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 1.8. A nyilvános helyen fellelhető másolat nem tekinthető magáncélú másolatnak. [Szjt. 33.  § (2)–(3)  bek., 35.  §  
(1)–(3)  bek.] Nyilvánosnak minősül minden hely, ahol a  felhasználó családján és annak társasági, ismerősi körén 
kívüli személyek gyűlnek össze. [Szjt. 24. § (3) bekezdés]

 1.9. Jelen díjszabás hatálya nem terjed ki a  hangfelvétel kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történő 
többszörözésére. A  hangfelvétel ilyen jellegű többszörözéséhez az  engedélyt a  hangfelvétel előállítójától lehet 
közvetlenül megszerezni. Kereskedelmi forgalomba hozatalnak minősül különösen a  többszörözés nagy- vagy 
kiskereskedelmi boltokban, csomagküldő szolgálaton vagy interneten keresztül történő terjesztése, illetve 
nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele.

 1.10. A jelen díjszabásban meghatározott jogdíj nem terjed ki a  hangfelvétel felhasználásával készített videoklip 
(audiovizuális mű) többszörözésére, illetve annak nyilvános előadására, melyhez az  érintett jogosultaktól 
(pl. a videoklipet létrehozó hangfelvétel-előállítóktól), illetve az ilyen jogosultak szerzői jogait képviselő szervezettől 
(pl. Phonojus Kft.) önálló engedélyt kell kérni.

 1.11. A jelen díjszabásban meghatározott jogdíj nem terjed ki a hangfelvételek közvetett nyilvánossághoz közvetítésére 
(nyilvános előadására) [Szjt. 77.  § (1)  bekezdés]. A  hangfelvételek közvetett nyilvánossághoz közvetítése után 
fizetendő jogdíjat a  nyilvános hely üzemeltetője köteles megfizetni az  ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda 
Egyesület számára.

 1.12. A jelen díjszabásban meghatározott jogdíj nem terjed ki a hangfelvételek egyéb, az 1.11. pontban meghatározottól 
eltérő módon megvalósuló, közvetlen nyilvánossághoz közvetítése (például rádiósugárzás, televíziósugárzás, 
kábeles továbbközvetítés) [Szjt. 77.  § (1)  bekezdés] után fizetendő jogdíjra. A  hangfelvételek közvetlen 
nyilvánossághoz közvetítése után fizetendő jogdíjat a  közvetlen nyilvánossághoz közvetítést végző szervezet 
köteles megfizetni a MAHASZ és az Előadóművészi Jogvédő Iroda közös díjszabása alapján.

 1.13. A II. pontban meghatározott speciális jogosítási formák szerinti engedélyszerzésre abban az esetben van lehetőség, 
ha a speciális jogosítási forma valamennyi, alábbiakban meghatározott kiegészítő feltétele is teljesül.

 1.14. A teljes jogdíj megfizetését követően a  választott jogosítási forma a  felhasználó részéről nem módosítható 
a 2.A.7., 3.A.3.d) és a 3.A.3.e), 3.B.3.d) kivételével, és nem vonható vissza.

 1.15. A felhasználó, vagy a felhasználás sajátos körülményei által indokolt, alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó 
felhasználási szerződésben, vagy más megállapodásban a  MAHASZ az  e  jogdíjközlemény megfelelő 
rendelkezéseiben meghatározotthoz képest csökkentett jogdíjat alkalmaz, feltéve, hogy a felhasználó igazolja, hogy 
a sajátos körülmény a felhasználásra közvetlen hatással bírt.
Az alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés időbeli hatálya addig szólhat, amíg 
az  e  pont alkalmazását indokoló körülmény fennáll. Átmeneti jellegű indok (pl. átmeneti gazdasági nehézség) 
esetén a csökkentett mértékű jogdíjra vonatkozó kikötés hatálya legfeljebb egy évre szólhat.
A MAHASZ az e jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott jogdíjfizetési kötelezettséghez képest 
legfeljebb 50%-kal csökkentett jogdíjat igényel attól a felhasználótól, amelynek működését a felhasználó ellenőrzési 
körén kívüli elháríthatatlan ok jelentősen megnehezíti (vis maior).
Az 1.15. szerinti csökkentésre kizárólag az általános gazdasági helyzet figyelembevételével, a MAHASZ által képviselt 
jogosultak érdekei szem előtt tartásával, az egyenlő bánásmód elvének érvényesítésével kerülhet sor.

II. Egyes speciális jogosítási formák kiegészítő feltételei

Az egyes speciális jogosítási formák akkor alkalmazhatók, ha az  azokra vonatkozó, az  egyes jogosítási formák 
vonatkozásában alább meghatározott valamennyi kiegészítő feltétel megvalósul. A felhasználás jogosítása minden 
egyéb esetben az I. pont alapján történik.

2. Zenegépekben történő felhasználás céljából készült többszörözés

A 2. pontban leírt jogosítási formák közös szabályai

 2.1. A többszörözéshez az  engedélyt kizárólag abban az  esetben lehet megadottnak tekinteni, amennyiben 
a  többszörözéssel kapcsolatban fizetendő jogdíjat a  felhasználó teljes egészében, a  felhasználás megkezdését 
megelőzően megfizette. A felhasználás jogszerűen ezt követően kezdhető meg.

 2.2. A 2.  pontban meghatározott felhasználás tekintetében felhasználónak a  zenegép tulajdonosa és nem 
a többszörözést technikailag végző (természetes vagy jogi) személy minősül. A zenegép tulajdonosának elsősorban 
a  nyilvános helyet működtető cég vagy magánszemély tekintendő, kivéve, ha az  szerződéssel tudja bizonyítani, 
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hogy a zenegép egyéb jogcímen működik a nyilvános helyen (pl. bérleti szerződés). Ez esetben a szerződést kötő 
másik cég vagy magánszemély tekintendő a zenegép tulajdonosának, és így felhasználónak.

