
TÁJÉKOZTATÁS FILMFORGATÁSRÓL 

 

 

Tisztelt Lakók! 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a(z) Pioneer Stillking Green Kft. játékfilmet forgat 

- a(z) VIII. kerület Bródy Sándor utca 16. számú ingatlan előtti közterületen és az épületben 

 

2022.10.06.-án (12:00 órától) 

2022.10.06.-án (18:00 óráig) 

 

A forgatással összefüggő alábbi közterületekre – melyeknek hatósági árszabás szerint megállapított 

közterület-foglalási díját az illetékes kerület felé megfizeti – cégünk hatósági engedéllyel 

rendelkezik: 

 

a(z) Bródy Sándor utca 14.-16. és 5.-7. előtti közterületen 

 

 

A használati időszak alatt különböző technikai és filmes járművek parkolása, filmtechnikai 

felszerelések és berendezési kellékek deponálásával, illetve 

- látványelemekkel 

- részleges/teljes útzárással, korlátozással 

 

járó filmforgatás történik majd az említett területeken. 

 

Az Önök részére a forgatás idejére az alábbi helyszíne(ke)n biztosítunk parkolást: 

 

a(z) Magyar Rádió (Pollack Mihály tér 8.-10.) belső parkolóterülete.  

Szeretnék kérni, hogy aki igénybe szeretnék venni a parkolást 2022.10.02. 12:00 óráig erre az 

e-mail címre attila19851011@gmail.com egy nevet és rendszámot szíveskedni küldjenek. 

 

 

Forgatócsoportunk mindent megtesz annak érdekében, hogy az érintett területek közelében lakók 

számára tevékenysége a lehető legkisebb zavart okozza, külön odafigyelve, hogy a lakóépületekbe, 

intézményekbe és üzlethelyiségekbe a ki- és bejárás, valamint az árurakodás zavartalan és 

biztosított legyen. A filmforgatás természetéből és jellemzően az Önök biztonsága érdekében 

előfordulhat, hogy rövid időszakokra a türelmüket kell kérnünk, de a helyszínen dolgozó 

munkatársaink mindent elkövetnek majd, hogy ezen intézkedés valóban a lehető legrövidebb és 

indokolt ideig tartson. 

 

Kollégánk az alábbi elérhetőségen személyesen is segítségére tud lenni, amennyiben 

tevékenységünkkel kapcsolatban bárminemű kérdése merülne fel. 

 

Megértésüket, türelmüket és együttműködésüket előre is nagyon köszönjük! 

 

Budapest, 2022.09.12. 

 

Pioneer Stillking Green Kft. 

képviseletében 

név: Ponczók Attila 

mobil: +36 70 428 2487 
 

 

 

 

mailto:attila19851011@gmail.com


TÁJÉKOZTATÁS FILMFORGATÁSRÓL 

 

 

Tisztelt Lakók! 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a(z) Pioneer Stillking Green Kft. játékfilmet forgat 

- a(z) VIII. kerület Pollack Mihály tér 8.-10.  számú Károlyi Palota ingatlan előtti közterületen 

 

2022.10.06.-án (07:00 órától) 

2022.10.06.-án (13:00 óráig) 

 

A forgatással összefüggő alábbi közterületekre – melyeknek hatósági árszabás szerint megállapított 

közterület-foglalási díját az illetékes kerület felé megfizeti – cégünk hatósági engedéllyel 

rendelkezik: 

 

a(z) Pollack Mihály tér 8.-10.  

 

 

A használati időszak alatt különböző technikai és filmes járművek parkolása, filmtechnikai 

felszerelések és berendezési kellékek deponálásával, illetve 

- látványelemekkel 

- részleges/teljes útzárással, korlátozással 

 

járó filmforgatás történik majd az említett területeken. 

 

Az Önök részére a forgatás idejére az alábbi helyszíne(ke)n biztosítunk parkolást: 

 

a(z) Magyar Rádió (Pollack Mihály tér 8.-10.) belső parkolóterülete.  

Szeretnék kérni, hogy aki igénybe szeretnék venni a parkolást 2022.10.02. 12:00 óráig erre az 

e-mail címre attila19851011@gmail.com egy nevet és rendszámot szíveskedni küldjenek. 

 

 

Forgatócsoportunk mindent megtesz annak érdekében, hogy az érintett területek közelében lakók 

számára tevékenysége a lehető legkisebb zavart okozza, külön odafigyelve, hogy a lakóépületekbe, 

intézményekbe és üzlethelyiségekbe a ki- és bejárás, valamint az árurakodás zavartalan és 

biztosított legyen. A filmforgatás természetéből és jellemzően az Önök biztonsága érdekében 

előfordulhat, hogy rövid időszakokra a türelmüket kell kérnünk, de a helyszínen dolgozó 

munkatársaink mindent elkövetnek majd, hogy ezen intézkedés valóban a lehető legrövidebb és 

indokolt ideig tartson. 

 

Kollégánk az alábbi elérhetőségen személyesen is segítségére tud lenni, amennyiben 

tevékenységünkkel kapcsolatban bárminemű kérdése merülne fel. 

 

Megértésüket, türelmüket és együttműködésüket előre is nagyon köszönjük! 

 

Budapest, 2022.09.12. 

 

Pioneer Stillking Green Kft. 

képviseletében 

név: Ponczók Attila 

mobil: +36 70 428 2487 
 

 

 

 

mailto:attila19851011@gmail.com


 


