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Értesítés nyilvántartási eljárásban

ÉRTESÍTÉS

A MPLC Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1013 Budapest, Attila út 4.)
független jogkezelő szervezet tevékenységének bejelentési eljárásában
értesítem

a bejelentőt, hogy a független jogkezelő szervezetként történő jogkezelési tevékenységének
megkezdését a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi
XCIII. törvény (a továbbiakban: Kjkt.) 85. §-a alapján tudomásul veszem, az általa végzett
jogkezelési tevékenységnek a nyilvántartásba vételéről haladéktalanul gondoskodom, a bejelentő
által végzett jogkezelési tevékenységeket és a további nyilvántartási adatait az alábbiak szerint
állapítom meg:
1.
A szervezet rövidített elnevezése: MPLC
A szervezet neve: MPLC Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
A szervezet idegen nyelvű elnevezése:
MPLC Hungary Limited Liability Company
A szervezet címe: 1013 Budapest, Attila út 4.
A szervezet levelezési címe: 1013 Budapest, Pauler utca 1.
A szervezet képviselőjének neve: Kovácsné dr. Szegőfi Luca (ügyvezető)
A szervezet honlapja: www.mplc.hu
A szervezet elektronikus levelezési címe: lszegofi@mplc.com
A szervezet telefonszáma: +36 1 445-4324
A szervezet pénzforgalmi számlája 11701004-20248017-00000000
A pénzforgalmi szolgáltató nevét és székhelye: OTP Bank 1051 Budapest, Nádor utca 21.

3. A szervezet által kezelt szerzői és/vagy szomszédos jogok a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény (a továbbiakban: Szjt.) . megfelelő rendelkezéseinek megadásával
3.15. Filmalkotások nyilvános előadása[Szjt. 24. §]
Megjegyzés:
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A szervezet a jogkezelést a megfilmesítési szerződés (Szjt. 66. §) alapján végzi a filmelőállítók, mint
jogosultak számára.
4. A jogkezelési tevékenységek:
4.1. a jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételeinek megállapítása;
4.3. a felhasználás engedélyezése;
4.4. a felhasználásért járó jogdíj beszedése;
4.6. a szerzői jog vagy a kapcsolódó jog megsértésével szemben történő fellépés;
4.7. a jogkezeléssel érintett felhasználások adatainak kezelése;
4.8. a jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint műveik, illetve teljesítményeik adatainak kezelése;
4.9. a jogdíjak felosztása;
A 3. pontban megjelölt vagyoni jogok tekintetében a szervezet által végzett jogkezelési tevékenység
és érintett jogosulti csoport
Vagyoni jog (3.)
3.15.

Jogkezelési tevékenység (4.)

Jogosulti csoport

4.1., 4.3., 4.4., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9 filmelőállító (filmszerzők)

Az eljárással kapcsolatban 50.000 Ft eljárási költség merült fel, amelyet az ügyfél igazgatási
szolgáltatási díjként a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának megfizetett.
E végzés a közléssel jogerős, ellen jogorvoslatnak helye nincs.
INDOKOLÁS

Az MPLC Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MPLC) a Kjkt. 71. §-ának
megfelelően 2016. november 16. napján a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (a továbbiakban:
Hivatal) bejelentette a független jogkezelő szervezetként történő jogkezelési tevékenységének
megkezdését. Bejelentésében az általa képviselt jogosulti csoportként a filmelőállítókat határozta
meg, a jogkezeléssel érintett műként a filmalkotást jelölte meg. Gyakorolni kívánt jogkezelési
tevékenységként bejelentésében a jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételeinek megállapítását, a
felhasználás engedélyezését, a felhasználásért járó jogdíj beszedését, a szerzői jog vagy a kapcsolódó
jog megsértésével szemben történő fellépést, a jogkezeléssel érintett felhasználások adatainak
kezelését, a jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint műveik, illetve teljesítményeik adatainak
kezelését, illetve a jogdíjak felosztását jelölte meg. Az MPLC bejelentéséhez mellékelte létesítő
okiratát, szervezeti és működési szabályzatát, tagsági szabályzatát, felosztási szabályzatát,
díjszabását, beszámolóját a jogkezeléssel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 216/2016.
(VII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-ában foglaltaknak megfelelően.