 2.3. A felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa bejelentett zenegépek tartalmát a közös jogkezelő szervezet 
vagy annak megbízottja a helyszínen ellenőrizze. A felhasználó a zenegépen könnyen hozzáférhető helyen feltünteti 
a  felhasználó nevét vagy elnevezését, lakhelyét, illetve székhelyét és telefonszámát (cégek esetén a  képviselő 
telefonszámát), valamint a zenegép azonosító számát.

 2.4. Amennyiben a  többszörözni kívánt hangfelvétel az  eredeti hangfelvétel karaoke változata, úgy a  felhasználó 
az  adatszolgáltatásban a  karaoke változat alapjául szolgáló eredeti hangfelvétel előadóján és a  dal címén kívül 
a  karaoke változat előállítóját is köteles feltüntetni és egy „K” betűjelzéssel megkülönböztetni az  eredeti 
hangfelvételtől. A  karaoke megjelölése önmagában nem mentesíti a  felhasználót a  karaoke-hangfelvétel 
előállítójának feltüntetése alól.

 2.5. Az adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozásában az 1.3. pont irányadó.
 2.6. A felhasználó a  hangfelvételnek a  zenegép tárolójába történő többszörözésére tekintettel a  közös jogkezelő 

szervezetnek fizetendő jogdíj megfizetését az alábbi [2.A., 2.B.)] pontokban leírtak bármelyike szerint, vagylagosan 
teljesítheti, amennyiben az  ott megjelölt feltételek teljesülnek. Amennyiben a  felhasználó több zenegépet 
működtet, úgy az  egyes zenegépek tekintetében is jogosult a  két jogdíjfizetési forma között választani. 
A  felhasználó 2021. január 15. napjáig köteles az  1.3 pontnak megfelelően a  www.mahaszjogdij.hu weboldalon 
megjelölni, hogy az egyes zenegépekbe történő többszörözést az alábbiak közül mely formában kívánja jogosítani, 
valamint a  zenegépek gyári számát és működtetési helyét, amennyiben e  kötelezettségének nem tesz eleget, 
felhasználása az  I.  pont alapján kerül jogosításra. A  választott jogosítási forma kizárólag a  jelen díjszabás időbeli 
hatálya alá eső időszakra érvényes. A  felhasználónak nincs lehetősége egy adott zenegép vonatkozásában 
év közben módosítani a választott jogosítási formát. Az átalánydíjas jogosításról a többszörözésenkénti jogosításra 
való  áttéréssel összefüggésben keletkező elszámolási kötelezettségének a  felhasználó az  2.A.7.  pontban leírt 
szabályok szerint tesz eleget. Ezen túlmenően a  közös jogkezelő szervezet a  jogosítási forma megküldésére 
nyitva  álló határidő elmulasztása miatt a  késedelem időtartamára késedelmi kötbért számít fel, melynek mértéke 
500 Ft/nap/zenegép.

 2.7. Jelen díjszabás hatálya nem terjed ki azokra a felhasználásokra, amikor a felhasználó nem a zenegép tárolójára készít 
többszörözést, hanem egy általa üzemeltetett központi számítógép tárolójáról továbbítja (kábelen vagy bármilyen 
más módon) a zenegépbe a hangfelvételt. Ilyen esetben mind a számítógép tárolójára végzett többszörözés, mind 
annak továbbítása engedélyköteles lehet. Ezek a felhasználási módok az Szjt. 76. § (1) bekezdés a) és c) pontjában 
leírt felhasználásokat valósíthatják meg, melyeknek jogosítására a  hangfelvétel előállítójának van kizárólagos 
engedélyezési joga.

 2.8. Amennyiben szükséges a  felhasználás további feltételeiről is rendelkezni, arról a  MAHASZ és a  felhasználók 
szerződésben állapodhatnak meg.

2.A. Zenegépben történő felhasználás átalánydíjas jogosítása

 2.A.1. A felhasználó a jogdíj összegét minden naptári negyedév első hónapjának tizenötödik napjáig köteles jogdíjfizetési 
értesítő ellenében megfizetni. Amennyiben a  jogdíjfizetési értesítő ettől eltérő határidőt állapít meg, azt kell 
irányadónak tekinteni, de a  felhasználót minden esetben legalább nyolc napos fizetési határidő illeti meg. 
Amennyiben a felhasználó bizonyítja, hogy a jogdíjfizetési értesítő kézhezvételekor az értesítőn feltüntetett fizetési 
határidőből nyolc napnál kevesebb volt hátra, a határidőt a fizetési értesítő kézhezvételétől kell számítani. A jogdíj 
megfizetését követően a  MAHASZ haladéktalanul számlát állít ki a  jogdíj összegéről. Amennyiben a  felhasználó 
a  jogdíjfizetési értesítőn szereplőfizetési határidőt elmulasztja, úgy a  felhasználó zenegépeiben megtalálható 
hangfelvételeket – azon hangfelvételek kivételével, melyeket a felhasználó korábban többszörözésenként jogosított – 
jogosítatlannak kell tekinteni és a  felhasználó felhasználási engedélyt a  tárgyévre vonatkozóan a  továbbiakban 
kizárólag a díjszabás I. pontja szerint kaphat.

 2.A.2. Amennyiben a felhasználó az egész évre fizetendő jogdíjat a jelen díjszabás kihirdetésétől számított 30 napon belül 
egy összegben fizeti meg, valamint a  felhasználónak sem a fizetendő jogdíj, sem az adatszolgáltatás tekintetében 
nincs hátraléka, úgy a fizetendő jogdíjból 10% kedvezményben részesül.

