
Egy jól megválasztott filmmel feldobhatjuk a szállo-
dai bár hangulatát, odavonzhatjuk a vendégeket az 
étterembe, délutáni filmvetítést rendezhetünk a gye-
rekklubban, vagy izgalmas aláfestést kínálhatunk a 
konferenciák programjához. 

Megérkezett a Motion Picture Licensing Company
A hazai jogszabályok alapján a zenei alkotások fel-
használásához hasonlóan a filmek nyilvánosság szá-
mára történő levetítéséhez is engedélyt kell kérni, füg-
getlenül attól, hogy szedtek-e a vetítésért belépődíjat, 
kihelyezett televízión látható-e a film vagy DVD-ről 
játszottuk-e le. A szállodai vagy éttermi gyereksar-
kokban például e nélkül nem lenne szabad egyetlen 
Disney-filmet sem levetíteni. Míg a zenék felhasz-
nálásához az Artisjus Egyesületet kell felkeresni az 
engedély céljából, addig a filmek nyilvános vetítésére 
vonatkozó engedély beszerzésekor nem mindig egy-
értelmű, mely szervezet az illetékes. Külföldi filmek 
esetében a filmforgalmazók engedélye a legtöbb eset-
ben egy-két év alatt lejár, így jobb híján közvetlenül 
az eredeti filmstúdióhoz kellett fordulnia annak, aki 
nem akarta megkerülni a szabályokat.

Mígnem 2015 júliusában megalapították, majd 2016 
decemberében független jogkezelő szervezetként 
bejegyezték a Motion Picture Licensing Company 
(MPLC) magyarországi irodáját, amely praktikus 
segítséget nyújt ahhoz, hogy egyszeri díj megfizeté-
sével egy egész évre mentesüljünk közel 900 stúdió 
filmalkotásának engedélyeztetési procedúrája alól. 

Közel 900 filmelőállító képviseletében
„Az MPLC-t 30 évvel ezelőtt alapították Los Angeles-
ben” – mondta el érdeklődésünkre Kovácsné dr. Sze-
gőfi Luca, az MPLC magyarországi irodájának ügy-
vezetője. Akkoriban terjedtek el a videokazetták, és 
mivel a filmstúdióknak hatalmas apparátust kellett 
volna fenntartaniuk ahhoz, hogy nyomon kövessék a 
kazetták jogszerű felhasználását, felmerült az igény 
egy közös szervezet létrehozására, mely kizárólag 
a filmszínházakon kívüli vetítésekkel foglalkozott. 
Ma az MPLC öt kontinens több mint 30 országában 
segíti a filmalkotásokhoz való jogszerű hozzáférést. 
A szervezet által képviselt közel 900 filmelőállító és 
forgalmazó között vannak a vezető hollywoodi film-
stúdiók, a Walt Disney Pictures-től a Warner Bros-ig, 
valamint számos független előállító is.

Az MPLC Ernyő Engedélye ezen filmelőállítók 
összes, kereskedelmi forgalomban már megjelent 
filmalkotásának korlátlan számú vetítésére ad le-
hetőséget az engedéllyel rendelkező létesítmény 
egész területén, bármely legálisan elérhető formában 
(DVD, Blu-ray, televíziócsatorna, videótár-előfizetés, 
online platformok stb.). Ez gyakorlatilag több tízezer 
filmalkotást jelent, mely naponta bővül.

Legalizált vetítések éves díjért
„Amennyiben egy szálloda televíziókészüléket helyez ki a 
lobbyban, közösségi térben, szobákban, konferenciaterem-
ben, étteremben, tehát az épület bármely részében (kivéve ki-
zárólag a munkavállalók számára fenntartott helyiségeket), a 

felhasználás nyilvános előadásnak mi-
nősül, melyhez engedélyre van szük-
sége” – hangsúlyozza Kovácsné  
dr. Szegőfi Luca.

„Sem a kábelszolgáltatók által nyúj-
tott tv-csomagok, sem pedig az Ar-
tisjus által nyújtott engedélyek nem 
foglalják magukban a filmalkotók nyil-
vános előadásra vonatkozó engedélyét. 
Az MPLC Ernyő Engedélyével ezen 
vetítéseket a felhasználó jogszerűen 
végezheti, sőt, mivel az engedély min-
den legális vetítési formára vonatkozik, 
ezért a televízión kívül bármennyiszer 
vetíthet DVD-ről, Blu-rayről vagy le-
gális online oldalról is. 

Szeretném hangsúlyozni, hogy az 
Ernyő Engedély amellett, hogy le-
gálissá teszi a televíziócsatornákról 
történő vetítéseket, azzal egyidejűleg 
pluszszolgáltatások kialakítását is 
nyújtja, ha megfelelően kihasználják. 
Mindezt úgy, hogy a jogdíj változat-
lan marad. Az engedély birtokában 
jobbnál jobb programokat lehet szer-
vezni, mint pl. kertmozi, tematikus 

programok, gyermekprogramok stb.” – figyelmeztet az 
MPLC Magyarország ügyvezetője.

Az Ernyő Engedély birtokában tehát tetszőleges 
számú vetítést szervezhet egy szálloda vagy étterem, 
a vetítést kísérő fogyasztással akár sokszorosan be-
hozva az egyszeri, éves díj összegét. 

Szállodák esetében a jogdíjak 66 779 + áfa/év és 
198 108 Ft + áfa/év között mozognak, éttermek, bárok 
esetében 40 400 Ft + áfa/év és 80 800 Ft + áfa/év kö-
zött van a fizetendő összeg. E jogdíjak tehát korlátlan 
vetítésre szólnak egy teljes évig, a felhasználó egész 
területén. További információk a www.mplc.hu  
oldalon.  (X)

Itt az új jogdíjkezelő szervezet  

korlátlan filmvetítés ernyő engedéllyel
Minden szállodai és éttermi szakember tudja, milyen jótékony hatása van  

a zenének a vendégek hangulatára. Azonban nemcsak a zenét használhatjuk fel 

sokrétűen az üzemeltetés során, a filmvetítésben is rengeteg lehetőség rejlik. 
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