AZ MPLC MAGYARORSZÁG KFT.
DÍJSZABÁSA
FILMALKOTÁSOK NYILVÁNOS ELŐADÁSSAL TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSA UTÁN
A 2020. ÉVBEN FIZETENDŐ JOGDÍJAKRÓL

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 2020. június 5-től 2020. december 31-ig hatályos.
II. Mentesülés a jogdíjfizetés alól
II.1. Amennyiben a felhasználás megfelel a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény IV. fejezetében rögzített
szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezéseinek, a felhasználó mentesül a jogdíjfizetés alól.

III. A felhasználás kezdetekor előre meghatározható számú nyilvános előadásra vonatkozó
rendelkezések
III. 1. Alkalmi engedély jogdíjának mértéke
III.1.1 Amennyiben a nyilvános előadás során belépődíjat nem szednek

Becsült nézőszám
1-100
101-200
201-300
301-500
500 felett

Nettó jogdíj
21 900
31 700
43 700
61 200
79 800

Amennyiben a felhasználó egyidejűleg kér engedélyt több vetítési alkalomra, az alábbi kedvezmények
valamelyikére jogosult:
15% kedvezmény, 5 alkalom esetén
20% kedvezmény, 10 alkalom esetén
25% kedvezmény, 15 alkalom esetén

III.1.2 Amennyiben a nyilvános előadás során belépődíjat szednek
A felhasználó a nyilvános előadást megelőzően az alábbi jogdíjat köteles megfizetni a becsült nézőszám
függvényében. Amennyiben a felhasználás során a nettó jegybevétel 30%-a magasabb, mint az alábbi díj, a
felhasználó adatszolgáltatás alapján a különbözetet köteles teljesíteni a vetítést követően.

Becsült nézőszám
1-100
101-200
201-300
301-500
500 felett

Nettó jogdíj
21 900
31 700
43 700
61 200
79 800

Amennyiben a felhasználó egyidejűleg kér engedélyt több vetítési alkalomra, az alábbi kedvezmények
valamelyikére jogosult:
15% kedvezmény, 5 alkalom esetén
20% kedvezmény, 10 alkalom esetén
25% kedvezmény, 15 alkalom esetén
III. 2. Autósmozi jogdíjának mértéke
III.2.1 Amennyiben a nyilvános előadás során belépődíjat nem szednek

Autók becsült
száma
1-50
51-100
101-150
150 felett

Nettó jogdíj
21 900
31 700
43 700
61 200

Amennyiben a felhasználó egyidejűleg kér engedélyt több vetítési alkalomra, az alábbi kedvezmények
valamelyikére jogosult:
15% kedvezmény, 5 alkalom esetén
20% kedvezmény, 10 alkalom esetén
25% kedvezmény, 15 alkalom esetén
III.2.2 Amennyiben a nyilvános előadás során belépődíjat szednek
A felhasználó a nyilvános előadást megelőzően az alábbi jogdíjat köteles megfizetni az autók becsült számának
függvényében. Amennyiben a felhasználás során a nettó jegybevétel 30%-a magasabb, mint az alábbi díj, a
felhasználó adatszolgáltatás alapján a különbözetet köteles teljesíteni a vetítést követően.

Autók becsült száma
1-50
51-100
101-150
150 felett
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Nettó jogdíj
21 900
31 700
43 700
61 200

Amennyiben a felhasználó egyidejűleg kér engedélyt több vetítési alkalomra, az alábbi kedvezmények
valamelyikére jogosult:
15% kedvezmény, 5 alkalom esetén
20% kedvezmény, 10 alkalom esetén
25% kedvezmény, 15 alkalom esetén
III.3. A fenti jogdíjakhoz a mindenkori áfa összegét hozzá kell adni.
III. 4. A felhasználási szerződés megkötésekor a felhasználó adatot szolgáltat az MPLC-nek, mely tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

a felhasználni kívánt filmalkotás magyar és eredeti címét
a filmalkotás előállítóját
a filmalkotás előállítási évét
a filmalkotás rendezőjét
a vetítési alkalmak számát
a vetítési helyszínt
a vetítés tervezett időpontját
a becsült nézőszámot.

III.5. 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.6. 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.7. Késedelmes jogdíjfizetés esetén, a jogdíjfizetésre kötelezett a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles
fizetni.