 2.A.3. A felhasználó az 1.3. pontban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéseként a www.mahaszjogdij.hu 
internetes oldal megfelelő űrlapján közli azoknak a  zenegépeknek a  gyári, illetve azonosító számát, működtetési 
helyét, melyeknek tárolójára a  többszörözések kerülnek. A  zenegépre vonatkozó, előbbiekben felsorolt 
adatszolgáltatáshoz képest történt bármilyen változást a  felhasználó haladéktalanul köteles bejelenteni a  közös 
jogkezelő szervezetnél.
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 2.A.4. A  felhasználó évenként köteles részletes adatszolgáltatást nyújtani az  általa végzett többszörözésekről Excel 
táblázatban, külön oszlopokban megadva a hangfelvételek előadóját, címét, előállítóját és az adott hangfelvételről 
készített többszörözések számát. Az  adatszolgáltatást a  következő időszakokra kell teljesíteni: a  2021. január 1. 
és  2021. december 31. között végzett többszörözések tekintetében 2022. január 31-ig kell a  többszörözésekről 
tájékoztatást nyújtani. Amennyiben a  felhasználó a  felhasznált hangfelvételekre vonatkozó jelen díjszabás szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével több, mint 14 napos késedelembe esik, a felhasználó kötbérként 
a  díjfizetési időszak jogdíjának 1%-át köteles a  MAHASZ részére a  késedelem minden napja után megfizetni. 
A késedelmi kötbér nem haladhatja meg az adatszolgáltatással érintett jogdíjfizetési időszak jogdíjának kétszeresét. 
A  MAHASZ a  kötbért akkor is követelheti, ha nem keletkezett kára az  adatszolgáltatási kötelezettség nem 
szerződésszerű teljesítéséből, továbbá érvényesítheti a  kötbért meghaladó kárát is. A  kötbér megfizetése nem 
mentesíti a felhasználót az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól.

 2.A.5. 2021. január 1-jét megelőzően üzembe helyezett zenegépek esetében a  felhasználó naptári negyedévente 
zenegépenként 13 768 Ft + áfa/bruttó 17 485 Ft (évi 55 073 Ft + áfa/bruttó 69 943 Ft jogdíjat köteles megfizetni. 
E jogdíj megfizetése mellett a felhasználó korlátlan mennyiségű hangfelvételt jogosult a zenegép tárolójára tölteni, 
de azok csak a  jogdíjfizetés évében, azaz 2022. január 15-ig tekinthetők jogosítottnak, ezt követően nem 
használhatók fel. Átalánydíjas jogosításra csak olyan felhasználó térhet át, amelynek a  korábbi évekről nincs 
jogdíjhátraléka.

 2.A.6. 2020. december 31. után üzembe helyezett zenegépek esetében az  üzembe helyezéskor a  felhasználó egyszeri, 
a  jelen pontban meghatározott éves jogdíjnak (55 073 Ft + áfa/bruttó 69 943 Ft) megfelelő összeget köteles 
megfizetni üzembe helyezési díjként. Az  üzembe helyezés negyedévének vonatkozásában a  felhasználó 
a  2.A.5.  pontban meghatározott jogdíjat is köteles megfizetni, függetlenül attól, hogy az  adott negyedéven belül 
mikor történik az üzembe helyezés.

 2.A.7. Átalánydíjas rendszerből többszörözésenkénti jogosításra való áttérés esetén a  felhasználó e  szándékának írásbeli 
bejelentésével egyidejűleg ugyancsak írásban közli a  közös jogkezelő szervezettel a  gépnek az  átalánydíjra való 
átjelentésekor rögzített tartalma és a bejelentés napján fennálló tartalma közötti eltérést. Mindazon hangfelvételek 
után, melyek a  korábbi időpontban nem szerepeltek a  zenegép tárolóján, a  felhasználó megfizeti 
a többszörözésenként (jelen díjszabás 2.B.) fizetendő jogdíjat.

 2.A.8. Amennyiben a  felhasználó az  általa választott jogosítás feltételeit nem teljesíti, úgy a  felhasználás jogosítása 
az I. pont alapján történik.

2.B. Zenegépekben történő felhasználás többszörözésenkénti jogosítása

 2.B.1. A  felhasználó a  hangfelvételek jelen díjszabásban megjelölt célú másolását megelőzően engedélyt kér a  közös 
jogkezelő szervezettől a hangfelvételek többszörözéséhez.

 2.B.2. A  felhasználó az  1.3. szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége körében köteles részletes adatszolgáltatást nyújtani 
Excel táblázatban, külön oszlopokban a  hangfelvételek címének, előadójának, kiadójának és a  többszörözések 
számának megjelölésével. A felhasználó egyidejűleg közli azoknak a zenegépeknek a gyári, illetve azonosító számát, 
működési helyét, melyeknek tárolójára többszörözések kerülnek, valamint a zenegépeknek az adott frissítés utáni 
aktuális tartalmát gépenkénti bontásban. A zenegépre vonatkozó, előbbiekben felsorolt adatszolgáltatáshoz képest 
történt bármilyen változást a felhasználó haladéktalanul köteles bejelenteni a közös jogkezelő szervezetnél.

 2.B.3. A  felhasználó fizetési kötelezettségének oly módon tesz eleget, hogy a  többszörözés megkezdése előtt az  előző 
pont szerinti adatszolgáltatást nyújtja a közös jogkezelő szervezet számára, mely adatszolgáltatásnak megfelelően 
a közös jogkezelő szervezet jogdíjfizetési értesítőt bocsát ki, melyet a felhasználó az azon szereplő határidőn belül 
köteles kiegyenlíteni. A jelen díjszabás szerinti felhasználást a felhasználó csak a jogdíjfizetési értesítő szerinti jogdíj 
megfizetését követően kezdheti meg. A  jogdíj megfizetését követően a  közös jogkezelő szervezet haladéktalanul 
számlát állít ki.

