
V.

1. A közös jogkezelő egyesület neve: Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége

2. A közös jogkezelő egyesület rövidített neve: MAHASZ

3. A közös jogkezelő egyesület székhelye: 1025 Budapest, Csévi u. 18.

4. A közös jogkezelő egyesület képviselőjének neve, lakcíme:

Szűts László, elnök

dr. Musinger Ágnes

5. Jogszabályban előírt közös jogkezelésbe tartozó szerzői és/vagy szomszédos jogok az

Szjt. megfelelő rendelkezéseinek megadásával:

5.2. szerzői művek, előadások és hangfelvételek magáncélú másolására tekintettel fennálló

díjigény [Szjt. 20. § (1), (2), (4), (5), (6)];

5.14. kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek sugárzására tekintettel fennálló

hangfelvétel-előállítói díjigény (Szjt. 77. §);

5.15. kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek nyilvánossághoz közvetítésére tekintettel

fennálló hangfelvétel-előállítói díjigény (Szjt. 77. §).

6. A jogosultak elhatározásán alapuló, az 5. pontban fel nem sorolt közös jogkezelésbe

tartozó szerzői és/vagy szomszédos jogok az Szjt. megfelelő rendelkezéseinek megadásával:

- a hangfelvétel többszörözése tekintetében fennálló hangfelvétel-előállítói jog, azokban az

esetekben, amikor a többszörözés nem a másolatok kereskedelmi forgalomba hozatala

céljából történik (pl. rádiószervezetek által archiválás céljából készített másolatok,

zenegépekben történő felhasználás céljára készített másolatok, DJ-k által nyilvános előadás

céljából készített másolatok) [Szjt. 76. § (1) bekezdés a) pontja],

- az 1994. évi VII. törvény hatálybalépését megelőzően lejárt védelmi idejű

hangfelvételeknek az Szjt. hatálybalépését követően is folytatott felhasználására tekintettel

fennálló hangfelvétel-előállítói díjigény (Szjt. 108. §).

7. A gyakorolt közös jogkezelési tevékenység:

7.1. felhasználás engedélyezése (jogdíjbeszedés), jogérvényesítés;

7.2. a közös jogkezeléssel érintett felhasználások adatainak kezelése (dokumentáció);

7.3. a közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint műveik, illetve előadásaik vagy

hangfelvételeik adatainak kezelése (dokumentáció);

7.4. jogdíjak felosztása.



8. A közös jogkezeléssel érintett jogosulti kör meghatározása:

Jog

5.

Tevékenység

7.

Érintett jogosultak

8.

5.2. 7.2., 7.3., 7.4. Hangfelvétel-előállítók

5.14.
7.1., 7.2., 7.3.,

7.4.
Hangfelvétel-előállítók

5.15. 7.2., 7.3., 7.4. Hangfelvétel-előállítók

6.
7.1., 7.2., 7.3.,

7.4.
Hangfelvétel-előállítók

9. Megjegyzés: Az 5.15. pontban megjelölt díjigény esetében a 7.1. pont szerinti

jogdíjbeszedési tevékenységet az előadóművészek és hangfelvétel-előállítók nevében az

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület gyakorolja az MSZSZ-EJI-vel és a

Magyar Hanglemezkiadók Szövetségével kötött megállapodás alapján az Szjt. 87. § (2)

bekezdésében foglaltaknak megfelelően.