Az MPLC a kérelem mellékleteként csatolt feladóvevény tanúsága szerint 2016. november 15.
napján 50.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg a Hivatal részére.
A Kjkt. 84. §-ának c) pontja alapján a független jogkezelő szervezet tevékenysége bejelentésének
tartalmaznia kell független jogkezelő szervezet által végzett jogkezelési tevékenység meghatározását,
feltüntetve az érintett szerzői jogot és a jogkezelési tevékenység típusát. Az MPLC
formanyomtatványon benyújtott bejelentésében a kezelni kívánt szerzői jogok között az Szjt. 24. §-át
és 66. §-át jelölte meg. Az Szjt. 66. §-a a megfilmesítési szerződés szabályait tartalmazza, így a
bejelentésből nem volt megállapítható, hogy e § külön feltüntetésével az MPLC konkrétan mely
vagyoni jog tekintetében kívánt volna jogkezelési tevékenységet végezni.
A Kjkt. 4. §-ának 4. pontja szerint a "független jogkezelő szervezet: olyan szervezet, amely céljaként
vagy fő tevékenységeként szerzői jogot vagy kapcsolódó jogot kezel több jogosult érdekében és
közös javára erre vonatkozó törvény, szerződés vagy egyéb jogviszony alapján, továbbá nem áll a
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jogosultak tulajdonában vagy ellenőrzése alatt, és nyereségszerzési céllal működik." A bejelentésből
azonban nem derült ki egyértelműen, hogy a Bejelentő megfelel-e a Kjkt. 4. §-a 4. pontjának a)
alpontjában foglalt azon feltételnek, miszerint a független jogkezelő szervezet nem áll a jogosultak
tulajdonában, vagy ellenőrzése alatt.
Fentiek alapján a Hivatal 2016. november 23-án kelt végzésével, megfelelő határidő tűzése mellett
felhívta a bejelentőt, hogy pontosítsa kérelmét az érintett szerzői jog vagy kapcsolódó jog
tekintetében, továbbá nyilatkozzon arról, hogy megfelel-e a Kjkt. 4. §-a 4. pontjának a) alpontjában
foglalt követelményeknek.
A bejelentő a 2016. december 13-án, határidőben érkezett beadványában eleget tett a Hivatal
hiánypótlási felhívásának. A beadványában úgy nyilatkozott, hogy kizárólag az Szjt. 24 §-ban
szabályozott nyilvános előadásra vonatkozóan kéri jogkezelés tevékenységének bejegyzését a
kérelemben megjelölt filmelőállítói jogosulti csoportra tekintettel. Az Szjt. 66. §-át kiegészítő jellegű
háttérszabályként jelölte meg a bejelentésben, mert a filmelőállítók nem szerzők, ezért nem is
rendelkeznek saját jogon az Szjt. 24. §-a szerinti nyilvános előadásra vonatkozó jogokkal, azonban
ilyen engedélyezési jogosultságot az Szjt. 66. §-ának (1) bekezdése szerint a szerzők rájuk
ruházhatnak.
A bejelentés a pótolt hiányokra is tekintettel a Kjkt. 84. §-ában foglaltaknak megfelel, ezért a Kjkt.
85. §-ának (2) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Mindezek alapján a Hivatal az MPLC-t - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 37. §-a (3) bekezdésének, 71. §-a (6) bekezdésének, 100. §
-a (1) bekezdése a) pontjának, a Kjkt. 82. §-a (1) bekezdésének, a 85. §-ának, a Kjkt. 100. §-ának, az
R. 10. §-ának és 11. §-ának, valamint a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő
szervezetek jogkezelési tevékenységének bejelentésével, valamint a reprezentatív közös jogkezelő
szervezetként végzett közös jogkezelési tevékenység engedélyezésével kapcsolatos eljárásokért
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályokról szóló 19/2016. (IX. 5.) IM rendelet 1.
§-ának előírásaira figyelemmel döntött.
A végzés elleni fellebbezést az Kjkt. 82. §-ának (1) bekezdése zárja ki. A végzéssel szembeni
bírósági felülvizsgálat a Kjkt. 128. §-ának (1) bekezdése b) pontja alapján kizárt.
A Hivatal hatásköre és illetékessége a Kjkt. 74. §-án alapul.
Budapest, 2016. december 21.
(Tértivevénnyel)

Dr. Lábody Péter Csaba
főosztályvezető
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