 2.B.4. A jogdíj mértéke hangfelvételenként és többszörözésenként 195 Ft + áfa/bruttó 248 Ft.

3. A hangfelvétel – a 2. pontban leírt felhasználási módoktól eltérő – többszörözései

A 3. pontban leírt jogosítási formák közös szabályai

 3.1. A  többszörözéshez az  engedélyt kizárólag abban az  esetben lehet megadottnak tekinteni, amennyiben 
a  többszörözéssel kapcsolatban fizetendő jogdíjat a  felhasználó teljes egészében, a  felhasználást megelőzően 
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megfizette. Az engedély és jogdíjfizetés nélkül, vagy nem a teljes jogdíj megfizetésével végzett másolás jogosítatlan 
többszörözésnek minősül, mely cselekmény a  szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértéseként 
szabálysértési vagy büntetőeljárást von maga után.

 3.2. A 3.A. és 3.B. pont szerinti felhasználások tekintetében felhasználónak minősül a többszörözést végző természetes 
vagy jogi személy. Amennyiben a többszörözést végző személy nem azonosítható, akkor a többszörözés birtoklója 
(különösen a  többszörözés bemutatója, illetve a  nyilvános hely üzemeltetője vagy tulajdonosa) minősül 
felhasználónak. A  hangfelvétel többszörözésére tekintettel fizetendő jogdíjat a  közös jogkezelő szervezet 
az előbbiekben leírt sorrendben bármelyik – az előbbiekben felsorolt – személlyel szemben jogosult érvényesíteni. 
A többszörözés birtoklója a többszörözés készítőjével kötött olyan tartalmú szerződés felmutatása esetén mentesül 
a jogdíjfizetési kötelezettség alól, mely alapján megállapítható, hogy a jogdíj megfizetését a többszörözés készítője 
teljesítette.

 3.3. A felhasználó a 3.A. és 3.B. pontban felsorolt jogosítási formák bármelyikével kapcsolatos bejelentési és az 1.3. pont 
alapján fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét a  www.mahaszjogdij.hu internetes oldalon köteles teljesíteni. 
A  bejelentés alkalmával a  felhasználó minden esetben köteles megadni pontos nevét, címét, illetve amennyiben 
az  ettől eltér, a  számlázási címet, a  választott jogosítási formát, illetve az  adott jogosítási forma esetében előírt 
további adatokat.

 3.4. A felhasználó a hangfelvétel többszörözésére tekintettel a közös jogkezelő szervezetet megillető jogdíj megfizetését 
az alábbi [3.A., 3.B.] pontokban leírtak bármelyike szerint, vagylagosan teljesítheti.

 3.5. Amennyiben a  felhasználó az  általa választott jogosítás feltételeit nem teljesíti, úgy a  felhasználás jogosítása 
az I. pont alapján történik.

3.A. Lemezlovas által megvalósított felhasználások jogosítása

3.A.1. Lemezlovas által végzett felhasználás átalánydíjas jogosítása

3.A.1.a) Amennyiben a  felhasználó önálló zenei műsort szolgáltató lemezlovas, úgy a  felhasználáshoz adott 
engedély alapján, a jogdíj megfizetése mellett korlátlan mennyiségű hangfelvételt jogosult többszörözni.
3.A.1.b) A  3.A.1.a)  pontban meghatározott többszörözések kizárólag a  jogdíj megfizetésének évében és az  azt 
követő év január 15-ig tekinthetőek jogosítottnak.
3.A.1.c) A  felhasználó a  3.A.1.a)  pontban megjelölt felhasználás fejében járó jogdíj teljes összegének előzetes 
megfizetésével engedélyt szerez ahhoz, hogy a  hangfelvételeket jelen díjszabásban meghatározott felhasználási 
módok céljára (tehát nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából) bármilyen adathordozóra (számítógép 
merevlemeze, írható CD, DVD stb.) többszörözze. A jogdíj összegének nem teljes megfizetése esetén a felhasználás 
nem kezdhető meg, a megkezdett felhasználás jogsértő. A MAHASZ a befizetett jogdíjat ilyen esetben elkülönítve 
kezeli és azt a  jogvita lezárultát követően – annak megfelelő döntés alapján – visszafizeti 20.000 forint + ÁFA 
ügykezelési költség levonását követően.
3.A.1.d) A  3.A.1.a)  pont szerinti jogosítást választó felhasználó számára a  közös jogkezelő szervezet igazolványt 
bocsát ki, mely a  többszörözést készítő, illetve bemutató magánszemély nevére szól. A  felhasználó köteles 
az  igazolványt magánál tartani. Felhasználó a  közös jogkezelő szervezet, illetve bármilyen, a  többszörözések 
jogosítását ellenőrizni kívánó hatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) számára köteles az  igazolványt bemutatni. 
Az igazolvány kizárólag a személyi igazolvánnyal együtt érvényes.
3.A.1.e) A  felhasználó évenként köteles az  1.3.  pont szerinti részletes adatszolgáltatást nyújtani a  birtokában lévő 
adathordozókon található hangfelvételek teljes listájáról Excel táblázatban, külön oszlopokban megadva 
a  hangfelvételek előadóját és címét, valamint az  adott hangfelvételről készített többszörözések számát. 
Az  adatszolgáltatást a  következő időszakra kell teljesíteni: a  2021. január 1. és 2021. december 31. között végzett 
többszörözések tekintetében 2022. január 31-ig. E kötelezettségnek a jogdíj megfizetésével egyidejűleg kell eleget 
tenni azon hangfelvételek tekintetében, amelyek ebben az időpontban már többszörözésre kerülnek.
3.A.1.f ) Amennyiben a  felhasználó a  felhasznált hangfelvételekre vonatkozó jelen pont szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettségének teljesítésével több, mint 14 napos késedelembe esik, a  felhasználó kötbérként a  díjfizetési 
időszak jogdíjának 1, azaz egy %-át köteles a  MAHASZ részére a  késedelem minden napja után megfizetni. 
A késedelmi kötbér nem haladhatja meg az adatszolgáltatással érintett jogdíjfizetési időszak jogdíjának kétszeresét. 
A  MAHASZ a  kötbért akkor is követelheti, ha nem keletkezett kára az  adatszolgáltatási kötelezettség nem 
teljesítéséből, továbbá érvényesítheti a  kötbért meghaladó kárát is. A  kötbér megfizetése nem mentesíti 
a felhasználót az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól.
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3.A.1.g) A fizetendő jogdíj mértéke évi 111 416 Ft + áfa/bruttó 141 498 Ft) jogdíj. A jogdíj a felhasználási engedély 
fejében illeti meg a  MAHASZ-t, emiatt a  meghiúsult vagy elmaradt felhasználás önmagában a  jogdíj 
visszakövetelésére nem szolgáltat alapot.

