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I. ELNEVEZÉS, SZÉKHELY 
 

1. A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége a hanghordozók kiadásával foglalkozó gazdasági 

társaságok, vállalatok, szövetkezetek és társas vállalkozások által létrehozott szakmai és 

érdekképviseleti szervezet. A Szövetség jogi személy, amely az 1989. évi II. törvény alapján 

került megalapításra. 

 

A Szövetség a Hangfelvétel-kiadók Nemzetközi Szövetségének (IFPI) magyarországi 

tagszervezete (National Group of IFPI). 

 

2. A Szövetség neve: 

    

MAGYAR HANGFELVÉTEL-KIADÓK SZÖVETSÉGE 

( Hungarian Recording Industry Association ) 

    Rövidített név: MAHASZ 

 

3. A Szövetség székhelye: 

 

1113. Budapest, Harcos tér 5.              
 

 

II. A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI 
 

4. A Szövetség célja:  
 

4.1. A tagok és a szakma társadalmi érdekeinek képviselete, a közös érdekek érvényesítése.  

4.2.  Az érintett jogosultak jogainak közös kezelése, valamint e jogosultak érdekeinek védelme, 

különösen a közös jogkezelés körébe tartozó vagyoni jogok saját nevében történő gyakorlása és 

érvényesítése a bíróság és a hatóságok előtt, 

 

5. A Szövetség feladatai: Az alapszabályban rögzített célok, valamint a tagok által 

meghatározott feladatok ellátása, különösen:  

5.1. Figyelemmel kíséri az állami, közigazgatási és más szervezeteknek a Szövetséghez tartozó 

tagok érdekeit érintő intézkedéseit és szükség esetén fellép érdekükben 

5.2.  A tagok gazdálkodását és a szakma fejlődését segítő szakértői testületeket hoz létre és 

működtet 

5.3. Segítséget nyújt a tagok egymás közötti, illetve más gazdálkodó szervezetekkel történő 

együttműködésük kialakításában, különös tekintettel a piaci versenysemlegesség biztosítására 

5.4.  Adatbázist tart fenn a közös jogkezelés alá tartozó bel- és külföldi művekről, 

hangfelvételekről illetve jogosultakról. 

5.5.   A közös jogkezelést nem vállalkozási tevékenységként végzi, és - ha van ilyen - kiegészítő 

vállalkozási tevékenységének eredményét csak költségeinek csökkentésére használja fel. 

5.6. Működésének költségeit a befolyó jogdíjakból kezelési költség címén levont összegekből, 

valamint - ha az alapszabály ezt egyébként előírja - a tagdíjakból fedezi, 

5.7.  A közös jogkezeléssel elért és az indokolt kezelési költséggel csökkentett bevételét 

felosztási szabályzata alapján felosztja az érintett jogosultak között, függetlenül attól, hogy azok 

tagjai-e vagy sem. 

5.8. A Szövetség közös jogkezelés keretében a televízióállomásokkal és a rádióállomásokkal, 

valamint egyéb felhasználókkal való együttműködése során képviseli és koordinálja a tagok és a 

Szövetség érdekeit.   
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5.9. A Szövetség, mint a hanglemezkiadók érdekképviseleti szervezete begyűjti a Szerzői Jogi 

Törvény által vagy a tagok elhatározása alapján kollektív jogkezelés körébe utalt jogdíjfajtákat 

és az elnökség által elfogadott felosztási szabályzatnak megfelelően gondoskodik a jogdíjaknak a 

jogosultak között történő felosztásáról. 

5.10. A Szövetség a rendelkezésére álló összes törvényes eszközzel felveszi a harcot a 

hangfelvételek jogosulatlan felhasználása ellen 

5.11. A Szövetség ellátja a tagok közös érdekeinek nemzetközi képviseletét 

5.12. Tagjai részére szakmai rendezvényeket szervez 

5.13. a kiadói jogok sérelmével kapcsolatosan indított kártérítési perekben - amennyiben több 

kiadó is érintve van - a tagok jogi képviseletét ellátja és a bíróság által megítélt kártérítést a 

szövetség a kalózkodás elleni tevékenység finanszírozására fordítja. 

 

 

III. A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 

 

6. A tagsági viszony keletkezésének feltétele: A Szövetség tagja lehet bármely 

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet, mely hangfelvételek előállításával 

foglalkozik. 

 

7. A tagsági viszony keletkezése: 

A Szövetségbe való felvételt a gazdálkodószervezet írásban kezdeményezheti, melyet az 

Elnökséghez kell benyújtani. Az írásos jelentkezésben nyilatkozni kell arról, hogy jelen 

alapszabály rendelkezéseit a gazdálkodó szervezet ismeri és magára nézve kötelező erejűnek 

tartja, a Szövetség döntéseit elfogadja és azok megvalósításában tevőlegesen részt vesz. Az 

írásos jelentkezés mellé csatolni kell a Szövetség két tagjának ajánlását, valamint egy hónapnál 

nem régebbi cégkivonatot vagy a cégkérelem és a társasági szerződés másolatát, amennyiben a 

cég még nincs bejegyezve. 

