős eljárás esetén haladéktalanul előterjesztett kezdeményezésére a kezdeményezésről
számított 1 munkanapon belül, sürgős eljárás esetén belül pedig haladéktalanul kötelesek egymással
egyeztetést folytatni a tényállás, valamint a filmforgatáshoz kapcsolódó követelmények, feltételek
tisztázása érdekében. Ennek kapcsán bármelyikük személyes egyeztetést, sürgős eljárás esetében
pedig azonnali egyeztetést is kezdeményezhet, amelyre a többi felet is meg kell hívni. Az egyeztetés
szervezését és koordinációját a Kormányhivatal végzi, és az egyeztetést dokumentálja.
Az egyeztetésbe bevont feleknek az egyeztetésen lehetőség szerint meg kell állapodniuk. Amennyiben
a megállapodás eredményeként a hatósági szerződés tervezetének módosítása is szükséges, a
tervezeten a módosítást a közterület tulajdonosa vezeti át.
5. A települési önkormányzat nyilatkozata a hatósági szerződésről
A közterület tulajdonosa az általa - a hatósági szerződésnek a kérelmező és Kormányhivatal általi
aláírásának a feltételével, a hatósági szerződésen található külön záradékban - jóváhagyott hatósági
szerződést vagy a jóváhagyást megtagadó nyilatkozatot
 egyeztetés hiányában a kérelemnek a települési önkormányzathoz érkezését követő 2
munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul,
 egyeztetés esetén az egyeztetést követő 1 munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig
haladéktalanul
megküldi a Kormányhivatalnak, egyidejűleg értesíti a kérelmezőt, jóváhagyás esetén pedig a hatósági
szerződés jóváhagyott tervezetét tájékoztatásul megküldi a kérelmező részére azzal, hogy a hatósági
szerződést aláírhatja a Kormányhivatalnál. Amennyiben a települési önkormányzat a jóváhagyást
megtagadja, a Kormányhivatal a megtagadó nyilatkozat megküldését követő munkanapon a kérelem
elutasításáról határoz és a döntést közli a kérelmezővel, valamint az ügyben érintett hatóságokkal.
Ha a közterület tulajdonosa
 egyeztetés hiányában a kérelemnek a települési önkormányzathoz érkezését követő 2
munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig 1 munkanapon belül
 egyeztetés esetén pedig az egyeztetést követő 1 munkanapon belül
nem nyilatkozik a hatósági szerződés jóváhagyását illetően, jóváhagyását a hatósági szerződés
tervezetében foglalt feltételeknek megfelelően megadottnak kell tekinteni.
6. A hatósági szerződés aláírása
A Kormányhivatal a hatósági szerződést annak a települési önkormányzat általi visszaküldésétől
számított 1 munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul aláírja.
Ha a Kormányhivatal a települési önkormányzat által jóváhagyott hatósági szerződésnek a részére
történő megküldésétől számított 1 munkanapon belül a hatósági szerződést nem írja alá, a kérelmezőt
megilleti a közterület-használatának a joga a jóváhagyási záradékkal ellátott hatósági szerződésnek a
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települési önkormányzat által részére megküldött tervezete szerinti tartalommal. Ebben az esetben a
Kormányhivatal a kérelem benyújtásától számított 6. munkanapon, sürgős eljárás esetén pedig 3.
munkanapon köteles a Ket. 71. § (4) bekezdésének alkalmazásával eljárni, továbbá ezzel egyidejűleg
értesíti a közterület tulajdonosát is.
7. A közterület filmforgatási célú használatáért fizetendő díj
A települési önkormányzat képviselő-testülete a települési önkormányzat tulajdonában álló
közterületek filmforgatási célú használatát legfeljebb az Mktv. 3. mellékletnek - községi
önkormányzat képviselő-testülete pedig a rendeletében foglalt felső határnak - megfelelő mértékben
meghatározott díj ellenében biztosíthatja.
A közterület használatáért megállapított díj a tulajdonos települési önkormányzatot illeti.
A 3. melléklet szerinti legmagasabb díjak 2014. január 1-jétől a Központi Statisztikai Hivatal által a
2012. évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben, ezt követően évente a
tárgyévet megelőző második évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben
emelkednek.
Az Mktv. 3. melléklet fentiek szerinti módosított díjtételei 2014. évre az alábbiak (2012. évi
átlagos fogyasztói árindex:105,7%):
A városi, a megyei jogú városi, a fővárosi és a kerületi önkormányzat tulajdonában álló
közterületek filmforgatási célú használatának díjai a használat célja szerint
A
1

