AZ MPLC MAGYARORSZÁG KFT.
DÍJSZABÁSA

FILMALKOTÁSOK NYILVÁNOS ELŐADÁSSAL TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSA UTÁN
A 2016. ÉVBEN FIZETENDŐ JOGDÍJAKRÓL
Az MPLC Magyarország kft. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 24 §, valamint
a 66 § alapján az alábbiak szerint határozza meg jogdíjait.
I. A díjszabás személyi, tárgyi és időbeli hatálya
I.1. A jelen díjszabás alá tartozó jogosulti csoport: filmelőállítók.
I.2. A jelen díjszabás kizárólag azon filmelőállítók műveinek felhasználására vonatkozik, melyek nyilvános
előadásra vonatkozó engedélyezési jogot biztosítottak az MPLC Magyarország kft. számára.
I.3. A jelen díjszabásban megállapított jogdíjak az I.2. pontban meghatározott jogosultak már nyilvánosságra
hozott és kerekedelmi forgalomban már megjelent filmalkotásainak vagy azok részleteinek nyilvános előadása
után fizetendők.
I.4. A jogdíj fizetésére a nyilvános előadás szervezője és a felhasználás helyszínének üzemeltetője
egyetemlegesen köteles.
I.5. A jelen díjszabás 2016. január 1-től 2016. december 31-ig hatályos.
II. Mentesülés a jogdíjfizetés alól
II.1. Amennyiben a felhasználás megfelel az Szjt. IV. fejezetében rögzített szabad felhasználásra vonatkozó
rendelkezéseknek, a felhasználó mentesül a jogdíjfizetés alól.
III. A felhasználás kezdetekor előre meghatározható számú nyilvános előadásra vonatkozó rendelkezések
III. 1. A jogdíj mértéke
Becsült
nézőszám

Az előadások száma

1
1-200
201-300
301-500
501-750
751-1000

20 000
29 000
40 000
56 000
73 000

2
32 000
43 000
54 000
71 000
88 000

3-4
45 000
56 000
67 000
84 000
101 000

5-6
56 000
67 000
78 000
95 000
112 000

7-8
67 000
78 000
90 000
106 000
123 000

9-11

12-14

90 000
101 000
112 000
128 000
145 000

112 000
123 000
134 000
151 000
167 000

A fenti jogdíjakhoz hozzá kell adni 27% áfát.
A III.1. pontban meghatározott jogdíjat nem érinti, ha a nyilvános előadás során belépődíjat szednek.
III. 2. A felhasználási szerződés megkötésekor a felhasználó adatot szolgáltat az MPLC-nek, mely tartalmazza:
a) a felhasználni kívánt filmalkotás magyar és eredeti címét
b) a filmalkotás előállítóját

c)
d)
e)
f)
g)
h)

a filmalkotás előállítási évét
a filmalkotás rendezőjét
a vetítési alkalmak számát
a vetítési helyszínt
a vetítés tervezett időpontját
a becsült nézőszámot.

III.3. A nyilvános előadásra vonatkozó jogdíjak érvényesítésére az MPLC szerződést köt az I.4. pontban
meghatározott, jogdíjfizetésre kötelezett személlyel. A jogdíjakkal való elszámolás és a jogdíjak megfizetése a
nyilvános előadás megkezdése előtt esedékes.
III.4. Az egyenlő bánásmód követelményét szem előtt tartva az MPLC a jogdíjfizetésre kötelezettel kötött
felhasználási szerződésben utólagos jogdíjfizetésben is megállapodhat, amennyiben:
a)
b)

a jogdíjfizetésre kötelezettnek az MPLC-vel szemben jogdíjtartozása nincs és
a jogdíjfizetésre kötelezett keretmegállapodást köt az MPLC-vel a jogdíjfizetésről és a rendszeres
adatszolgáltatásról, valamint szerződésszerűen, teljes körűen adatot szolgáltat és jogdíjat fizet az MPLCnek.

III.5. Késedelmes jogdíjfizetés esetén, a jogdíjfizetésre kötelezett a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles
fizetni.