A tagsági viszony létesítése a közgyűlés kétharmados többségének jóváhagyásával történik. 

 

8. A tagsági viszony megszűnése: 

- kilépéssel  

- a tag jogutód nélküli megszűnésével 

- a tag kizárásával. 

 

A kilépési szándékot a kilépés előtt három hónappal írásban kell az Elnökséghez bejelenteni. 

 

Kizárható a tag: 

- ha a tagdíjfizetési kötelezettségének felhívás ellenére, a felhívás kézhezvételétől számított 15 

napon belül sem tesz eleget 

- ha tevékenységével az alapszabály, valamint a közgyűlés határozatait megsérti. 

A kizárásról a közgyűlés dönt. A kizáráshoz a közgyűlés kétharmadának jóváhagyása szükséges. 

 

IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

9. A tagok jogai: 

 

9.1. részt vehetnek a Szövetség tevékenységében és rendezvényein 

9.2 a tagok egyenlő szavazati joggal rendelkeznek a közgyűlésben  

9.3. megkövetelhetik az alapszabályban és közgyűlési határozatokban megfogalmazott feladatok 

teljesítését és ellenőrizhetik azok végrehajtását 

9.4. igénybe vehetik a Szövetség szolgáltatásait 

9.5. törvényes képviselőik útján választhatnak és meghatalmazottaik útján választhatók a 

Szövetség szervezeteibe  
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9.6. bíróság előtt megtámadhatják - a tudomásra jutástól számított 30 napon belül - a Szövetség 

bármely szervének törvénysértő határozatát. 

 

10. A tagok kötelezettségei: 

10.1. az alapszabály előírásainak és a közgyűlés határozatainak betartása  

10.2. a közgyűlés által meghatározott éves tagdíj és működési költségek megfizetése.  

10.3. a Szövetség felhívására évente globális adatszolgáltatást nyújtani hanghordozó forgalmáról 

(összérték és darabszám hanghordozó fajtánként: LP,MK,CD), illetve a szolgáltatott adatok 

ellenőrzéséhez  a felügyelő bizottságnak betekintési jogot biztosítani nyilvántartásaiba. A 

felügyelő bizottság félévente szúrópróbaszerűen három-négy tagot ellenőriz, illetve alapos gyanú 

felmerülése esetén kötelessége bármely tag ellenőrzése. A Szövetség az egyes tagokat érintő 

adatokat a tagság körén kívül titkosan kezeli. 

10.4. a tagok gazdasági tevékenységével összefüggő jogszabályok betartása. 

 

11. A tagok képviselete: 

A tagokat a Szövetségben, illetve szervezeteiben törvényes képviselőik vagy az írásban 

meghatalmazott személy jogosult küldöttként képviselni. 

 

 

V. A SZÖVETSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS TISZTSÉGVISELŐI 

 

12. A Szövetség testületi szervei: 

-közgyűlés 

-elnökség 

-felügyelő bizottság 

 

13. Közgyűlés: 

A tagok a közgyűlésben törvényes képviselőjük vagy meghatalmazottjuk útján képviseltetik 

magukat.  A meghatalmazott mellett legfeljebb egy tanácsadó vehet részt a közgyűlésen. A 

közgyűlés szükség szerint, de legalább évente két alkalommal össze kell hívni.  

Össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, vagy ha a tagok legalább 1/3-a írásban az ok 

és cél megjelölésével, vagy ha a felügyelő bizottság kívánja. A közgyűlés határozatképes, ha a 

küldöttek több mint fele jelen van 

Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivételt képeznek azok a döntések, 

melyekhez jelen alapszabály 2/3-os többséget ír elő. Határozatait, melyeket sorszámmal kell 

ellátni, a tagoknak 30 napon belül meg kell küldeni. 

A közgyűlést az Elnökség - a tárgysorozat feltüntetésével - a tagokhoz 8 nappal előbb intézett 

meghívóval hívja össze. A határozatképtelenség miatt megismételt és azonos tárgysorozatban 

megtartott közgyűlés - a megjelentek számára tekintet nélkül – határozatképes, ha ezt a 

közgyűlési meghívó tartalmazza. 

 

14. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

14.1.- az Elnökség és a Felügyelő Bizottság megválasztása, felelősségre vonásának 

kezdeményezése 

14.2.- az alapszabály megállapítása és módosítása, 

14.3.- a tagdíj mértékének megállapítása 

14.4- működési költség megállapítása, 

14.5.- a Szövetség költségvetésének elfogadása - a Szövetség rendelkezésére álló pénzeszközök 

felhasználása,  

14.6.- új tag felvétele, vagy tag kizárása, mely döntések 2/3-os többséget igényelnek, 

14.7.- a Szövetség más társadalmi szervezettel történő egyesülésének, vagy feloszlásának 

kimondása, mely döntések 2/3-os többséget igényelnek. 