IV. Korlátlan számú felhasználásra, ún. Ernyő Engedélyre vonatkozó rendelkezések
Az Ernyő Engedély díjának mértéke 365 nap felhasználási időszakra vonatkozóan
IV. 1. 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:
1 monitor esetében: 53 303 Ft + áfa
1 monitor felett készülékenként további 10 661 Ft + áfa
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IV. 2. Egészségügyi ellátórendszer keretében:
IV.2.1. A központi költségvetés, illetve az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozott egészségügyi
szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi intézmények esetében
IV.2.1.1. Amennyiben a közösségi térben (pl. váróteremben) és a további helyiségekben (pl. betegszoba,
vizsgáló) is történik felhasználás
Közösségi térben kihelyezett készülékek után fizetendő díj:
1 monitor esetében: 53 303 Ft + áfa
1 monitor felett készülékenként további 10 661 Ft + áfa
Ezen felül a további helyiségekben kihelyezett monitorok után fizetendő díjak:
1-25 monitor: 15 724 + áfa
26-50 monitor: 29 200 + áfa
51-100 monitor: 51 655 + áfa
101-150 monitor: 67 358 + áfa
150 monitor felett: 80 829 + áfa
IV.2.1.2. Amennyiben kizárólag a közösségi térben (pl. váróteremben) történik felhasználás
1 monitor esetében: 53 303 Ft + áfa
1 monitor felett készülékenként további 10 661 Ft + áfa
IV.2.1.3. Amennyiben kizárólag a közösségi téren kívüli helyiségekben (pl. betegszoba, vizsgáló) történik
felhasználás
36 190 Ft + áfa alapdíj + a monitorok számától függően az alábbi díj:
1-25 monitor: 15 724 + áfa
26-50 monitor: 29 200 + áfa
51-100 monitor: 51 655 + áfa
101-150 monitor: 67 358 + áfa
150 monitor felett: 80 829 + áfa
IV.2.2. Egészségügyi magánszolgáltató intézmények esetében:
IV.2.2.1. Amennyiben a közösségi térben (pl. váróteremben) és a további helyiségekben (pl. betegszoba,
vizsgáló) is történik felhasználás
Közösségi térben kihelyezett készülékek után fizetendő díj:
1 monitor esetében: 74 624 Ft + áfa
1 monitor felett készülékenként további 14 931 Ft + áfa
Ezen felül a további helyiségekben kihelyezett monitorok után fizetendő díjak:
1-25 monitor: 16 923 Ft + áfa
26-50 monitor: 31 427 Ft + áfa
51-100 monitor: 55 595 Ft + áfa
101-150 monitor: 72 496 Ft + áfa
150 monitor felett: 86 996 Ft + áfa
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IV.2.2.2. Amennyiben kizárólag a közösségi térben (pl. váróteremben) történik felhasználás
1 monitor esetében: 74 624 Ft + áfa
1 monitor felett készülékenként további 14 931 Ft + áfa
IV.2.2.3. Amennyiben kizárólag a közösségi téren kívüli helyiségekben (pl. betegszoba, vizsgáló) történik
felhasználás
54 802 Ft + áfa alapdíj + a monitorok számától függően az alábbi díj:
1-25 monitor: 16 923 Ft + áfa
26-50 monitor: 31 427 Ft + áfa
51-100 monitor: 55 595 Ft + áfa
101-150 monitor: 72 496 Ft + áfa
150 monitor felett: 86 996 Ft + áfa
IV. 3. Művelődési ház, könyvtár, múzeum, kiállítótér, galéria, teleház, IKSZT, egyéb kulturális feladatot ellátó
intézmények esetében:
-

Városban működő intézmények számára: 110 363 Ft + áfa

-

Községben működő intézmények számára: 88 290 Ft + áfa

IV. 4. Vendéglátóipari egységek (pl. étterem, cukrászda, büfé, csárda, söröző, kávéház) esetében:
-

Budapesten, megyeszékhelyen és megyei jogú városban üzemelő: 87 416 Ft + áfa

-

Városban üzemelő: 65 563 Ft + áfa

-

Községben üzemelő: 49 172 Ft + áfa

Amennyiben a vendéglátóipari egység valamely szálláshely épületében található és a szálláshely üzemeltetése
alá tartozik, a szálláshelyekre vonatkozó jogdíjak irányadók.
IV.5. Fitness termek, szalonok
IV.5.1. Kondícionáló termek
-

