
 

 

A CloudCasting Kft. mint Független Jogkezelő jogdíjfizetési tájékoztatója üzletek és egyéb 

zenefelhasználók, illetve vendéglátóhelyek és szálláshelyek számára a zeneművek nem színpadi 

nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás 

engedélyezésének egyéb feltételeiről.  

A. Üzletek és egyéb zenefelhasználók által fizetendő jogdíjak 

1.1 Olyan kereskedelmi üzletekben, melyek működési engedélyében meghatározott fő üzletkör 

áruk értékesítése – gépzene-felhasználás esetén az üzlet alapterülete szerint az alábbi szerzői 

jogdíjat kell fizetni havonta: 

1–50 m2 389 Ft/hó alapdíj 

51–200 m2 389 Ft + az 50 m2  feletti terület után m2 -ként 6,50 Ft, 

201–500 m2 1.364 Ft + a 200 m2  feletti terület után m2 -ként 5,17 Ft, 

501–2 000 m2 2.915 Ft + az 500 m2  feletti terület után m2 -ként 3,89 Ft, 

2 001–5 000 m2 8.750 Ft + a 2 000 m2  feletti terület után m2 -ként 3,38 Ft, 

5 001–10 000 m2 18.890 Ft + az 5 000 m2  feletti terület után m2 -ként 2,88 Ft, 

10 001–20 000 m2 33.290 Ft + a 10 000 m2  feletti terület után m2 -ként 2,61 Ft, 

20 000 m2  felett 59.390 Ft + a 20 000 m2  feletti terület után m2 -ként 2,37 Ft. 

 

A felhasználó a teljes alapterületre számított, a kerekítés általános szabályainak 

alkalmazásával forintra kerekített szerzői jogdíjat köteles megfizetni. 

A bevásárlóközpontokban a közös területhez kell számítani a sétálóutcák, folyosók, mosdók 

alapterületét, valamint azon üzletek alapterületét is, amelyek a közös területtel egy 

légtérben vannak, ha az itt említett területen csak központilag sugárzott gépzene-

felhasználás van. 

 

 

1.2. Szolgáltató üzletekben, amelyek a működési engedélyükben meghatározott fő jellegadó, első 

helyen megjelölt üzletkör szerinti szolgáltatások alapján a jelen jogdíjközleményben egyéb helyen 

nevesítve nincsenek (például szépségszalon, szolárium, kozmetika, fodrászat stb.), továbbá 

ügyfélvárókban, ügyfélszolgálati irodákban, valamint egyéb nyilvános váróhelyiségekben – 

gépzene-felhasználás esetén az üzlet alapterülete szerint az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni 

havonta: 

 

1–50 m2
 515 Ft/hó alapdíj 

51–200 m2
 515 Ft + az 50 m2  feletti terület után m2 -ként 8,29 Ft, 

201–500 m2
 1.758 Ft + a 200 m2  feletti terület után m2 -ként 7,36 Ft, 

501–2 000 m2
 3.966 Ft + az 500 m2  feletti terület után m2 -ként 4,89 Ft, 

2 001–5 000 m2
 11.301 Ft + a 2 000 m2  feletti terület után m2 -ként 4,12 Ft, 

5 001–10 000 m2
 23.661 Ft + az 5 000 m2  feletti terület után m2 -ként 3.97 Ft, 

10 001–20 000 m2
 43.511 Ft + a 10 000 m2  feletti terület után m2 -ként 3,30 Ft, 

20 000 m2  felett 76.511 Ft + a 20 000 m2  feletti terület után m2 -ként 2,78 Ft. 

  

1.3. Garázsokban, mélygarázsokban, parkolókban, parkolóházakban történő gépzene-felhasználás 

esetén m2 -enként és havonta az 1.1. pontban meghatározott szerzői jogdíj 20%-át kell fizetni. 



 

 

1.4. Munkahelyeken (például üzemcsarnokokban, gyárakban, műhelyekben, irodákban és egyéb, 

kizárólag a munkavállalók által használt helyiségekben) a munkáltató általi gépzene-felhasználás 

esetén m2 -enként és havonta az 1.1. pontban meghatározott szerzői jogdíj 50 %-át kell fizetni. 

