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Preambulum
A CloudCasting mint Független Jogkezelő (továbbiakban: Független Jogkezelő) olyan jogosultaknak
fizet ki jogdíjat, akik vele szerződést kötöttek a műveik jogkezelésére.

1. A Független Jogkezelő jogkezeléssel elért, kezelési költséggel csökkentett bevételét ezen
szabályzat szerint kell felosztani és kifizetni.
2. A befolyt jogdíjakból kezelési költséget kell levonni, amely a Független Jogkezelés fenntartását,
működtetését szolgálja. E kezelési költség nem lehet több, mint a befolyt jogdíjak 15%-a. A költségek
levonása utáni összeg képezi a jogdíjak felosztási alapját.
3. A felosztás
a) Azon helyek esetében, ahol a kötelezetteknél a szolgáltatást a Független Jogkezelő nyújtja, a
felosztás olyan adatok alapján történik, amelyek a Független Jogkezelőnek eleve rendelkezésére
állnak. Ezen adatok az egyes szolgáltatási helyek lejátszási listái, amelyek részletesen tartalmazzák a
lejátszott zeneművek adatait. A jogdíjakat ezen adatok alapján, a művek felhasználási arányában és a
felhasználóktól származó befizetések arányában kell felosztani.
b) Amennyiben lejátszási lista nem áll rendelkezésre egy szolgáltatási helyszín esetében, úgy a
jogdíjak az adott helyszínen beállított zenei csatornákat alkotó művek között időarányosan kerülnek
felosztásra.
c) Amennyiben semmilyen adat nem áll Független Jogkezelő rendelkezésére, úgy a felosztás az a) és
b) pontok összegzésének eredményéből következik: a másutt mért felhasználás arányában történik.
4. Jogdíjigény csak olyan felhasználás után támasztható, amelyre vonatkozóan a jogdíjat a felhasználó
befizette. Ennek alapján „tárgyhó” alatt a továbbiakban az a hónap értendő, amelyben az adott jogdíj
a felhasználótól a Független Jogkezelőhöz beérkezett.
5. Ha valamely mű zenéje és/vagy szövege több eredeti szerző közös alkotása, a közös műre és/vagy
annak közös részére eső jogdíjat – hacsak a felek egymás közt ettől a mű első bejelentésekor nem
térnek el – a jelen szabályzat rendelkezései szerint és az azonos szerzői minőségben alkotó (például
több zeneszerző vagy több szövegíró) szerzőtársak között egyenlő arányban kell felosztani.
6. A jogdíjakat naptári hónaponként, legkésőbb a tárgyhót követő 22. napig kell felosztani és
számfejteni, és a számfejtéstől számított 20. napon belül kell kifizetni. Ha a jogdíjra jogosult személy
a jogdíj összegéről számlát bocsát ki, a Független Jogkezelő a benyújtott jogdíjszámlát a
kézhezvételétől számított legkésőbb 15 napon belül egyenlíti ki.

7. Jogdíjat csak akkor lehet belföldi vagy külföldi jogosult részére számfejteni, illetve kifizetni, ha
annak összege belföldi jogosult esetében az 5.000,- Ft-ot, külföldi jogosult vagy közös jogkezelő
szervezet esetében az 50.000,- Ft-ot meghaladja. A jelen pontban meghatározott összeghatár alatti
jogdíjakat mindaddig gyűjteni kell a jogosultak számláján, amíg el nem érik a számfejtést lehetővé
tevő összeget.
8. Jelen Felosztási Szabályzat 2018. január 1. napján lép hatályba.
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