 

15. Elnökség: 
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Általános hatáskörű ügyintéző, vezető testületi szerv, amely minden olyan ügyben intézkedik és 

eljár, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

A közgyűlés a törvényes képviselők közül négy évre választja a Szövetség elnökét és az 

elnökség tagjait. Azonos tulajdonoshoz tartozó gazdálkodó szervezetek küldöttei közül csak egy 

elnökségi tag választható. Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. 

Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, tevékenységéről a közgyűlésnek évente beszámol. 

Az elnökség évente legalább 10 alkalommal ülésezik. Az elnökség bármely elnökségi tag 

kérelmére összeül, illetve az elnökség többségének kérelmére a közgyűlést össze kell hívni. 

Az elnökségi ülések között a Szövetség munkáját az elnök irányítja. Az elnököt akadályoztatása 

esetén az elnökség tagjai helyettesíthetik.  

Az elnökség gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, határozatok 

nyilvántartásának vezetéséről. A pénzeszközök felhasználásának tárgyában a mindenkori éves 

működési költségek 15%-át meghaladó költségek tárgyában, amennyiben azok a Szövetségnek a 

Közgyűlés által jóváhagyott költségvetésében nem szerepelnek, közgyűlési hozzájárulás 

szükséges. 

Az elnökség gondoskodik a Szövetség irodai apparátusának működtetéséről. Az ügyvezető 

igazgató felett a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. 

 

16. A Felügyelő Bizottság: 

A Felügyelő Bizottság három tagból álló testületi szerv, mely ügyrendjét és ellenőrzési 

munkatervét maga állapítja meg. 

A közgyűlés a küldöttek közül két évre választja a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait. 

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele jelen van. Határozatait 

egyszerű szótöbbséggel hozza. 

A Bizottság feladata az elnökség jogszabály és alapszabály szerinti működésének, 

gazdálkodásának ellenőrzése. 

A Felügyelő Bizottság képviselőjét az elnökségi ülésekre meg kell hívni, ahol szavazati jog 

nélkül, tanácskozási joggal vesz részt. 

A Felügyelő Bizottság betekintési joggal rendelkezik a tagszervezetek gazdálkodását érintő 

nyilvántartásaiba.  

A Felügyelő Bizottság megvizsgálja a tagszervezetek hozzá beérkező panaszait, javaslatait és 

véleményezi azt. A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a közgyűlésnek évente beszámol. 

 

17. Tisztségviselők: 

- Elnök 

- Elnökségi tagok 

- Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai 

A választott tisztségviselők tevékenységüket díjazás nélkül végzik. 

 

18. Tisztségviselők választása: 

A választás a közgyűlés hatásköre és nyílt szavazással történik. 

Tisztségviselőként az tekinthető megválasztottnak, aki a leadott szavazatok több mint felét 

megkapja. 

 

19. Az ügyvezető igazgató: 

A Szövetség  ügyeinek intézését az ügyvezető igazgató látja el. A Szövetség alkalmazottai fölött 

gyakorolja a munkáltatói jogokat, rendelkezik a szövetség bankszámlája felett. Feladatait 

részletesen a munkaköri leírása tartalmazza, melyet az elnökség hagy jóvá. 

 

VI. KÉPVISELET 

 

20. A Szövetség képviselete: A Szövetséget az elnök és az ügyvezető igazgató képviseli. A 

képviselők képviseleti joga önálló. 
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VII. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA 

 

21. A Szövetség éves gazdasági terv alapján működik. A gazdasági év január 1-től december 31-

ig tart. Az elnökség köteles éves gazdálkodási tervet készíteni, melyet jóváhagyás végett a 

közgyűlés elé kell terjeszteni. A közgyűlésnek legkésőbb december 31-ig kell a következő évre 

vonatkozó gazdálkodási tervet jóváhagynia. Az elnökség köteles a számadási év végét követő 

három hónapon belül a gazdálkodási terv végrehajtásáról jelentést készíteni és azt jóváhagyás 

végett a közgyűlés elé terjeszteni. 

A Szövetség céljai megvalósítása, gazdálkodási feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági - 

vállalkozási - tevékenységet is folytathat.  

A Szövetség pénzeszközeit a függetlenített ügyvezető igazgató kezeli. 

A Szövetség vagyona áll: 

- a Szövetség induló vagyonából,  

- a befolyó jogdíjakból levont kezelési költségből 

- a tagszervezetek által fizetett tagdíjakból, - gazdálkodási ás szolgáltatási tevékenység 

eredményéből, 

- egyéb befizetésekből. 

 

VIII. A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 

 

22. A Szövetség megszűnik: 

- feloszlással 

- más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, 

- feloszlatással, illetve 

- megszűnésének megállapításával 

 

A szövetség megszűnése esetén a szövetség vagyonát a tagok között kell felosztani. 

 

Budapest, 1992. április 15. 

 

módosítva: 2005 szeptember 05.   

módosítva: 2010. december 15. 

módosítva: 2011. október 25.  

 