 

1.5. SPA és wellness szolgáltatásokat (masszázs, pezsgőfürdő, szauna stb.) nyújtó üzletekben, 

létesítményekben, valamint az ezekhez tartozó öltözőkben, mosdókban, közlekedőfolyosókon, 

pihenő- és váróhelyiségekben történő gépzene-felhasználás esetén a létesítmény 

zenefelhasználással érintett alapterülete alapján havonta az 1.2. pontban meghatározott szerzői 

jogdíj 170%-át kell fizetni. 

 

2. Üzemanyagtöltő állomásokon a kútoszlopok közötti területen történő gépzene-felhasználás 

esetén a kútoszlopok számától függően az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni havonta: 

 

1–5 kútoszlop esetén 200 Ft; 

5 kútoszlop felett 200 Ft és kútoszloponként további 20 Ft. 

 

3. Közterületen, állandó vagy időszakos jelleggel telepített technikai berendezésekkel, illetve 

rendezvényhez kapcsolódó alkalmi árusítást végző kereskedelmi tevékenység során történő 

gépzene-felhasználás esetén naponta 400 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.  

 

4.1. Műjégpályákon, természetes jégpályákon és görkorcsolyapályákon történő zenefelhasználás 

esetén befogadóképesség figyelembevételével egy fő után napi 25 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni. 

 

4.2. Strandokon, uszodákban, gyógyfürdőkben, kempingekben, élmény- és kalandparkokban 

történő központi gépzene-felhasználás esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni havonta: 

 

1000 fő befogadóképességig    2.600 Ft 

minden további megkezdett 1.000 fő után további 1.530 Ft 

 

4.3 Aquaparkokban, vízi vidámparkokban és egyéb, emelt szintű szolgáltatást  nyújtó  

fürdőhelyeken történő központi gépzene-felhasználás esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell 

fizetni havonta: 

 

1000 fő befogadóképességig    4.000 Ft 

minden további megkezdett 1.000 fő után további 1.736 Ft 

 

5. Kondicionáló termekben, valamint az ezekhez tartozó öltözőkben, mosdókban, közlekedő 

folyosókon, pihenő- és váróhelyiségekben történő háttér jellegű gépzene-felhasználás 

esetén a létesítmény zenefelhasználással érintett alapterülete alapján az alábbi szerzői 

jogdíjat kell fizetni havonta: 

 

 Budapesten, megyeszékhelyen, megyei 

jogú városban 
Egyéb településen 



 

1–100 m2 -ig 882 Ft 794 Ft 

101–200 m2 -ig 1.147 Ft 1.032Ft 

201–500 m2 -ig 1.548 Ft 1.393 Ft 

501–1000 m2 -ig 2.558 Ft 2.302 Ft 

1001–2000 m2 -ig 4.220 Ft 3.800 Ft 

2000 m2  felett 6.752 Ft 6.077 Ft 

 

 

B. Vendéglátóhelyek és szálláshelyek 

1. Vendéglátó üzletekben (kivéve a 2., 3., pontban meghatározott vendéglátó üzleteket) történő 

háttér jellegű gépzene-felhasználás esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni: 

 

1. a) Budapesten, valamint gyógy- és üdülőhelynek, üdülőtelepnek nyilvánított településen naponta 

 

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás 
24 órán 

túl nyitva 
24 óráig 
nyitva 

22 óráig 
nyitva 

20 óráig 
nyitva 

I. kategória: 225 Ft 200 Ft 170 Ft 140 Ft 

A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, 

valamint étterem, söröző, borozó, nappali bár, 

eszpresszó, kávézó, kávéház, teaház, cukrászda, étel-, 

salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a 4* és 5* 

kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel 

megegyező színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és 

amelyek megjelenése és szolgáltatása a II. kategóriába 

sorolt üzletek színvonalát meghaladja. 

    

II. kategória: 150 Ft 130 Ft 113 Ft 94 Ft 

A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, 

valamint étterem, söröző, borozó, nappali bár, 

eszpresszó, kávézó, kávéház, teaház, cukrászda, étel- és 

salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a 3* 

kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel 

megegyező színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és 

amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja a III. 

kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába sorolt 

    

III. kategória: 120 Ft 104 Ft 90 Ft 75 Ft 

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, 

kávézó, kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és 

egyéb vendéglátó üzlet, amelyek megjelenése és 

szolgáltatása meghaladja a IV., illetve az V. 

kategóriába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt 

    

IV. kategória: 96 Ft 83 Ft 72 Ft 60 Ft 

Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan 

vendéglátó üzlet, amelyek a III. kategóriába sorolt 

üzletek színvonalát nem érik el. 

