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A közterületfoglalás ellen

forgalomtechnikai szempontból

kifogást nem emelünk.

Hozzájáulásunk csak a meglév

parkolóhelyekre vonatkozik!

A mozgáskorlátozott és kizárólagos

várakozóhelyek, elektromosautó-

tölt állomások, koncentrált

rakodóhelyek, autóbuszparkolók,

gyalogos felületek szabadon

tartandók!

A gyalogosforgalom a burkolt járdán,

minimum 1,5 méter széles felületen

folyamatosan biztosítandó!

A meglév  parkolóhelyeken a KRESZ

szabályai szerint kell várakozni!

létesítmény mérnök
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A közterületfoglalás ellen forgalomtechnikai szempontból kifogást

nem emelünk.

Hozzájáulásunk csak a meglév  parkolóhelyekre vonatkozik!

A mozgáskorlátozott és kizárólagos várakozóhelyek,

elektromosautó-tölt állomások, koncentrált rakodóhelyek,

autóbuszparkolók, gyalogos felületek szabadon tartandók!

A gyalogosforgalom a burkolt járdán, minimum 1,5 méter széles

felületen folyamatosan biztosítandó!

A meglév  parkolóhelyeken a KRESZ szabályai szerint kell

várakozni!

létesítmény mérnök



Kérelem 

filmforgatási célú közterület-használat engedélyezéséhez 

 

1. A kérelmező adatai: 

 

Kérelmező neve:   PR FILMSZERVIZ KFT. 
Kérelmező székhelye: 2151. FÓT, MIHÁLY DÉNES UTCA 2032/40. 
Kérelmező cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 13-09-109065 

Kérelmező adószáma:  13777212-2-13 
Kérelmező bankszámlaszáma:   OTP BANK  11704021-20005533 
Képviselő neve: SZABÓ RICHÁRD 
Képviselő lakcíme: 2151. FÓT, HARGITA UTCA 95. 
Ügyintéző neve: Szabó Richárd 
Ügyintéző telefonszáma:  06-70/380-9826 
Ügyintéző e-mail címe: ricsi@prfilmszerviz.hu 
 
2. A filmalkotás jellemzői: 

 

Filmalkotás kategóriája: Film1 Reklám2 
Filmalkotás műfaja:                              TV film sorozat 

Filmalkotás munkacíme:                       FBI 
 
3. Az eljárás típusa: Alapeljárás Sürgős eljárás 
 
4. A kérelem típusa: Új kérelem Módosító kérelem Visszavonó kérelem 
 

5. A közterület(ek) igénybevételének terjedelme:3 
 

 

Sorszám Közterület, illetve ingatlan 

elhelyezkedése 

(település, közterület, házszám, egyéb 
meghatározás) 

Közterület-

használat célja 

(F) forgatás 
(T) technikai 
kiszolgálás 

(P) stáb parkolás 
(K) kiürítés 

(E) közlekedés 
elől elzárt terület 

Közterület-használat 

időtartama4 

(-tól, -ig) 

Közterület-

használattal 

érintett 

napok száma 

Használni 

kívánt 

közterület 

nagysága 

(m2) 

1 VII. kerület Rózsák tere 2-4 szám előtt 
a parkolósávban mindakét oldalon 

K 2021.09.27 1 600m2 

2 
 

VII. kerület Rózsák tere 1 szám előtt a 
parkolósávban  

K 2021.09.27 1 110m2 

3 VII. kerület Rózsák tere 6-10 szám 
előtt mindakét oldalon a parkolósávban 

K 2021.09.27 1 450m2 

4 VII. kerület Rózsák tere 5 szám előtt a 
parkolósávban  

K 2021.09.27 1 120m2 

 
1 a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 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. 
2 olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a 
pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, 
vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a 
vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. 
3 Egy kérelmen kizárólag ugyanazon közterület tulajdonosának tulajdonában álló közterületek tüntethetők fel. 
4 A töredéknap(ok) külön sor(ok)ban szerepeltethető(k). 



