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AZ MPLC MAGYARORSZÁG KFT. TEVÉKENYSÉGE 

 
Az MPLC Magyarország kft. (a továbbiakban: MPLC) alapítására 2015. júniusában került sor. Július 1-től 

egy munkavállalóval kezdte meg működését a társaság, aki ügyvezetői munkakörben látta el a cég 
tevékenységének beindításával és a társaság CRM rendszerének felépítésével kapcsolatos teendőket.  

 
Az engedélyezési tevékenységet szeptembertől kezdte meg az MPLC. Október 1-én egy további 

munkavállalóval bővült a cég, aki értékesítői munkakörben látta el a felhasználási engedélyekkel kapcsolatos 
napi feladatokat. A munkavállalók száma év végéig változatlan maradt. 

 
Az MPLC engedélyezési tevékenysége eleinte a beérkező megkeresésekre hagyatkozott, majd 

november-decemberben történt meg néhány kulturális intézmény, valamint szálláshely első közvetlen 
megkeresése postai úton. A postai anyagban a potenciális felhasználók tájékoztatót kaptak a társaság által 
nyújtott Ernyő Engedély jellemzőiről. A levelet követően megindult az intézmények további tájékoztatása 
telefonon. 

 
 

AZ MPLC BEVÉTELEI 
 

A 2015. évben az engedélyezési tevékenység négy hónapot tett ki. Ez idő alatt az alábbi felhasználói 
csoportokkal, az alábbi díjakra vonatkozóan kötött szerződést a társaság. Az alábbi díjak azon engedélyek nettó 
értékei, melyek szerződéskötésének dátuma a 2015. évre esett. 

 
1) Ernyő Engedély  

 
Hotelek – 310 000 Ft 
Kulturális Intézmények – 680 000 Ft 
Egyéb felhasználó (gazdasági társaság, nonprofit szervezet) – 320 000 Ft 
 
Más országban működő MPLC iroda által beszedett jogdíj,  
magyarországi felhasználásra vonatkozóan – 5 279 856 Ft 
 
Összesen: 6 589 856 Ft 
 

2) Egy adott filmalkotás nyilvános előadására vonatkozó engedélyek  
 
Összesen: 235 800 Ft 
 
 
Teljes nettó bevétel: 6 825 656 Ft 
 

A JOGDÍJAK FELOSZTÁSA 
 
A jogdíjak felosztására a Felosztási Szabályzatnak megfelelően negyedévente kerül sor. A 2015. évben 
beszedett jogdíjak felosztása a 2016. év elején történt meg.  
 
A felosztott jogdíj összege: 3 412 828 Ft. 
 
Az MPLC Magyarország kft. költségei a 2015. évben meghaladták a bevételeit, melynek következtében az MPLC 
International Limited tagi kölcsönt nyújtott az MPLC-nek. Ennek megfelelően a jogdíjak teljesítése az MPLC 
International felé a tagi kölcsönből történő levonással valósult meg a 2016. év elején. 
 
Budapest, 2016. november 15. 
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