3.A.2. Lemezlovas által végzett felhasználás példányonkénti jogosítása

3.A.2.a) Amennyiben a  felhasználó önálló zenei műsort szolgáltató lemezlovas, köteles minden egyes másolat 
elkészítését megelőzően írásban, elektronikus formában Excel formátumban, külön oszlopokban közölni a  közös 
jogkezelő szervezettel az  írható CD-re többszörözni kívánt hangfelvételek listáját, megjelölve az  előadóművészt, 
a hangfelvétel címét és kiadóját. Egy adathordozóra legfeljebb 90 perc lejátszási idejű hangfelvétel másolható.
3.A.2.b) A  közös jogkezelő szervezet a  felhasználó által megjelölt többszörözésekre tekintettel fizetendő jogdíjat 
tartalmazó számlát eljuttatja a  felhasználóhoz. A  közös jogkezelő szervezet engedélyét kizárólag a  jelen pontban 
meghatározott jogdíj teljes összegének előzetes megfizetését követően lehet megadottnak tekinteni, 
következésképpen a  felhasználó kizárólag a  jelen pontban megjelölt jogdíj megfizetését követően végezheti el 
a  többszörözést. A  jogdíj összegének nem teljes megfizetése esetén a  felhasználás nem kezdhető meg, 
a megkezdett felhasználás jogsértő. A MAHASZ a befizetett jogdíjat ilyen esetben elkülönítve kezeli és azt a jogvita 
lezárultát követően – annak megfelelő döntés alapján – visszafizeti példányonként 1.000 forint + ÁFA ügykezelési 
költség levonását követően.
A MAHASZ jogosított írható hanghordozónként egy darab számozott hologramos címkét bocsát a  felhasználó 
rendelkezésére, postai úton (ajánlva) vagy személyes átadás-átvétel útján, mely címkét a  felhasználó köteles 
közvetlenül az  írható hanghordozóra felragasztani. A  címke átadás-átvételét a  felhasználó átvételi elismervény 
aláírásával igazolja. Amennyiben a felhasználó a címkét postai úton vette át, úgy a címke átvételét igazoló átvételi 
elismervényt haladéktalanul visszajuttatja (személyesen vagy ajánlott postai küldemény formájában a MAHASZ-hoz. 
További címkék átvételére a  felhasználó csak abban az esetben jogosult, amennyiben a korábban átvett címkékre 
vonatkozó átvételi elismervényeket visszajuttatta a  közös jogkezelő szervezethez. A  címke postai úton történő 
kézbesítése esetén a  közös jogkezelő szervezet a  küldeménynek a  posta által történő elvesztéséért nem vállal 
felelősséget.
3.A.2.c) A  másolatok nem készülhetnek újraírható CD-re (CD-RW), sem bármilyen más újraírható formátumra. 
A jogosított CD-R megrongálódása esetén nem áll módunkban cserecímkét biztosítani.
3.A.2.d) A  felhasználó minden egyes másolt hangfelvételeket tartalmazó írott CD példány után 2 217 Ft + áfa/
bruttó  2 816 Ft jogdíjat fizet meg. A  jogdíj a  felhasználási engedély fejében illeti meg a  MAHASZ-t, emiatt 
a meghiúsult vagy elmaradt felhasználás önmagában a jogdíj visszakövetelésére nem szolgáltat alapot.