    

V. kategória: 64 Ft 55 Ft 48 Ft 40 Ft 



 

Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül, 

melyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem 

érik el. 

    

 

1. b) 50 000 főnél nagyobb lakosságszámú településen naponta 
 

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás 
24 órán túl 

nyitva 
24 óráig 
nyitva 

22 óráig 
nyitva 

21 óráig 
nyitva 

I. kategória: 192 Ft 167 Ft 145 Ft 120 Ft 

A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, 

valamint étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, 

kávézó, kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és 

egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi 

szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú 

szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és 

szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát 

meghaladja. 

    

II. kategória: 128 Ft 111 Ft 97 Ft 80 Ft 

A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, 

valamint étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, 

kávézó, kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és 

egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi 

szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú 

szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és 

szolgáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el az 

I. kategóriába sorolt üzletek színvonalát. 

    

III. kategória: 102 Ft 89 Ft 77 Ft 64 Ft 

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 

kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb 

vendéglátó üzlet, amelyek megjelenése és szolgáltatása 

meghaladja a IV., illetve az V. kategóriába, de nem éri el 

a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát. 

    

IV. kategória: 82 Ft 71 Ft 61 Ft 51 Ft 

Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó 

üzlet, amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát 

nem érik el. 

    

V. kategória: 54 Ft 47 Ft 41 Ft 34 Ft 

Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül, melyek a III. 
kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el. 

    

 

 

 

1. c) 10 001–50 000 fős lakosságszámú településen naponta 
 

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás 
24 órán túl 

nyitva 
24 óráig 
nyitva 

22 óráig 
nyitva 

21 óráig 
nyitva 



 

I. kategória: 164 Ft 143 Ft 124 Ft 103 Ft 

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 

kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb 

vendéglátó üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi 

szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú 

szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és 

szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát 

meghaladja. 

    

II. kategória: 110 Ft 95 Ft 83 Ft 68 Ft 

A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint 

étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 

kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb 

vendéglátó üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi szálláshelyek 

vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú szolgáltatást 

nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgáltatása 

meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába 

sorolt üzletek színvonalát. 

    

III. kategória: 88 Ft 76 Ft 66 Ft 55 Ft 

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 

kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb 

vendéglátó üzlet, amelyek megjelenése és szolgáltatása 

meghaladja a IV., illetve az V. kategóriába, de nem éri el a II. 

kategóriába sorolt üzletek színvonalát. 

    

IV. kategória: 70 Ft 61 Ft 53 Ft 44 Ft 

Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, 

amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik 

el. 

    

V. kategória: 46 Ft 40 Ft 35 Ft 29 Ft 

Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül, melyek a 

III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el. 

    

 

1. d) 5001–10 000 fős lakosságszámú településen naponta 
 

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás 24 órán túl 
nyitva 

24 óráig 
nyitva 

22 óráig 
nyitva 

21 óráig 
nyitva 

I. kategória: 140 Ft 122 Ft 106 Ft 88 Ft 

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 

kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb 

vendéglátó üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi 

szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú 

szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és 

szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát 

meghaladja. 

    

II. kategória: 94 Ft 82 Ft 71 Ft 59 Ft 



 

A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint 

étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 

kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb 

vendéglátó üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi szálláshelyek 

vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú szolgáltatást 

nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgáltatása 

meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába 

sorolt üzletek színvonalát. 

    

III. kategória: 75 Ft 65 Ft 57 Ft 47 Ft 

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 

kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb 

vendéglátó üzlet, amelyek megjelenése és szolgáltatása 

meghaladja a IV., illetve az V. kategóriába, de nem éri el a II. 

kategóriába sorolt üzletek színvonalát. 

    

IV. kategória: 60 Ft 52 Ft 45 Ft 37 Ft 

Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, 

amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik 

el. 

    

V. kategória: 40 Ft 35 Ft 30 Ft 25 Ft 

Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül, melyek a 

III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el. 

    

 

1. e) 5000 fő alatti lakosságszámú településen naponta 
 

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás 
24 órán túl 

nyitva 

24 óráig 
nyitva 

22 óráig 
nyitva 

21 óráig 
nyitva 

I. kategória: 120 Ft 104 Ft 91 Ft 75 Ft 

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 

kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb 

vendéglátó üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi 

szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú 

szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és 

szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát 

meghaladja. 