Budapesten és megyeszékhelyen üzemelő: 87 416 Ft + áfa

-

További településen üzemelő: 65 563 Ft + áfa

IV.5.2. Egészségmegőrző és alakformáló készülékeket üzemeltető fitness szalonok
(pl. multimédiás lejátszóval rendelkező alakformáló készülékek)
-

Budapesten, megyeszékhelyen üzemelő:
1 készülék: 47 972 Ft + áfa
2 készülék: 63 963 Ft + áfa
3 készülék: 79 954 Ft + áfa
4 készülék: 95 945 Ft + áfa
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-

További településen üzemelő:
1 készülék: 42 642 Ft + áfa
2 készülék: 58 633 Ft + áfa
3 készülék: 74 624 Ft + áfa
4 készülék: 90 615 Ft + áfa

Amennyiben az edzőterem valamely szálláshely épületében található, a szálláshelyekre vonatkozó jogdíjak
irányadók.
IV. 6. Szálláshely szolgáltatást nyújtó létesítmények esetében:
-

Az alábbi jogdíjak nettó összegek, melyhez a mindenkori áfát hozzá kell adni.
Az alábbi jogdíjak a szálláshely teljes területére vonatkoznak, a szálláshely egészét – szobákat,
közösségi teret, éttermet, bárt, konferenciatermet, stb. – magában foglalja.
A jogdíj összegét nem érinti, ha a szálláshely üzemeltetője a szálláshely épületében
vendéglátóipari egységet is működtet.
Szezonálisan üzemelő szálláshelyek esetében a jogdíj mértéke a nyitvatartási időszakkal arányosan
kerül meghatározásra.

1.

kategória: 4 és 5 csillagos szálláshelyek

2.

kategória: 3 csillagos szálláshelyek

3.

kategória: 1-2 csillagos szálláshelyek, panziók, hostelek, turistaházak, munkásszállások

Szobák
száma
1–25
26–50
51–100
101–150
151–200
201–250
251–300
301–350
351–400
401–500
500 felett
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1.
kategória

Jogdíj

Jogdíj

Jogdíj

118 832
137 369
159 606
176 484
188 986
193 565
198 156
202 750
207 325
211 867
216 474

95 769
113 212
134 138
150 019
161 784
166 092
170 413
174 736
179 041
183 315
187 650

72 969
89 558
109 458
124 563
135 751
139 849
143 957
148 068
152 162
156 226
160 350

2.
kategória

3.
kategória

4. kategória: Falusi szálláshelyek, magánszálláshelyek, egyéb szálláshelyek

Monitorok
száma

Jogdíj

1
2
3
4
5
6
7
8

12 000
15 584
19 005
22 359
25 998
30 231
33 967
37 326

4.
kategória

IV.7. Oktatási intézmények esetében:
-

Közoktatási intézmények: 332 Ft + áfa / diák

-

Felsőoktatási intézmények: 78 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): 87 416 Ft + áfa

IV.8. Kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységet végző gazdasági társaságok esetében:
-

Hipermarket, szakáruház, bevásárlóközpont, nagykereskedelmi egységek: 220 727 Ft + áfa

-

Kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletek:

1-100 m2: 66 218 Ft + áfa
101-150 m2: 66 218 Ft + áfa alapdíj + a 100 m2 feletti terület után m2-ként 883 Ft + áfa
150 m2 felett: 110 363 Ft + áfa alapdíj + a 150 m2 feletti terület után m2 -ként 883 Ft + áfa
IV. 9. Földi személyszállítás keretében járművenként (pl. busz, vonat):
-

1-20 fő utas esetében: 22 073 Ft + áfa

-

21 főnél több utas esetében: 44 146 Ft + áfa

IV. 10. Munkahelyeken (pl. üzemcsarnokokban, gyárakban, műhelyekben és egyéb, kizárólag munkavállalók
részére fenntartott helyiségekben):
500 fő felett: 200 Ft + áfa / munkavállaló
200-499 fő között: 350 Ft + áfa / munkavállaló
1-199 fő között: 500 Ft +áfa / munkavállaló
A jogdíj összegének meghatározásához a teljes munkavállalói létszámot kell alapul venni.
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V. Amennyiben a felhasználó az Ernyő Engedélyre vonatkozó jogdíjkategóriák egyikébe sem besorolható, úgy a
helyszín befogadóképességének és a felhasználás körülményeinek függvényében kerül meghatározásra a jogdíj
mértéke.
VI. 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.
VII. Késedelmes jogdíjfizetés esetén, a jogdíjfizetésre kötelezett a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles
fizetni.
****
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