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E L Ő Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T 
 

Közterületek filmforgatási célú használatáról szóló 
önkormányzati rendelet előterjesztéséhez 

 
A csatolt jogszabály tervezet előkészítőjeként a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában írt 
kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban terjesztem be a rendelet-tervezet bevezetésével járó várható hatások 
következményeiről alkotott véleményemet és ajánlom a döntéshozók figyelmébe. 
 
A jogszabály végrehajtásában az érintettekre gyakorolt (vélelmezett) hatások: 
 
Társadalmi: a  település  társadalmi   közösségére   jelentős   hatást nem   gyakorol a    tárgyi  

rendelet-tervezet a hatályos jogszabályok szempontjain alapuló követelményeknek 
eleget tevő norma szövege, viszont a településen forgatott ismeretterjesztő filmek erősíthetik a 
lokálpatriotizmuson túl a település megyei, régiós és akár országos ismertségét (pl. a Labodári 
védett madárvilágról forgatott film). 

 
Gazdasági:  a  település  lakosságára   e   rendelet közvetlenül   gazdasági hatást nem  fejt ki, de 

előnyös lehet akkor, ha a településen forgatott film hozzájárul a településről alkotott kép 
előnyeinek bemutatása által beruházások telepítéséhez, pályázatokon való eredményes részvételt 
elősegítve és a pályázatokról döntést hozók képet kaphatnak pozitív döntésük 
meghozatala előtt. 

 
Költségvetési:  az önkormányzat  adott éves költségvetésében egyenlőre ismeretlen nagyságrendet 

képvisel a közterület-használatból befolyó bevétel összege, de a településen ritkán 
előforduló filmforgatás jelentős összeget nem képvisel, ugyanakkor bővül az 
önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jogosultságok köre. 

 
Környezeti:  e rendelet-tervezet  minden településen belül élőre, a lakosságra ugyanúgy, mint az 

élővilág más egyedére, az épített és természeti  környezetre akkor bírhat befolyással, 
ha a filmforgatás során a stáb igénybe veszi a parkolásra alkalmas területet, ill. a 
település közparkjában és más közterületen megjelenik, és képi ábrázolással mutatja 
be a település e közegét, pl. a jelentős természeti értéket képviselő madárvilágot. 

 
Egészségi:  az  e    rendeletben   rögzítettek  az emberi  egészség  állapotára  közvetlenül  ható   

előírást nem tartalmaznak. 
 
Adminisztratív:         az  apparátuson belül  munkateher növekedést nem vált ki e rendeletben foglaltak 

megvalósítása. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (Mktv.) 

módosítása, amely tárgykörben rendelet alkotását írja elő,  a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), a Jat.-ban a helyi 
jogalkotásra felhatalmazott (tehát kötelezett) számára a  származékos felhatalmazás, 
továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti rendelet alkotásának 
teljesítése. 

 

 
 



A jogalkotás elmaradásának várható következményei:  jogi következménye a mulasztásban megnyilvánuló 
jogsértés, ami azzal jár, hogy az önkormányzat törvényességi felügyeletére jogosított Kormányhivatal 
illetékes főosztálya törvényességi felügyeleti intézkedést tesz, melynek elfogadásával kényszeríti ki a 
helyi jogalkotó kötelezettségének teljesítését. Amennyiben nem fogadja el a képviselő-testület a 
törvényességi intézkedésben foglaltakat, úgy az abban rögzítettek végrehajtása kikényszeríthető, pl. 
akként, (a károk elkerülése érdekében) hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
nevében eljárni jogosult, az önkormányzat helyett, általa megalkotható jogszabály 
szerint, a jogalkotót és annak végrehajtó szervét a további feladatok ellátására 
kötelezi az Mötv. 132. §-a alkalmazásával.  A Jat. szabályainak figyelmen kívül 
hagyása miatt is szóba jöhet az esetleges bírósági eljárás lefolytatása, vagy 
törvényességi felügyeleti intézkedés keretében pénzbírság kiszabása, fegyelmi eljárás 
lefolytatása a Mötv. szabályai szerint. A jogalkotás elmaradása jogbizonytalanságot 
eredményezhet, amely a jogbiztonság követelményével szembe megy. 

 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a meglévő 

feltételekhez képest  személyi többlet igény nem merül fel. 
 
C s a n y t e l e k, 2013. július 31. 
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