    

II. kategória: 80 Ft 70 Ft 60 Ft 50 Ft 

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 

kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb 

vendéglátó üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi szálláshelyek 

vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú szolgáltatást 

nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgáltatása 

meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el 

az I. kategóriába sorolt üzletek színvonalát. 

    

III. kategória: 64 Ft 56 Ft 48 Ft 40 Ft 

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, továbbá 

cukrászda, étel-, salátabár és mindazon üzletek, amelyek 

megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve 

az V. kategóriába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt üzletek 

színvonalát. 

    

IV. kategória: 51 Ft 44 Ft 39 Ft 32 Ft 



 

Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, 

amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik 

el. 

    

V. kategória: 34 Ft 30 Ft 26 Ft 21 Ft 

Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül, melyek a 

III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el. 

    

 

Négy- és ötcsillagos szálláshelyek vendéglátó üzleteiben háttér jellegű gépzene-felhasználás esetén 

50 000 fő alatti lakosságszámú településen [1. c), 1. d), 1. e) pontja] az 1. b) pont I. kategória 

szerinti szerzői jogdíjakat kell megfizetni. 

 

1.f)  Autópályák, autóutak parkolóiban, pihenőhelyein lévő vendéglátó üzletekben történő háttér 

jellegű gépzene-felhasználás esetén az 1. b) pont szerinti szerzői jogdíjat kell megfizetni 

1.g) Üzemanyagtöltő állomások vendéglátó üzleteiben háttér jellegű gépzene-felhasználás esetén 

– ha a vendéglátó üzlet egy légtérben van az üzemanyag-értékesítést végző kereskedelmi üzlettel 

és az értékesítést végző üzemeltető személye a két értékesítési helyen megegyezik – az alábbi 

szerzői jogdíjat kell fizetni naponta: 

 24 órán túl 
nyitva 

24 óráig 
nyitva 

22 óráig 
nyitva 

21 óráig 
nyitva 

a) Budapesten 40 Ft 35 Ft 30 Ft 25 Ft 

b) Városokban 34 Ft 30 Ft 26 Ft 21 Ft 

c) Egyéb településeken 29 Ft 25 Ft 22 Ft 18 Ft 

 

Befogadóképességgel kapcsolatos rendelkezések 

A B. fejezet 1., pontban megállapított szerzői jogdíjak alkalmazásakor a vendéglátó üzlet 

befogadóképességét alapul véve: 

a) 1–50 főig az alap szerzői jogdíjat, 

b) 51–100 főig az alap szerzői jogdíj 10%-kal növelt összegét, 

c) 101–200 főig az alap szerzői jogdíj 20%-kal növelt összegét, 

d) 201–300 főig az alap szerzői jogdíj 35%-kal növelt összegét, 

e) 300 fő felett az alap szerzői jogdíj 50%-kal 

növelt összegét kell  megfizetni. 

 

2. Szálláshelyeken történő zenefelhasználás esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni: 

 

2. a) Szállodák közös helyiségeiben (társalgó, hall, stb. vendéglátó kiszolgálás nélkül) történő 

háttér jellegű gépzene-felhasználás esetén helyiségenként az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni 

havonta: 

-5* és 4* szállodákban 3.630 Ft 

-3* szállodákban 2.415 Ft 

-2* és 1* szállodákban 1.317 Ft 

Egy közös helyiségnek kell tekinteni a kisegítő helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) 

végzett, kifejezetten háttérzene jellegű gépzene-felhasználást is. 



 

 

2. b) Szállodák olyan közös helyiségeiben (társalgó, hall. stb.), ahol azonos üzemeltetővel 

drinkbár, presszó működik, és háttér jellegű gépzene-felhasználás történik, helyiségenként az 

alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni havonta: 

-5* és 4* szállodákban 7.593 Ft 

-3* szállodákban 4.572 Ft 

-2* és 1* szállodákban 3.090 Ft 

 

2. c) Panziók közös helyiségeiben (társalgó, hall stb. vendéglátó kiszolgálás nélkül) történő háttér 

jellegű gépzene-felhasználás esetén helyiségenként az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni havonta: 

- Budapesten, gyógy- és üdülőhelynek, üdülőtelepnek nyilvánított településeken 1.885 Ft 

- Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban 1.719 Ft 

- Városokban 1.260 Ft 

- Egyéb településen 1.018 Ft 

Egy közös helyiségnek kell tekinteni a kisegítő helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) 

végzett, kifejezetten háttérzene jellegű gépzene-felhasználást is. 