5 VII. kerület Péterfy Sándor utca 3-5 
szám előtt a parkolósávban 

K 2021.09.27 1 110 m2 

6 VII. kerület  Péterfy Sándor utca 2 
szám előtt a Parkolósávban  

K 2021.09.27 1 150m2 

7 VII. kerület Péterfy Sándor utca 7-9 
szám előtt a parkolósávban 

K 2021.09.27 1 80 m2 

8 VII. kerület Dohány utca 79 szám előtt 
a parkolósávban 

K 2021.09.27 1 150 m2 

9 VII. kerület Izabella utca 2 szám előtt a 
parkolósávban 

K 2021.09.27 1 40 m2 

10 VII. kerület Rózsa utca 1 szám előtt a 
parkolósávban  

K 2021.09.27 1 80 m2 

11 VII. kerület Rózsa utca 2 szám előtt a 
parkolósávban  

K 2021.09.27 1 140 m2 

12 VII. kerület Rózsák tere templomkert a 
parkoló részen 

T 2021.09.27-28-29-30 4 350 m2 

13 VII. kerület Rózsák tere templomkert a 
parkoló részen 

F 2021.09.28-29 2 100 m2 

14 Rózsák tere a templom bal oldalán a 
parkban 

T 2021.09.27-28-29-30 4 150 m2 

15 Rózsák tere a templom bal oldalán a 
parkban 

F 2021.09.28-29 2 100 m2  

16 VII. kerület Rózsák tere 2-4 szám előtt 
a parkolósávban mindakét oldalon 

T 2021.09.28-29 2 600m2 

17 
 

VII. kerület Rózsák tere 1 szám előtt a 
parkolósávban  

T 2021.09.28-29 2 110m2 

18 VII. kerület Rózsák tere 6-10 szám 
előtt mindakét oldalon a parkolósávban 

T 2021.09.28-29 2 450m2 

19 VII. kerület 5 szám előtt a 
parkolósávban  

T 2021.09.28-29 2 120m2 

20 
 

VII. kerület Rózsák tere 1 szám előtt a 
parkolósávban  

T 2021.09.28-29 2 110m2 

21 VII. kerület Péterfy Sándor utca 3-5 
szám előtt a parkolósávban 

T 2021.09.28-29 2 110 m2 

22 VII. kerület  Péterfy Sándor utca 2 
szám előtt a Parkolósávban  

T 2021.09.28-29 2 150m2 

23 VII. kerület Péterfy Sándor utca 7-9 
szám előtt a parkolósávban 

T 2021.09.28-29 2 80 m2 

24 VII. kerület Dohány utca 79 szám előtt 
a parkolósávban 

T 2021.09.28-29 2 150 m2 

25 VII. kerület Izabella utca 2 szám előtt a 
parkolósávban 

T 2021.09.28-29 2 40 m2 

26 VII. kerület Rózsa utca 1 szám előtt a 
parkolósávban  

T 2021.09.28-29 2 80 m2 

27 VII. kerület Rózsa utca 2 szám előtt a 
parkolósávban  

T 2021.09.28-29 2 140 m2 

28 VII. kerület Rózsa utca 1 szám előtt az 
úttesten 

F 2021.09.28-29 2 80 m2 

29 VII. kerület Rózsa utca 2 szám előtt az 
úttesten rendőri pozíció 

T 2021.09.28-29 2 5 m2 

30 VII. kerület Dohány utca 98 szám előtt 
az úttesten rendőri pozíció 

T 2021.09.28-29 2 5 m2 

31 VII. kerület Péterfi Sándor utca 5 szám 
előtt az úttesten rendőri pozíció 

T 2021.09.28-29 2 5 m2 

32 VII. kerület Péterfi Sándor utca 4 szám 
előtt az úttesten rendőri pozíció 

K 2021.09.27 1 5  m2 

33 VII. kerület Huszár utca 7-9 
parkolósávban 

K 2021.09.27 1 140 m2 



34 VII. kerület Huszár utca 8-10 
parkolósávban  

K 2021.09.27 1 80 m2 

35 VII. kerület Huszár utca 7-9 
parkolósávban, az úttesten és a járdán 

T 2021.09.28-09 2 140m2 

36 VII. kerület Huszár utca 7-9 
parkolósávban, az úttesten és a járdán 

F 2021.09.28-29 2 100m2 

37 VII. kerület Huszár utca 8-10 
parkolósávban és az úttesten 

T 2021.09.28-29 2 120 m2 

38 VII. Huszár utca- Munkás utcasarok, 
rendőri pozíció  

T 2021.09.28-29 2 5 m2 

 

6. A közterület igénybevételének további körülményei:5 

 
Zaj- és hanghatások várható mértéke: magas alacsony 

Gyalogos és járműforgalom korlátozása: szükséges nem szükséges 
Rendőri biztosítás: szükséges nem szükséges 
Forgalomkorlátozási terv: szükséges nem szükséges 
Éjszakai forgatás (22:00 órától 06:00 óráig): igen nem 

Hétvégi forgatás (szombat, vasárnap, ünnepnap): igen nem 

Díszlet építése szükséges: igen nem 

Nemzeti Filmintézet mozgóképszakmai támogatásban részesítette: igen nem 
 
7. A kérelem benyújtásával együtt csatolandó mellékletek: 

 

7.1 Igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása: alapeljárás iránti kérelem esetében 12 000 forint, sürgős 
eljárás iránti kérelem esetében 55 000 forint. A díjat a Location Office Kft. 10300002-10703208-00024900 számú 
számlájára kell megfizetni, melynek közlemény rovatában a beazonosítás érdekében kérjük megjelölni a kérelem 
keltének napját, a kérelmező nevét, a kérelmezett területre vonatkozó utalást és a filmalkotás munkacímét.  
7.2 Közérdekű célt szolgáló filmalkotás forgatása esetén az e célt alátámasztó dokumentum. 
7.3 A filmalkotás rövid bemutatása. 
7.4 A forgatandó jelenet rövid tartalmi leírása. 
7.5 Ha a kérelmet nem a kérelmező törvényes képviseletére jogosult személy nyújtja be, akkor az eljáró személy 
meghatalmazása. 
7.6 A filmforgatási célú közterület-használattal érintett terület pontos megjelölését (ideértve a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlan 
esetében az érintett ingatlanok helyrajzi számát is) tartalmazó helyszínrajzként 1:1000 vagy 1:500 léptékű 
forgalomtechnikai helyszínrajz. 
 
8. A filmforgatási célú közterület-használathoz kapcsolódó egyéb megjegyzés: 

A forgatás alatt a Dohány utca, Rózsa utca, Péterfy Sándor utca forgalmát 3-5 perces időre korlátozzuk. A 

BKK járatait csak kismértékben korlátozzuk. Az általános iskolába menőket segítjük a folyamatos be-és 

kijutásban. Az érintett terület lakóit az eseményekről részletesen tájékoztatjuk. 

 
 

Kelt: Fót, 2021. szeptember 17. 
                                                                             
   
 
                                                                                                     

                                                                                       
 

 
 


