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A hangfelvétel-kiadó a kiadvány arany- vagy platinalemez státuszának bejelentését
az info@mahasz.hu címre küldött e-mailben kezdeményezheti.
Az egyes hanghordozótípusok mindenkori arany- és platinalemezhatárai a
http://zene.slagerlistak.hu/arany-es-platinalemezek/mi-szamit-arany-esplatinalemeznek oldalon megtekinthetők.
A hangfelvétel-kiadó által kezdeményezett lejelentést követően a MAHASZ a
(fizikai ÉS digitális) kiskereskedelmi fogyásokat összesítő, hetente frissített
adatbázisában ellenőrzi, hogy az általa regisztrált értékesítések körében
megjelent-e az arany-, ill. platinalemezhez szükséges darabszám legalább 40%-a.
Amennyiben igen, a MAHASZ kiadja a hitelesítést igazoló plakettet.
Amennyiben egy kiadvány regisztrált kiskereskedelmi értékesítései az arany-, ill.
platinalemezhez szükséges darabszám 100%-át is elérik, a MAHASZ a slágerlistákon
automatikusan aranylemezként tünteti fel a kiadványt, akkor is, ha annak kiadója
azt nem jelentette le.
Ha a regisztrált kiskereskedelmi értékesítések nem érték el a 40%-ot (pl. speciális
csatornákon történtek az eladások), a hangfelvétel-kiadónak hiteles bizonylatokkal
kell igazolnia az arany-, ill. platinalemez határ eléréséhez szükséges
értékesítéseket. Amennyiben az igazolást a MAHASZ nem találja kielégítőnek, a
lejelentett speciális eladás beszámítását hiteles igazolás hiányában, külön indoklás
nélkül megtagadhatja.
A szokványos eladási csatornáktól eltérő, speciális értékesítési módok esetén a
slágerlistákra való felkerülés, illetve az aranylemezhez történő beszámítás
egyaránt az alábbi feltételekkel lehetséges:
1. A speciális eladások lejelentésénél a kiadó köteles megadni az árat,
amelyen az értékesítés történt.
2. Amennyiben az értékesítések egy része nem egyedi vevők felé történt (pl.
nagyobb mennyiségű CD értékesítése egy cégnek, amely cég a CD-ket
ajándéknak szánja a partnerek/vevők/dolgozók stb. felé), az aranylemez
hitelesítése a következő feltételek esetén lehetséges:
a) A vevő cég semmilyen formában nem végez hangfelvétel-kereskedelmi
tevékenységet.

b) A vevő cég és a hangfelvétel-kiadó között semmilyen szervezeti
kapcsolat nincs.
c) Az értékesítés legalább 500 Ft/album áron történt.
3. Amennyiben a hanghordozó más termékkel vagy szolgáltatással
"összecsomagolva" került értékesítésre, az aranylemez hitelesítése a
következő feltételek esetén lehetséges:
a) A hanghordozó legalább 10 tracket vagy 40 percnyi zenei anyagot
tartalmaz.
b) A vásárló egyedi döntéssel választhatja meg, hogy a termékhez kéri-e
pluszban a hanghordozót, és amennyiben igen, a vevőt legalább 500 Ftos többletköltség terheli.
c) Amennyiben a két "összecsomagolt" termék ára nem különíthető el
egyértelműen (pl. CD és koncertjegy együtt), a teljes étékesítés 50%-a
számítható bele a slágerlistába, és kizárólag abban az esetben, ha a
másik termék vagy szolgáltatás is kifejezetten az adott előadóhoz
kapcsolódik (pl. koncertjegy, póló, stb).

