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1. Az MTVA Kereskedőház vállalja rádiós reklámszpotok és reklámriportok gyártását jelen
Üzletszabályzatban és a mindenkori Árjegyzékben részletezett feltételek szerint.
2. A megrendelést jelen Üzletszabályzat [*].sz. mellékletét képező megrendelő adatlap
elküldésével (e-mail, fax) kell leadni a MTVA Kereskedőház részére. A megrendelésnek
tartalmaznia kell a rádiószpot pontos szövegét, a gyártáshoz szükséges anyagokat
(forgatókönyvek, reklámszövegek, felhasználandó zenék, zajok, részfelvételek stb.),
valamint az elvégzendő munka részletes leírását, beleértve a narráció jellegét.
3. Az MTVA Kereskedőház két munkanapnál rövidebb teljesítési határidő kérése esetén
egyedileg tesz ajánlatot a díjszabásra.
4. A Megrendelő a készülő szpot felvett szövegét személyesen vagy telefonos bejátszás
alapján hagyhatja jóvá. A Megrendelő a felvett szöveggel kapcsolatban kifogással élhet,
amennyiben az az MTVA XYZ/7. pont szerinti visszaigazolásában foglaltaknak nem
felel meg. Az MTVA Kereskedőház a Megrendelő jogos kifogása esetén 1 munkanapon
belül kijavítja a szpotot.
5. A Megrendelő írásban szavatolja, hogy rendelkezik az összes olyan joggal, amely az
átadott anyagok rádióban történő, reklám célú sugárzásához, illetve a reklámszpot
legyártásához szükségesek. (Beleértve különösen a szerzői és személyiségi jogok
védelmére vonatkozó bármely jogszabályi rendelkezést is) megfelel. Reklámcélra írt
zene esetén nyilatkozatban, nem reklámcélú felhasználásra komponált zene esetén a
szerző és az előadók, ill. a zene jogtulajdonosának nyilatkozatával igazolja a zene
jogszerű felhasználását az adott reklámszpothoz.
6. Az elkészült reklámszpot szerzői vagyoni jogai a Megrendelőt illetik meg, az MTVA
Kereskedőház szavatolja, hogy a reklámszpot elkészítésében közreműködő
személyektől a Megrendelő a felhasználáshoz szükséges engedélyeket megszerezte.
A kész reklámszpot csak rádióban való sugárzásra használható fel. Más felhasználás
esetén a Megrendelő köteles a közreműködő színészekkel külön megállapodást kötni.
7. Az MTVA Kereskedőház minden megrendelésről írásban – az árjegyzék alapján
számított díjat is tartalmazó - visszaigazolást ad, vagy írásban értesíti a Megrendelőt a
megrendelés elfogadásának akadályáról, esetleges feltételeiről. A szerződés a felek
között a megrendelés visszaigazolásával jön létre.
8.

Speciális reklámszpot gyártása:
Amennyiben a Megrendelő szövegírást és/vagy speciális gyártást kér (konkrét hangok,
egyedi zene, zajok), a megrendelés alapján az MTVA Kereskedőház egyedi árajánlatot
küld, melynek Megrendelő általi elfogadásával jön létre a szerződés.
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9. Az elkészült reklámszpot szerzői vagyoni jogai a Megrendelőt illetik meg. Az MTVA
szavatolja, hogy a felhasználáshoz szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik,
illetve garantálja, hogy a reklámszpot felhasználása a vonatkozó jogszabályoknak
(beleértve különösen a szerzői és személyiségi jogok védelmére vonatkozó bármely
jogszabályi rendelkezést is) megfelel, valamint, hogy a reklámszpot elkészítésében
közreműködő személyektől a Megrendelő felhasználásához szükséges engedélyeket
megszerezte. A kész reklámszpot csak rádióban való sugárzásra használható fel. Más
felhasználás esetén Megrendelő köteles a közreműködő színészekkel és a
szövegíróval, ill. a felhasznált zene jogtulajdonosával külön megállapodást kötni.
10. A speciális reklámszpot gyártására az Üzletszabályzat szpotgyártásra vonatkozó
rendelkezései alkalmazandóak.
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