3.A.3. Lemezlovas által végzett felhasználás alkalmankénti jogosítása

3.A.3.a) Az önálló zenei műsort szolgáltató lemezlovas az alább meghatározott jogdíj megfizetése mellett egy adott, 
előre bejelentett alkalomra és pontosan megjelölt helyszín(ek)re jogosíttathatja a  többszörözött hangfelvételeket. 
Külön-külön helyszínként kell jogosíttatni az egy épületben/rendezvényen működő minden egyes olyan helyszínt, 
ahol a jelen díjszabás hatálya alá tartozó többszörözéseket használnak zeneszolgáltatás céljából. Az adott alkalmat 
az  időpont(ok) és helyszín(ek) (pontos cím vagy földrajzi leírás) megjelölésével a  felhasználó legkevesebb három 
munkanappal korábban köteles bejelenteni a  MAHASZ-nál és egyidejűleg befizetni a  fent megjelölt 
bankszámlaszámra a jogdíj teljes összegét. A befizetésről a MAHASZ számlát állít ki és megküldi a felhasználó által 
megadott postai címre, illetve a  felhasználó kérése szerint az  általa megadott e-mail címre vagy fax számra. 
E  számlát és a  befizetést igazoló bizonylatot a  felhasználó köteles a  bejelentett alkalomkor a  helyszínen magánál 
tartani és ellenőrzés esetén felmutatni. Adatszolgáltatás hiányában a  felhasználó által befizetett alkalmi jogdíj 
a  teljesítés napjára vonatkozik. A  jogdíj összegének nem teljes megfizetése esetén a  felhasználás nem kezdhető 
meg, a  megkezdett felhasználás jogsértő. A  MAHASZ a  befizetett jogdíjat ilyen esetben elkülönítve kezeli és azt 
a jogvita lezárultát követően – annak megfelelő döntés alapján – visszafizeti 5.000 forint + ÁFA ügykezelési költség 
levonását követően.
3.A.3.b) A  felhasználó a  felhasználási igény benyújtásával és a  jogdíj megfizetésével egyidőben köteles részletes 
adatszolgáltatást nyújtani a  birtokában lévő összes olyan többszörözött hangfelvételről, amelyek az  adott 
helyszínen és időpontban a  birtokában lesznek. Az  adatszolgáltatást Excel táblázatban kell benyújtani, pontosan 
megadva a  hangfelvételek előadóját, címét, és az  adott hangfelvételről készített többszörözések számát. 
Amennyiben a  felhasználó a  felhasznált hangfelvételekre vonatkozó jelen pont szerinti adatszolgáltatási 
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kötelezettségének teljesítésével több, mint 14 napos késedelembe esik, a  felhasználó kötbérként a  díjfizetési 
időszak jogdíjának 1, azaz egy %-át köteles a  MAHASZ részére a  késedelem minden napja után megfizetni. 
A késedelmi kötbér nem haladhatja meg az adatszolgáltatással érintett jogdíjfizetési időszak jogdíjának kétszeresét. 
A  MAHASZ a  kötbért akkor is követelheti, ha nem keletkezett kára az  adatszolgáltatási kötelezettség nem 
teljesítéséből, továbbá érvényesítheti a  kötbért meghaladó kárát is. A  kötbér megfizetése nem mentesíti 
a felhasználót az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól.
3.A.3.c) A  jelen pontban leírt jogosítási formával kizárólag azok a  felhasználók élhetnek, akikkel, szemben a  jelen 
jogdíj közlemény tárgyát képező felhasználással kapcsolatos engedélyek beszerzésének elmulasztása miatt nincs 
folyamatban büntetőeljárás.
3.A.3.d) Amennyiben a  felhasználó év közben szeretne áttérni az  alkalmankénti jogosításról az  átalánydíjas 
jogosításra, úgy a felhasználó kérésére az általa az adott évben addig befizetett jogdíjak 75%-át a közös jogkezelő 
szervezet beszámítja az éves jogdíjba azzal, hogy a korábban befizetett jogdíjból visszatérítés nem követelhető.
3.A.3.e) A  felhasználó minden egyes meghatározott helyszínen megvalósuló alkalom tekintetében 9 598 Ft + áfa/
bruttó 12 189 Ft/helyszín/alkalom jogdíjat fizet meg. A  jogdíj a  felhasználási engedély fejében illeti meg 
a  MAHASZ-t, emiatt a  meghiúsult vagy elmaradt felhasználás önmagában a  jogdíj visszakövetelésére nem 
szolgáltat alapot. Amennyiben a felhasználó a kérelemben megjelölt kezdési időpontot megelőző legalább 2 órával 
a  info@mahaszjogdij.hu emailcímre küldött elektronikus levél útján, hitelt érdemlően igazolja, hogy az  előre 
bejelentett alkalom nem valósul meg, a  bejelentéssel egyidejűleg, naptári évente egy alkalommal kérheti 
a  korábban megadott engedély időbeli hatályának módosítását egy más alkalomra. Ez  az  időpont nem lehet 
későbbi, mint a díjszabás hatályának lejárta.
3.A.3.f ) A  felhasználás alkalmi jogosításának időbeli hatálya a  felhasználó által megadott időpontig tart, de nem 
terjedhet túl a díjszabás időbeli hatályának terjedelmén.

3.B. Vendéglátó-, kereskedelmi vagy szálláshely működtetője, rendezvény szervezője által végzett 
felhasználás jogosítása

3.B.1. Vendéglátó-, kereskedelmi vagy szálláshely működtetője, rendezvény szervezője által végzett 
felhasználás átalánydíjas jogosítása

