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TAGSÁGI SZABÁLYZATA  
 
 
I./ TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE  
  
1. A MAHASZ tagja lehet bármely, az Európai Gazdasági Térség területén letelepedett jogi 

személy, egyéni vállalkozó, továbbá az Európai Gazdasági Térség valamely államában 
állampolgársággal rendelkező természetes személy, mely hangfelvételek előállításával, 
illetve kiadásával – beleértve a hangfelvétel-katalógus kezelését is – foglalkozik, és a 
jelentkezését megelőzően a MAHASZ-nál regisztrálta magát a www.mahaszjogdij.hu/kiado 
(korábban playlist.hu) weboldalon és regisztrációját követően hangfelvételei adatait a 
MAHASZ-nak bejelenti, és javára a hangfelvétele felhasználása után a MAHASZ jogdíjat 
fizetett  (a továbbiakban hangfelvétel-kiadó). 
 
Azonos tulajdonosi körhöz tartozó hangfelvétel-kiadók közül csak egy lehet a MAHASZ 
tagja.  

 Azonos tulajdonosi körnek minősül e tekintetben a tag 
- tulajdonosa(i), részvényese(i),  
- tulajdonosa(i)nak, részvényese(i)nek közeli hozzátartozói,  
- azon jogi személyek melyekben a tag, vagy a tag tulajdonosa(i), részvényese(i) 

tulajdonos(ok), vagy részvényese(k). 
- aki a tag jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személynek (köztes jogi 

személy) tulajdonosa, illetve részvényese, valamint ezen személyek közeli 
hozzátartozója.  
 

2. Nem lehet a MAHASZ tagja azon hangfelvétel-kiadó, aki a Kjkt. 151. § (3) bekezdése alapján 
olyan jelentős felhasználónak minősül, aki az érintett közös jogkezelő egyesülethez intézett 
megkeresés alapján kiadott nyilatkozattal igazolja, hogy a bejelentés évét megelőző naptári 
évben az általa fizetett jogdíj elérte az érintett díjszabás alapján vagy az érintett díjszabásban 
meghatározott valamely felhasználói csoport által megfizetett összes jogdíj 5%-át. 
 
Nem lehet a MAHASZ tagja azon hangfelvétel-kiadó, aki a Kjkt. 151. § (3) bekezdése 
alapján jelentős felhasználó azonos tulajdonosi köréhez tartozik.  

Azonos tulajdonosi körnek minősül e tekintetben a felhasználó 
- tulajdonosa(i), részvényese(i),  
- tulajdonosa(i)nak, részvényese(i)nek közeli hozzátartozója,  
- azon jogi személyek melyekben a felhasználó, vagy a felhasználó tulajdonosa(i), 

részvényese(i) tulajdonos(ok), vagy részvényese(k). 
- aki a felhasználó jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személynek 

(köztes jogi személy) tulajdonosa, illetve részvényese, valamint ezen személyek közeli 
hozzátartozói,  

 

3. A MAHASZ tagként felveszi a közös jogkezelési tevékenységével érintett azon jogosultakat, 
valamint a jogosultakat képviselő azon szervezeteket – beleértve más közös jogkezelő 
szervezeteket és a jogosultakat e körben képviselő egyéb szervezeteket is –, akik vagy amelyek 
teljesítik a tagsági követelményeket. 

 



4. A MAHASZ a tagfelvétel iránti kérelem elutasítását köteles – az elutasítás okaként megjelölt 
konkrét tagsági követelményre való hivatkozással – világosan megindokolni. 

 

5. A jogosult taggá válásra vonatkozó kérelme nem érinti a jogkezelési megbízásra vonatkozó 
szabályok érvényesülését, illetve a kiterjesztett hatályú közös jogkezelés alkalmazását. 

 
6. A MAHASZ-ba való felvételt a jelölt írásban kezdeményezheti, melyet az Elnökséghez kell 

benyújtani. Az írásos jelentkezésben nyilatkozni kell arról, hogy a jelen Alapszabály, 
valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat, és a Tagsági Szabályzat rendelkezéseit a 
jelölt ismeri és magára nézve kötelező erejűnek tartja, a MAHASZ döntéseit elfogadja és 
azok megvalósításában tevőlegesen részt vesz. Az írásos jelentkezés – mely jelentkezésben 
a jelölt feltünteti a teljesség igénye nélkül hangfelvétel- referenciáit, kiadványait, 
katalógusait - mellé csatolni kell egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot (bírósági 
kivonatot, egyéni vállalkozói engedélyt), amennyiben a jelölt jogi személy vagy egyéni 
vállalkozó. 