IV. Korlátlan számú felhasználásra, ún. Ernyő Engedélyre vonatkozó rendelkezések
IV.1. Az Ernyő Engedély díjának mértéke 365 nap felhasználási időszakra vonatkozóan
a)

Szakosított szociális ellátási intézmények (pl. idősek otthona, pszichiátriai betegek, fogyatékos
személyek otthona), gyermekvédelmi szakszolgáltatást ellátó intézmények (pl. gyermekotthon,
csecsemőotthon, speciális otthon) és átmeneti szállások esetében (pl. hajléktalanok otthona), ha a
nyilvánosság számára is nyitva álló helyiségben történik a felhasználás:
56.000 Ft + áfa

b) Egészségügyi ellátórendszer keretében (pl. kórház, járóbeteg-ellátás, rendelőintézet, váróterem):

c)
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-

Állami vagy önkormányzati fenntartású intézmény esetében: 80.000 Ft + áfa

-

Egészségügyi magánszolgáltató intézmény esetében: 100.000 Ft + áfa

Művelődési ház, könyvtár, múzeum, kiállítótér, galéria, teleház, IKSZT, egyéb kulturális feladatot ellátó
intézmények esetében:
-

Városban működő intézmények számára: 100.000 Ft + áfa

-

Községben működő intézmények számára: 80.000 Ft + áfa

d) Szálláshely szolgáltatást nyújtó létesítmények esetében:
-

4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek: 140.000 Ft + áfa

-

3* kereskedelmi szálláshelyek: 120.000 Ft + áfa

-

panzió, vendégház, kemping, közösségi szálláshely (pl. hostel, turistaház, munkásszállás):
100.000 Ft + áfa
A fenti jogdíjak az intézmény teljes területére vonatkoznak. A jogdíj összegét nem érinti, ha a
szálláshely üzemeltetője a szálláshely épületében vendéglátóipari egységet is működtet.

e)

f)

g)

Vendéglátóipari egységek (pl. étterem, cukrászda, büfé, csárda, söröző, kávéház) esetében:
-

I. osztályú vendéglátóipari egység: 80.000 Ft + áfa

-

II. és III. osztályú vendéglátóipari egység: 60.000 Ft + áfa

-

IV. osztályú és alacsonyabb besorolású vendéglátóipari egységek: 40.000 Ft + áfa

Földi személyszállítás keretében járművenként (pl. busz, vonat):
-

1-20 fő utas esetében: 20.000 Ft + áfa

-

21 főnél több utas esetében: 40.000 Ft + áfa

Oktatási intézmények esetében:
-

Közoktatási intézmények: 300 Ft + áfa / diák

-

Felsőoktatási intézmények: 70 Ft + áfa / hallgató
A jogdíj összegének meghatározásához az intézmény teljes tanulói létszámát kell alapul venni.
Felsőoktatási intézmények esetén a nappali, esti és levelező hallgatók teljes létszáma irányadó.

-

Egyéb oktatási intézmények (pl. felnőttképzés, nyelviskola): 100.000 Ft + áfa

h) Kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységet végző gazdasági társaságok esetében:
-

Hipermarket, szakáruház, bevásárlóközpont, nagykereskedelmi egységek: 200.000 Ft + áfa

-

Kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletek:
1-100 m2: 60.000 Ft + áfa
101-150 m2: 60.000 Ft + áfa alapdíj + a 100 m2 feletti terület után m2-ként 800 Ft + áfa
150 m2 felett: 100.000 Ft + áfa alapdíj + a 150 m2 feletti terület után m2 -ként 800 Ft + áfa
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IV.2. Amennyiben a felhasználó az Ernyő Engedélyre vonatkozó jogdíjkategóriák egyikébe sem besorolható, úgy
a helyszín befogadóképességének és a felhasználás körülményeinek függvényében az MPLC és a felhasználó
közös megállapodással dönt a jogdíj mértékéről.
IV.3. A nyilvános előadásra vonatkozó jogdíjak érvényesítésére az MPLC szerződést köt az I.4. pontban
meghatározott, jogdíjfizetésre kötelezett személlyel. A jogdíjakkal való elszámolás és a jogdíjak megfizetése a
nyilvános előadás megkezdése előtt esedékes.
IV.4. A szerződésben az MPLC és a jogdíjfizetésre kötelezett közös megegyezéssel eltérhetnek a helyszín
befogadóképességének függvényében a jogdíjak mértékére és esedékességére vonatkozóan.
IV.5. Késedelmes jogdíjfizetés esetén, a jogdíjfizetésre kötelezett a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles
fizetni.

Budapest, 2016. november 15.
****

4