3.B.1.a) Amennyiben a felhasználó vendéglátó-, kereskedelmi vagy szálláshely működtetője, rendezvény szervezője, 
az általa megvalósított többszörözések kizárólag az alább megjelölt átalány jogdíj megfizetésének évében és az azt 
követő év január 15-ig tekinthetőek jogosítottnak.
3.B.1.b) A  3.B.1.a)  pontban meghatározott felhasználó a  felhasználás fejében járó jogdíj megfizetésével engedélyt 
szerez ahhoz, hogy a  hangfelvételeket jelen díjszabásban meghatározott felhasználási módok céljára (tehát nem 
kereskedelmi forgalomba hozatal céljából) bármilyen adathordozóra (számítógép merevlemeze, írható CD, DVD stb.) 
többszörözze.
3.B.1.c) Az e pont szerinti jogosítást választó felhasználó számára a közös jogkezelő szervezet igazolványt bocsát ki, 
amely a  többszörözést készítő, illetve a  többszörözött hangfelvételeket felhasználó nyilvános hely nevére szól. 
A  felhasználó köteles az  igazolványt a  nyilvános helyen tartani. Felhasználó a  közös jogkezelő szervezet, illetve 
bármilyen, a  többszörözések jogosítását ellenőrizni kívánó hatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) számára köteles 
az igazolványt bemutatni.
3.B.1.d) A  felhasználó évenként köteles az  1.3.  pont szerinti részletes adatszolgáltatást nyújtani a  birtokában lévő 
adathordozók teljes listájáról Excel táblázatban, külön oszlopokban megadva a  hangfelvételek előadóját, címét, 
előállítóját és az  adott hangfelvételről készített többszörözések számát. Az  adatszolgáltatást a  következő 
időszakra  kell teljesíteni: a  2021. január 1. és 2021. december 31. között végzett többszörözések tekintetében 
2022.  január 31-ig. E  kötelezettségnek a  jogdíj megfizetésével egyidejűleg kell eleget tenni azon hangfelvételek 
tekintetében, amelyek ebben az időpontban már többszörözésre kerülnek.
3.B.1.e) Amennyiben a  felhasználó a  felhasznált hangfelvételekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének 
teljesítésével több, mint 14 napos késedelembe esik, a felhasználó kötbérként a díjfizetési időszak jogdíjának 1%-át 
köteles a  MAHASZ részére a  késedelem minden napja után megfizetni. A  késedelmi kötbér nem haladhatja meg 
az adatszolgáltatással érintett jogdíjfizetési időszak jogdíjának kétszeresét. A MAHASZ a kötbért akkor is követelheti, 
ha nem keletkezett kára az  adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítéséből, továbbá érvényesítheti a  kötbért 
meghaladó kárát is. A kötbér megfizetése nem mentesíti a felhasználót az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése 
alól.
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3.B.1.f ) A 3.B.1.a) pontban meghatározott felhasználó által fizetendő jogdíj évi 202 179 Ft + áfa/bruttó 256 767 Ft, 
amennyiben a  helyszín legalább heti egy alkalommal zenés műsort szolgáltató, 1 h után is nyitva tartó 
vendéglátóhely. Külön-külön helyszínként kell jogosítani az  egy épületben/rendezvényen működő minden egyes 
olyan helyszínt, ahol a  jelen díjszabás hatálya alá tartozó többszörözött hangfelvételeket használnak 
zeneszolgáltatás céljából. E jogdíj megfizetése korlátlan számú hangfelvétel többszörözésre jogosít, nem mentesíti 
azonban a  3.A.1.a)  pontban megjelölt felhasználót az  engedélykérési kötelezettség alól. Amennyiben 
a vendéglátóhelyen lemezlovas lép fel, a felhasználás jogszerűsége tekintetében a lemezlovas engedélye irányadó.
3.B.1.g) A  3.B.1.a)  pontban meghatározott felhasználó által fizetendő jogdíj évi 55 076 Ft + áfa/bruttó 69 946 Ft 
minden, a 3.B.1.f ) alá nem tartozó esetben. Külön-külön helyszínként kell jogosítani az egy épületben/rendezvényen 
működő minden egyes olyan helyszínt, ahol a  jelen díjszabás hatálya alá tartozó többszörözéseket használnak 
zeneszolgáltatás céljából. E  jogdíj megfizetése legfeljebb 30 db audio formátumú (.wav) hangfelvételeket 
tartalmazó írott CD készítésére, illetve 450 hangfelvétel többszörözésére jogosít.
3.B.1.h) A  3.B.1. szerinti jogosítás kizárólag a  vendéglátóhelyen vagy rendezvényen nyújtott háttérzene-
szolgáltatásra, és azokra a hangfelvételekre terjed ki, amelyek a vendéglátóhely üzemeltetőjének vagy a rendezvény 
szervezőjének tulajdonát képező vagy birtokában lévő hanghordozókon találhatók. Amennyiben a  helyszínen 
önálló műsort szolgáltató lemezlovas dolgozik, az  általa készített, illetve felhasznált többszörözésekre 
a vendéglátóhely vagy rendezvény által szerzett felhasználási engedély nem terjed ki. Az önálló műsort szolgáltató 
lemezlovasnak az  általa felhasznált többszörözéseket minden esetben önállóan, a  3.A.  pontnak megfelelően kell 
jogosítania.

3.B.2. Vendéglátó-, kereskedelmi vagy szálláshely működtetője, rendezvény szervezője által végzett 
felhasználás példányonkénti jogosítása

3.B.2.a) Amennyiben a felhasználó vendéglátó-, kereskedelmi vagy szálláshely működtetője, rendezvény szervezője, 
köteles minden egyes másolat elkészítését megelőzően írásban, elektronikus formában Excel formátumban, külön 
oszlopokban közölni a  közös jogkezelő szervezettel az  írható CD-re többszörözni kívánt hangfelvételek listáját, 
megjelölve az előadóművészt, a hangfelvétel címét és kiadóját. Egy adathordozóra legfeljebb 90 perc lejátszási idejű 
hangfelvétel másolható.
3.B.2.b) A  közös jogkezelő szervezet a  felhasználó által megjelölt többszörözésekre tekintettel fizetendő jogdíjat 
tartalmazó számlát eljuttatja a  felhasználóhoz. A  közös jogkezelő szervezet engedélyét kizárólag a  jelen pontban 
meghatározott jogdíj megfizetését követően lehet megadottnak tekinteni, következésképpen a  felhasználó 
kizárólag a  jelen pontban megjelölt jogdíj megfizetését követően végezheti el a  többszörözést. A  MAHASZ 
jogosított írható hanghordozónként egy darab számozott hologramos címkét bocsát a felhasználó rendelkezésére, 
postai úton (ajánlva) vagy személyes átadás-átvétel útján, mely címkét a  felhasználó köteles közvetlenül az  írható 
hanghordozóra felragasztani. A  címke átadás-átvételét a  felhasználó átvételi elismervény aláírásával igazolja. 
Amennyiben a  felhasználó a  címkét postai úton vette át, úgy a  címke átvételét igazoló átvételi elismervényt 
haladéktalanul visszajuttatja (személyesen vagy ajánlott postai küldemény formájában a  MAHASZ-hoz. További 
címkék átvételére a felhasználó csak abban az esetben jogosult, amennyiben a korábban átvett címkékre vonatkozó 
átvételi elismervényeket visszajuttatta a  közös jogkezelő szervezethez. A  címke postai úton történő kézbesítése 
esetén a közös jogkezelő szervezet a küldeménynek a posta által történő elvesztéséért nem vállal felelősséget.
3.B.2.c) A  másolatok nem készülhetnek újraírható CD-re (CD-RW), sem bármilyen más újraírható formátumra. 
A jogosított CD-R megrongálódása esetén nem áll módunkban cserecímkét biztosítani.
3.B.2.d) A felhasználó minden egyes másolt hangfelvételeket tartalmazó írott CD példány tekintetében 2 217 Ft + áfa/ 
bruttó 2 816 Ft jogdíjat fizet meg.

