
KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 
a filmforgatási célú közterület-használat szabályairól 

 
Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, valamint a mozgóképről szóló 
2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) 34. § (5) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, az Mktv. 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
filmforgatási célú közterület-használat szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja 
1. § A rendelet célja a filmforgatási célú közterület-használattal összefüggő helyi 
sajátosságokhoz igazodó szabályok megalkotása. 
 

2. A rendelet hatálya 
2. § (1) A rendelet területi hatálya Kazincbarcika város közigazgatási területére terjed 
ki. 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki Kazincbarcika város közigazgatási 
területén a közterületet filmforgatás céljára kívánja használni. 

 
3. Értelmező rendelkezések 

3. § A rendelet alkalmazásában 
1. filmforgatási célú közterület-használat: a közterület forgatási helyszínként, 
valamint technikai kiszolgálás céljára, a stáb parkolásának biztosítására, a közterület 
kiürítése és a közlekedés elől elzárt terület biztosításának céljára történő használata,  
 
2. forgatási helyszín: az Mktv. 3. melléklete szerinti forgatási helyszín, 
 
3. technikai kiszolgálás: az Mktv. 3. melléklete szerinti technikai kiszolgálás, 
 
4. stáb parkolás: az Mktv. 3. melléklete szerinti stáb parkolás. 
 

II. Fejezet 
A filmforgatási célú közterület-használat különös szabályai 

3. A hatáskör gyakorlója 
4. § A filmforgatási célú közterület-használattal összefüggő, az Mktv-ben meghatározott 
képviselő-testületi hatásköröket a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. 
  



4. A közterület-használó általános kötelezettségei 
5. § A filmforgatási célú közterület-használat során a közterületet használó köteles 
a) az általa használt közterületet rendben és tisztán tartani, állagát megóvni, és a 
használat megkezdése előtti eredeti állapotban visszaadni, amennyiben szükséges saját 
költségén az eredeti állapotot helyreállítani, 
b) a keletkező hulladékot naponta, a kihelyezett utcabútort, valamint egyéb eszközöket 
a tevékenység befejezésével a közterületről eltávolítani, 
c) a közterület használatára feljogosító okiratot magánál tartani. 
 

5. A filmforgatási célú közterület-használat díja 
6. § (1) A filmforgatási célú közterület használat díját az Mktv. 3. melléklete határozza 
meg. 
(2) Mentes a filmforgatási célú közterület-használati díj alól 
a) a Kazincbarcika városáról készülő film forgatása, 
b) a Kazincbarcika Város Önkormányzatáról készülő film forgatása, 
c) a városi ünnepségeken, rendezvényeken készített felvétel forgatása, 
d) az oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú film forgatása, 
e) a közérdeket szolgáló témájú film forgatása. 
(3) A Képviselő-testület egyedi döntésében mérsékelheti, illetve a (2) bekezdésben 
foglaltakon túlmenően mentességet adhat a díj megfizetése alól. 
 

6. Területi lehatárolás 
7. § A filmforgatási célú közterület-használat szempontjából díszburkolatos vagy 
turisztikailag kiemelt közterületek felsorolását a rendelet melléklete tartalmazza. 
 

7. A közterület igénybevételének szabályai 
8. § (1) A turisztikailag kiemelt közterületeken a filmforgatási célú közterület-használat 
mértéke együttesen nem haladhatja meg a 10.000 m2-t.  
(2) A kizárólag technikai kiszolgálás vagy stáb-parkolás céljára történő közterület-
használat mértéke nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 50 %-át. 
(3) A filmforgatási célú használat során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy 
gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan és 
biztonságosan biztosítani.  
(4) A filmforgatás céljára történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg a 
két hetet. 
 
9. § (1) A filmforgatást akadályozó, de a közterület-használónak nem felróható 
események esetén az akadály elhárulását követően azonnal, de legkésőbb az akadály 
elhárulását követő 5 napon belül a közterület-használatot filmforgatás céljából újra 
biztosítani kell. 
(2) A rendkívüli természeti események esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást 
követően azonnal, de legkésőbb a kárelhárítást és a helyreállítást követő 5 napon belül 
a közterület-használatot filmforgatás céljából újra biztosítani kell. 
 
 
 



III. Fejezet 
8. Záró rendelkezések 

10.§ (1) A rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a filmforgatási célú 
közterület-használatról szóló 21/2013. (IX. 2.) önkormányzati rendelet. 
 
 
Kazincbarcika, 2017. június 22. 
 
 

Szitka Péter dr. Szuromi Krisztina 
polgármester jegyző 

 
Kihirdetve: 
Kazincbarcika, 2017. június 22. 
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 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


