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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. november 24-i nyilvános ülésére 

 
 
Tárgy:  A közterületek filmforgatási célú használatáról szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata és módosítása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának 
részletes szabályairól szóló 302/2016. (X.13.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 
rögzíti a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használata 
engedélyezésének eljárásrendjét. 
 
A Korm.rendelet 1. melléklete tartalmazza a mozgóképről szóló 2004. évi II. tövény (a 
továbbiakban: Filmtörvény) 34. § (2) bekezdésében meghatározott, a közterület-használatra 
vonatkozó kérelem iratmintáját. 
 
A Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése szerint a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit 
Zrt. Filmforgatási Helyszínek Irodája a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület 
esetében az önkormányzat rendeletében rögzített feltételek figyelembe vételével jár el. 
 
A területhasználatra vonatkozó hatósági szerződés egyik kötelező eleme a közterület-
használatért fizetendő díj mértéke, melyet 2016. október 1-jétől minden település 
vonatkozásában a Filmtörvény tartalmaz. 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek filmforgatási célú 
használatáról szóló 10/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata során 
megállapítottam, hogy annak 4. és 5. §-a a közterület filmforgatási célú igénybevételéért 
fizetendő díjat szabályozza, amely a Filmtörvénnyel összeférhetetlen, ezért az önkormányzati 
rendelet módosítására teszek javaslatot, a következők szerint: 
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Rendelettervezet: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
………. önkormányzati rendelete 

a közterületek filmforgatási célú használatáról szóló  
10/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 
37. § (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek 
filmforgatási célú használatáról szóló 10/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete 4. és 5. §-a, 
valamint az 1. melléklete. 
 
 
 Nagy Gábor  Lovasi Erika 
 polgármester  jegyző 
 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a közterületek filmforgatási célú használatáról szóló  

10/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelettervezete előzetes hatásvizsgálata 

 
I. 

 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban 
Jat.) 17. §-a szerint:  
 
(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű 
– előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.  
 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell  

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen  
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait  
ab) környezeti és egészségi következményeit,  
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint  

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és  
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.  

 
II. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek filmforgatási célú 
használatáról szóló 10/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelettervezetében (a továbbiakban: tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) 
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:  
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a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása  
 
aa) A tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A jelen állapothoz képest változást nem eredményez, gazdasági, költségvetési hatása nincs. 
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
Környezeti egészségi következménye nincs. 
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
A jelenleg hatályos önkormányzati rendelkezés ellentétes a magasabb rendű jogszabállyal, a 
jogalkotás elmaradása törvényességi észrevételt vonhat maga után. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 
 

 
 

A rendelettervezet indokolása 
 
A rendelettervezet 1. §-a rögzíti a hatályba léptető rendelkezést, és szabályozza, hogy mely 
szakaszokat és mellékletet kell hatályon kívül helyezni ahhoz, hogy az önkormányzati rendelet 
a Filmtörvény rendelkezéseivel összhangban legyen. 
 
 
 
Kérem a Képviselő-testület Tagjait az előterjesztés megtárgyalására, és a rendelettervezet 
elfogadására. 
 
 
 
Nyirád, 2016. november 2. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 
  