 
7. A tagsági viszony létesítése a Közgyűlés kétharmados többségének jóváhagyásával történik. 
 
 
8.  A tagsági viszony létrejöttétől számított 15 munkanapon belül a www.mahasz.hu honlapon a 
MAHASZ tagok között feltüntetésre kerül az új tag neve, képviselője, elérhetősége.  
 
II./ TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE  
 

1. A tag tagsági viszonya megszűnik:  
 

- kilépéssel  
 

- a tag halálával, jogutód nélküli megszűnésével  
 

- a tag kizárásával.  
 

- a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával. 
 

 
2. A tag kilépési szándékát a kilépés előtt legalább 15 nappal írásban kell az Elnökséghez 

bejelenteni.  
 

3. A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan 
vagy ismételten sértő magatartása esetén az Elnökség - bármely egyesületi tag vagy 
egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben az Alapszabály 8.3.1.pontja 
szerinti  kizárási eljárást folytathat le.  

4.  Ha a tag nem felel meg az alapszabály tagsághoz kötött feltételeinek az egyesület a 
tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az 
egyesület Közgyűlése dönt. A felmondáshoz a Közgyűlés kétharmadának jóváhagyása 
szükséges. A felmondásról szóló határozatot a felmondás indokának feltüntetése mellett 
írásban, könyvelt küldemény útján kell az érintett taggal közölni. 

 
 
III./ A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI  
 



A MAHASZ tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik. A 
MAHASZ különleges jogállású tagságot csak olyan formában határozhat meg, hogy a tag 
különleges jogállása a közös jogkezelésből eredő jogokat nem érintheti. 

 
A tagok jogai:  
 

- részt vehetnek a MAHASZ tevékenységében és rendezvényein  
 

- követelhetik az alapszabályban és Közgyűlési határozatokban megfogalmazott feladatok 
teljesítését, ellenőrizhetik azok végrehajtását  
 

- igénybe vehetik a MAHASZ szolgáltatásait  
 

törvényes képviselőik és meghatalmazottjaik útján választhatnak és választhatók a 
MAHASZ szervezeteibe 
 

- bíróság előtt megtámadhatják - a tudomásra jutástól számított 30 napon belül - a 
MAHASZ bármely szervének törvénysértő határozatát  

 
- egyenlő szavazati joggal rendelkeznek a Közgyűlésen  

 
- személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján a MAHASZ Közgyűlésén részt 

vehetnek, szavazati jogaikat gyakorolhatják a Közgyűlés rendjének megfelelően 
felszólalhatnak, kérdéseket tehetnek fel, javaslatokat és észrevételeket tehetnek, 

 
- Közgyűlés összehívását kezdeményezhetik az alapszabályban meghatározottak szerint, 

 
- egyedileg engedélyezhetik a hangfelvételeik eseti, nem kereskedelmi célú felhasználását 

az alapszabály 10.11. pontja szerinti feltételekkel. 
  

 

- A MAHASZ tagja a közös jogkezelő szervezet tartozásaiért tagdíjfizetési kötelezettség 
fennállására való tekintet nélkül abban az esetben sem köteles helytállni, ha sem az 
alapításkor vagy a tagsági jogok keletkezésének más eseteiben, sem ettől eltérő 
időpontban nem teljesített vagyoni hozzájárulást a közös jogkezelő szervezet részére. A 
tag az egyesület tartozásaiért saját vagyonával nem felel. 

 
 
A tagok kötelezettségei:  
 

- az alapszabály előírásainak és a Közgyűlés határozatainak betartása,  
 

- a Közgyűlés által meghatározott éves tagdíj megfizetése,  
 

- a MAHASZ felhívására félévente adatszolgáltatás nyújtása hangfelvételei piaci 
forgalmáról a MAHASZ által kért formátumban, illetve a szolgáltatott adatok 
ellenőrzéséhez a felügyelő bizottságnak betekintési jog biztosítása nyilvántartásaiba.  A 
MAHASZ az egyes tagokat érintő adatokat a tagság körén kívül titkosan kezeli. 
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