
Kérelem kitöltési útmutató 

Új kérelem: 

Új kérelem esetében a 1. pontban ki kell tölteni a filmforgatási kérelmet benyújtó filmelőállító vagy 

filmgyártó vállalkozás pontos adatait. A 2. pontban meg kell jelölni a filmalkotás adatait. A 3. pontban 

az eljárás típusát, míg a 4. pontban az Új kérelem szövegrészt kell aláhúzni. Az 5. pont esetében a 

fehéren hagyott, vonalas területen sorszámozva meg kell jelölni a filmforgatási célú közterület-

használat időpontját, célját, a közterület pontos elhelyezkedését, illetve a használni kívánt terület 

nagyságát. A 6. pontban alá kell húzni a megfelelőt. A 8. pontban a forgatáshoz kapcsolódó egyéb 

lényeges körülményeket indokolt feltüntetni. 

Módosító kérelem: 

Módosító kérelem esetében az 1., a 2., a 3., illetve a 8. pont kitöltése azonos az új kérelem kitöltésével. 

A 4. pontban a módosító kérelem szövegrészt kell aláhúzni. Módosító kérelem esetében az 5. pontot 

az eredeti kérelemmel megegyező sorrendben a megmaradó és a módosítani kívánt helyszínek 

feltüntetésével kell kitölteni. A 6. pontban alá kell húzni a megfelelőt. 

Visszavonó kérelem: 

Visszavonó kérelem esetében az 1., 2., 3., 4., 5. és a 8. pontot a fent leírtak szerint kell kitölteni.  

Töredéknap: A naptári napon legfeljebb hat órával átnyúló éjszakai forgatások esetében a rövidebb 

forgatási napra csökkentett közterület-használati díj fizetendő. Az igényelt töredéknapot külön sorban, 

a használni kívánt órák feltüntetésével együtt kell a kérelemre felvezetni. Kizárólag töredéknap a 

kérelmen nem tüntethető fel, ha a töredéknapot nem előzi meg forgatási nap. 

Filmforgatási célú közterület-használati célok fogalommeghatározó: 

a) közlekedés elől elzárt terület: A filmforgatás által nem használt, de a filmforgatás érdekében a 

gyalogos és a járműközlekedés elől elzárt terület. A biztonsági terület nagyságának a forgatási terület 

nagyságával arányos mértékben kell állnia. Az arányosság mértéke a közút kezelője által elfogadott 

forgalomtechnikai terv alapján kerül meghatározásra. 

b) forgatási terület: A filmforgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek, egyéb 

közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által elfoglalt terület. 

c) kiürítési terület: A b), d) és e) pont szerinti kategóriákba tartozó területeken, a filmforgatási napot 

megelőző napon, kifejezetten a filmforgatási, technikai, illetve a parkolási terület kiürítésének 

szándékával igénybe vett terület, amennyiben a területen a d) pont szerinti tevékenységen kívül más 

nem történik. 

d) stábparkolási terület: A b) és e) pont szerinti kategóriákba nem tartozó, a forgatás és technikai 

kiszolgálás helyszínétől területileg elválasztható háttérkiszolgáló egységek és járművek által elfoglalt 

terület. 

e) technikai terület: A filmforgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a filmforgatás 

technikai megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, világító és hangrögzítő 

berendezések), az azt kezelő stáb, műszaki személyzet, a filmforgatást közvetlenül kiszolgáló egyéb 

egységek és járművek által elfoglalt terület. 

A fogalmak rövidítéseként feltüntetett betűk (F, T, P, K, E) használhatók a kérelem kitöltéseko 


