1. számú melléklet a felhasznált hangfelvételekről történő adatszolgáltatás formátumáról
(az alábbi adatszolgáltatást legkésőbb 2009. január 1. napjától kezdődően – azaz a 2008. IV. negyedévére
vonatkozó adatok tekintetében – a www.playlist.hu oldalon kell teljesíteni)

1. A Felhasználó az általa sugárzott és/vagy bármilyen más módon nyilvánossághoz közvetített
kereskedelmi célból kiadott hangfelvételekről a jelen szerződés 7. 2. pontjában meghatározott
adatokat az alábbi formátumok egyike szerint köteles a Közös jogkezelő szervezetek részére
szolgáltatni:
a) A Nautilus Kft. által kifejlesztett "Nautilus DJ" elnevezésű számítógépi adatbázis-kezelő program
által előállított export fájlformátum.
b) Microsoft Excel fájl, amely megfelel az alábbi mintának, és ahol
i)
"Vezető előadóművész neve" oszlop 255 karakter széles, típusa: szöveg;
ii)
"Hangfelvétel címe" oszlop 255 karakter széles, típusa: szöveg;
iii) "Kiadó neve" oszlop 150 karakter széles, típusa: szöveg;
iv) "Kiadás éve" oszlop 4 karakter széles, típusa: szám;
v)
"Hangfelvétel hossza" oszlop 5 karakter széles; típusa: szám;
vi) "Elhangzások száma"oszlop 6 karakter széles, típusa: szám;
vii) "Magyar hangfelvétel" oszlop 1 karakter széles, értéke "x", ha a felhasznált hangfelvétel az 5.1.
a) pont szerint magyar hangfelvételnek minősül
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c) XML fájl, amely megfelel az alábbi mintának
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<adat>
<felhasznalo>
<nev></nev>
<adatszolgaltatasiidoszak></adatszolgaltatasiidoszak>
</felhasznalo>
<lejatszasok>
<lejatszas>
<vezetoeloadonev></vezetoeloadonev>
<hangfelvetelcime></hangfelvetelcime>
<kiadoneve></kiadoneve>
<kiadaseve></kiadaseve>
<hangfelvetelhossza></hangfelvetelhossza>
<elhangzasokszama></elhangzasokszama>
<magyarhangfelvetel></magyarhangfelvetel>
</lejatszas>
</lejatszasok>
</adat>
Leírás:
<felhasznalo>: a felhasználó adatait tartalmazó gyűjtő tag
<nev>: a felhasználó neve, maximum 255 karakter hosszú
<adatszolgaltatasiidoszak>: kötött formátumú, az alábbi formában 2005-2, melyből a 2005 az évet jelenti, a 2
pedig a negyedévet. A mező mindig 6 karakter hosszú
<lejatszasok>: a lejátszásokat gyűjtő tag
<lejatszas>: egy lejátszás adatait gyűjtő tag
<vezetoeloadonev>: vezető előadóművész nevét tartalmazó szöveges mező, maximum 255 karakter hosszú
<hangfelvetelcime>: a hangfelvétel címét tartalmazó szöveges mező, maximum 255 karakter hosszú
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<kiadoneve>: a kiadó nevét tartalmazó szöveges mező, maximum 150 karakter hosszú
<kiadaseve>: a kiadás évét jelölő 4 karakter hosszú szám
<hangfelvetelhossza>: a hangfelvétel hosszát jelölő szám, amely lejátszás hosszát percre kerekítve tartalmazza,
maximum 5 karakter hosszú
<elhangzasokszama>: a hangfelvétel adatszolgáltatási időszakban történő elhangzásai számát tartalmazó,
maximum 6 karakter hosszú mező
<magyarhangfelvetel>: 1 karakter széles mező, értéke "x", ha a felhasznált hangfelvétel az 5.1. a) pont szerint
magyar hangfelvételnek minősül

2. A felhasznált hangfelvételekről szolgáltatott adatokat minden esetben a magyar helyesírás
szabályainak betartásával, magyar ékezetes karakterkészletet alkalmazva kell a Közös jogkezelő
szervezetek rendelkezésére bocsátani.
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