3.B.3. Vendéglátó-, kereskedelmi vagy szálláshely működtetője, rendezvény szervezője által végzett 
felhasználás alkalmankénti jogosítása

3.B.3.a) Az  alább meghatározott jogdíj megfizetése mellett a  vendéglátó- kereskedelmi vagy szálláshely 
működtetője, rendezvény szervezője egy adott, előre bejelentett alkalomra és pontosan megjelölt helyszín(ek)re 
jogosíttathatja a felhasználó (vendéglátó-, kereskedelmi illetve szálláshely működtetője, rendezvény szervezője stb.) 
a  többszörözött hangfelvételeket. Külön-külön helyszínként kell jogosíttatni az  egy épületben/rendezvényen 
működő minden egyes olyan helyszínt, ahol a  jelen díjszabás hatálya alá tartozó többszörözéseket használnak 
zeneszolgáltatás céljából. Az  adott alkalmat az  időpont(ok) és helyszín(ek) (pontos cím vagy földrajzi leírás) 
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megjelölésével a  felhasználó legkevesebb három munkanappal korábban köteles bejelenteni a  MAHASZ-nál 
és egyidejűleg befizetni a fent megjelölt bankszámlaszámra a jogdíj összegét. A befizetésről a MAHASZ számlát állít 
ki és megküldi a  felhasználó által megadott postai címre, illetve a  felhasználó kérése szerint az  általa megadott 
e-mail címre vagy fax számra. E  számlát és a  befizetést igazoló bizonylatot a  felhasználó köteles a  bejelentett 
alkalomkor a helyszínen magánál tartani és ellenőrzés esetén felmutatni. Adatszolgáltatás hiányában a felhasználó 
által befizetett alkalmi jogdíj a teljesítés napjára vonatkozik.
3.B.3.b) A  felhasználó a  felhasználási igény benyújtásával és a  jogdíj megfizetésével egyidőben köteles részletes 
adatszolgáltatást nyújtani a  birtokában lévő összes olyan többszörözött hangfelvételről, amelyek az  adott 
helyszínen és időpontban a  birtokában lesznek. Az  adatszolgáltatást Excel táblázatban kell benyújtani, pontosan 
megadva a  hangfelvételek előadóját, címét és az  adott hangfelvételről készített többszörözések számát. 
Amennyiben a  felhasználó a  felhasznált hangfelvételekre vonatkozó jelen pont szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettségének teljesítésével több, mint 14 napos késedelembe esik, a  felhasználó kötbérként a  díjfizetési 
időszak jogdíjának 1, azaz egy %-át köteles a  MAHASZ részére a  késedelem minden napja után megfizetni. 
A késedelmi kötbér nem haladhatja meg az adatszolgáltatással érintett jogdíjfizetési időszak jogdíjának kétszeresét. 
A  MAHASZ a  kötbért akkor is követelheti, ha nem keletkezett kára az  adatszolgáltatási kötelezettség nem 
teljesítéséből, továbbá érvényesítheti a  kötbért meghaladó kárát is. A  kötbér megfizetése nem mentesíti 
a felhasználót az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól.
3.B.3.c) A  jelen pontban leírt jogosítási formával kizárólag azok a  felhasználók élhetnek, akikkel, amelyekkel 
szemben a  jelen jogdíj közlemény tárgyát képező felhasználással kapcsolatos engedélyek beszerzésének 
elmulasztása miatt nincs folyamatban büntetőeljárás.
3.B.3.d) Amennyiben a  felhasználó év közben szeretne áttérni az  alkalmankénti jogosításról az  átalánydíjas 
jogosításra, úgy a felhasználó kérésére az általa az adott évben addig befizetett jogdíjak 75%-át a közös jogkezelő 
szervezet beszámítja az éves jogdíjba azzal, hogy a korábban befizetett jogdíjból visszatérítés nem követelhető.
3.B.3.e) A  felhasználó minden egyes meghatározott helyszínen megvalósuló alkalom tekintetében 9 598 Ft + áfa/
bruttó 12 189 Ft/helyszín/alkalom jogdíjat fizet meg.
3.B.3.f ) A  3.B.3. szerinti jogosítás kizárólag a  vendéglátóhelyen vagy rendezvényen nyújtott háttérzene-
szolgáltatásra és azokra a hangfelvételekre terjed ki, amelyek a vendéglátóhely üzemeltetőjének vagy a rendezvény 
szervezőjének tulajdonát képező vagy birtokában lévő hanghordozókon találhatók. Amennyiben a  helyszínen 
önálló műsort szolgáltató lemezlovas dolgozik, az  általa készített, illetve felhasznált többszörözésekre 
a vendéglátóhely vagy rendezvény által szerzett felhasználási engedély nem terjed ki. Az önálló műsort szolgáltató 
lemezlovasnak az  általa felhasznált többszörözéseket minden esetben önállóan, a  3.A.  pontnak megfelelően kell 
jogosítania.

4. A díjszabás alkalmazásának időbeli hatálya

A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2021 január 1. napjától 2021 december 31. napjáig érvényesek.

  MAHASZ

* * *

A díjszabást a Kjkt. 152. § (1) bekezdése alapján jóváhagyom:

Budapest, 2020. december 22.

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter
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