Közterület megnevezése

2
3 a Világörökségről szóló
2011. évi LXXVII.
törvényben felsorolt budapesti
világörökségi területek és
Budapest turisztikailag
kiemelt központi területei
4 Budapest nagykörúton belüli
területei, valamint Budapest
Gellérthegy, Krisztinaváros,
Rézmál, Rózsadomb, Tabán,
Vérhalom, Víziváros
városrészei
5 Budapest közigazgatási
területe a nagykörúton kívül
6 a város, a megyei jogú város
díszburkolatos vagy
turisztikailag kiemelt központi
területei
7 a város, a megyei jogú város
közigazgatási területének nem
díszburkolatos vagy nem
turisztikailag kiemelt központi
területei

B
Forgatási
helyszín
Ft/m2/nap
2 114

C
Technikai
kiszolgálás

D
Stáb parkolás

Ft/m2/nap
1 057

Ft/m2/nap
528

846

423

211

317

159

106

528

211

211

211

159

106

4

E

Ha valamely
közterület a
táblázat alapján
két
különböző
díjkategóriába
eső területet is
magában foglal,
a közterület
filmforgatási
célú
használatának
díját a magasabb
díjtétel szerinti
kategória
alapján kell
meghatározni

Fogalmak, értelmező rendelkezések:
Filmalkotás: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) szerinti
filmalkotás, ideértve a számítógépes vagy bármilyen platformon hozzáférhető játékprogram
előzeteseként készülő filmalkotást, ide nem értve a hírműsort, az aktuális és szolgáltató
magazinműsort, a sportközvetítést, a beszélgetőműsort (talk-show), a játék- és vetélkedőműsort, és a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény hatálya alá
tartozó reklámfilmet;
Az Szjt. szerinti filmalkotás: az olyan mű, amelyet meghatározott sorrendbe állított mozgóképek
hang nélküli vagy hanggal összekapcsolt sorozatával fejeznek ki, függetlenül attól, hogy azt milyen
hordozón rögzítették. Filmalkotásnak minősül különösen a filmszínházi vetítésre készült játékfilm, a
televíziós film, a reklám- és a dokumentumfilm, valamint az animációs és az ismeretterjesztő film.
Az Mktv. hatálya nem terjed ki a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet
(a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) és egyéb szervezetek, továbbá az állami szervek által
feladataik ellátása céljából, kizárólag belső használatára készített audiovizuális alkotásaira, továbbá a
külön törvényben meghatározott audiovizuális médiaszolgáltatási tevékenységre, valamint a játék
céljára forgalomba hozott multimédia alkotásokra.
Amennyiben a tervezett filmalkotás a jelzett kivételek („ide nem értve” és „nem terjed ki”) közé
tartozik, akkor az nem tartozik a kormányhivatal hatáskörébe, a tulajdonos települési önkormányzat
rendelkezik hatáskörrel a közterület-használat engedélyezése kapcsán.
Filmelőállító: az a jogi személy, aki vagy amely saját nevében kezdeményezi és megszervezi a
filmalkotás megvalósítását, gondoskodva ennek anyagi és egyéb feltételeiről, és rendelkezik a
filmalkotás felhasználására és a felhasználás engedélyezésére vonatkozó jogokkal.
Filmgyártó vállalkozás: az a jogi személy, amely a film gyártására vonatkozó szerződés alapján
szervezi a filmalkotás megvalósítását, és ezen tevékenysége révén az adott film tekintetében nem
minősül filmelőállítónak;
Forgatási helyszín: a forgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek, egyéb
közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által elfoglalt terület (1.
kategória).
Technikai kiszolgálás: a forgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a forgatás technikai
megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, világító és hangrögzítő berendezések), az azt
kezelő stáb, műszaki személyzet, a forgatást közvetlenül kiszolgáló egyéb egységek és járművek által
elfoglalt terület (2. kategória).
Stáb parkolás: Az 1-2. kategóriába nem tartozó, a forgatás és a technikai kiszolgálás helyszínétől
területileg elválasztható háttér-kiszolgáló egységek és járművek által elfoglalt terület.
Az ügytípussal kapcsolatos információk:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
dr. Sipos József főosztályvezető-helyettes XII. emelet 1202. szoba, tel: 06/76/513-754

 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. Pf.: 226
 sipos.jozsef@bkmkh.hu

 76/513-754
 76/513-703
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