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 2018. évre.
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:

1-1000 m2

2.000 Ft

1000 m2 felett

10.000 Ft

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:

1.3.

1-1000 m2

3.000 Ft

1000 m2 felett

15.000 Ft

Garázsokban, mélygarázsokban, parkolókban, parkolóházakban történő gépzene-felhasználás
esetén havonta az 1.1. pontban meghatározott szerzői jogdíj 20%-át kell fizetni.

1.4.

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;
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3.

kútoszlop felett 200 Ft és kútoszloponként további 20 Ft.

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:

5.

1000 fő befogadóképességig

5.000 Ft

minden további megkezdett 1.000 fő után további

2.000 Ft

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:

1-1000 m2

2.000 Ft

1000 m2 felett

6.

10.000 Ft

Munkahelyeken (például üzemcsarnokokban, gyárakban, műhelyekben, irodákban és egyéb,
kizárólag a munkavállalók által használt helyiségekben) a munkáltató általi gépzene-felhasználás
esetén havonta az 1.1. pontban meghatározott szerzői jogdíj 70%-át kell fizetni.

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 havonta
fizetni:

2.500 Ft

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

-5* és 4* szállodákban

20.000 Ft

-3* szállodákban

10.000 Ft

-2* és 1* szállodákban

5.000 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 élőzene- vagy gépzene-felhasználás történik,
helyiségenként további szerzői jogdíjat kell fizetni havonta, amely: 3.000 Ft

2. c) Panziók közös helyiségeiben (társalgó, hall stb. vendéglátó kiszolgálás nélkül) történő háttér
jellegű élőzene- vagy gépzene-felhasználás esetén helyiségenként az alábbi szerzői jogdíjat kell
fizetni havonta: 1.500 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 élőzene- vagy gépzene-felhasználás történik, helyiségenként
további szerzői jogdíjat kell fizetni havonta, amely: 1.500 Ft

2. e) Kempingek és üdülőházak közös helyiségeiben (társalgó, hall stb. vendéglátó kiszolgálás
nélkül) történő háttér jellegű élőzene- vagy gépzene-felhasználás esetén helyiségenként 1.500 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 élőzene- vagy gépzene-felhasználás
történik, helyiségenként további 1.500 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 élőzene- vagy gépzene-felhasználás
esetén helyiségenként havonta 500 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
élőzene- vagy gépzene-felhasználás történik, helyiségenként havonta további 1.000 Ft szerzői
jogdíjat kell fizetni.

3. A csillag- és kategória-besorolás szempontjai:
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 a 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. 2018-ban 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 első munkanapján kell megfizetni.

4.

Alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés csak akkor köthető, ha a
felhasználó vagy a felhasználás sajátos körülményei azt 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.
rendelkezései irányadóak.