 

2. d) Panziók olyan közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.), ahol azonos üzemeltetővel drinkbár, 

presszó működik, és háttér jellegű gépzene-felhasználás történik, helyiségenként az alábbi 

szerzői jogdíjat kell fizetni havonta: 

- Budapesten, gyógy- és üdülőhelynek, üdülőtelepnek nyilvánított településeken 3.410 Ft 

- Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban 3.068 Ft 

- Városokban 2.260 Ft 

- Egyéb településen 1.865 Ft 

 

2. e) Kempingek és üdülőházak közös helyiségeiben (társalgó, hall stb. vendéglátó kiszolgálás 

nélkül) történő háttér jellegű gépzene-felhasználás esetén helyiségenként 1.331 Ft szerzői 

jogdíjat kell fizetni havonta. Egy közös helyiségnek kell tekinteni a kisegítő helyiségekben (pl. lift, 

folyosó, mellékhelyiség) végzett, kifejezetten háttérzene jellegű zenefelhasználást is. 

 

2. f) Kempingek és üdülőházak olyan közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.), ahol azonos 

üzemeltetővel drinkbár, presszó működik, és háttér jellegű gépzene-felhasználás történik, 

helyiségenként 2.615 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni havonta. 

 

2. g) Közösségi szálláshelyek (pl. turistaház, hostel, munkásszállás) közös helyiségeiben (társalgó, 

hall stb. vendéglátó kiszolgálás nélkül) történő háttér jellegű gépzene-felhasználás esetén 

helyiségenként havonta 896 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni. 

Egy közös helyiségnek kell tekinteni a kisegítő helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) 

végzett, kifejezetten háttérzene jellegű zenefelhasználást is. 

 

2. h) Közösségi szálláshelyek (pl. turistaház, hostel, munkásszállás) olyan közös helyiségeiben 



 

(társalgó, hall stb.), ahol azonos üzemeltetővel drinkbár, presszó működik, és háttér jellegű 

gépzene-felhasználás történik, helyiségenként havonta 1.730 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni. 

 

3. A csillag- és kategória-besorolás szempontjai: 

3.1. A zenefelhasználást végző üzletek (pl. vendéglátóüzletek) jogdíjfizetés szempontjából 

történő besorolását a kereskedelmi besorolásának, a zeneművek felhasználása mértékének, 

valamint annak figyelembevételével, hogy a felhasználás milyen mértékben szolgálja 

jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját [Szjt. 38. § (2) bekezdése], a CloudCasting Kft. 

határozza meg.  

3.2. A CloudCasting Kft. a szálláshelyek csillag-besorolását a kereskedelmi besorolásnak 

megfelelően fogadja el. Amennyiben a felhasználó ezt nem tartja reálisnak, az illetékes szakmai 

szövetség igazolásával kérhet módosítást. Ebben az esetben szálláshely besorolását a 

CloudCasting Kft. a szakmai szövetség ajánlása, valamint a saját helyszíni ellenőrzése során 

felvett adatok alapján állapítja meg. 

 
C. Egyéb rendelkezések 

1. A CloudCasting Kft. elsősorban olyan helyszíneken végez független jogkezelést, ahol a zárt rendszerű 

berendezésével háttérzenét szolgáltat. Amennyiben más helyszíneken is használják az általa jogkezelt 

zenéket, azokon a helyeken is fellép a jogdíjigényével. 

2. Az árlistában nem szereplő zenefelhasználások esetében a CloudCasting Kft. 2017-ben nem tervezi a 

jogkezelést. Amennyiben ez az igény mégis felmerül, kiegészíti az árlistáját. 

3. A díjfizetéssel előzetesen kell jogot szerezni a felhasználásra, azaz a jogdíjat előzetesen, legkésőbb 

a felhasználás megkezdésének napjáig kell megfizetni. 

4. Alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés csak akkor köthető, ha a 

felhasználó vagy a felhasználás sajátos körülményei indokolttá teszik. 

5. A tájékoztatóban szereplő összegek nettó, áfa nélküli összegek. 

6. Az itt nem szabályozott kérdésekben a felhasználó és CloudCasting Kft. közötti szerződés, illetve a Ptk. 

az irányadó. 

 


