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7. sz. melléklet 

Videokísérő lap 
Érvényes: 2015. január 1-től 
 

A félreértések és az ebből adódó hibák elkerülése érdekében kérjük, szíveskedjék jól olvashatóan kitölteni! Minden egyes szpothoz külön 

kísérőlap szükséges. A szpot az azonosító adatok és a nyilatkozat pontos kitöltése nélkül nem kerülhet adásba. 

HD FORMÁTUMÚ SZPOT ESETÉN A LEADÁSI HATÁRIDŐ AZ ÜZLETSZÁBALYZAT III. FEJEZETE 4/a. PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTTNÁL 

HÁROM MUNKANAPPAL KORÁBBI! 

Szpotazonosító 

A reklámozó (hirdető) / támogató neve:  __________________________________________________________  

Az ügynökség neve:  ___________________________________________________________________________  

Áru (szpot tárgya): ______________________________ Reklámkód:  ___________________________________  

A szpot címe és hossza: _______________________________________________________   _____ másodperc 

Az első sugárzás: _____év ___________hó ___nap ___óra ___perc,  M1/M2/M3/DUNA/DUNA WORLD  program 

A gyártó stúdió (reklámszolgáltató) neve, telefonszáma:  _____________________________________________  

A kazetta típusa:  _____________________________ Képformátum:  ___________________________________  

Hang a ______________________sávon          STEREO MONO 

Time kód:______:_______:_______:______-tól ______:_______:_______:______-ig. 

Nyilatkozat 

Kitöltés előtt olvassa el a következő oldalon a tájékoztatót! 

A reklámozó/reklámszolgáltató/támogató* képviseletében kijelentem, hogy a fentiekben azonosított és mellékelten 

benyújtott szpot  

tartalmaz                         nem tartalmaz 

ún. kisjogos, az MTVA Kereskedőház (Magyar Televízió Zrt. és Duna Televízió Zrt.) - mint közzétevő - számára törvényileg előírt jelentési 
kötelezettség alá eső irodalmi és/vagy zenei művet. (Szíveskedjék bekarikázni a megfelelő választ!) 

Megjegyzés: Ha tartalmaz, csak akkor töltse ki és mellékelje az ARTISJUS túloldali adatszolgáltató lapját! 

Budapest, ______év _____ hó _____ nap.    ______________________________________ 

 (olvasható cégszerű aláírás) 

*A megfelelő aláhúzandó! 

Kérjük, ne feledkezzék meg a mesterkazetta első sugárzástól számított egy hónapon belüli visszaszállíttatásáról! 
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7. sz. melléklet 

Videokísérő lap 
Érvényes: 2015. január 1-től 
 

Archiválási adatok 

 (Az MTVA Kereskedőház tölti ki!) 

Hirdető (Advertiser):  __________________________________________________________________________  

Ügynökség (Agency):  __________________________________________________________________________  

Termék (Product):  ____________________________________________________________________________  

Megjegyzés:  _________________________________________________________________________________  

Érkezett:  ____________________________________________________________________________________  

A gyűjtőhordozó sorszáma:  _____________________________________________________________________  

Time kód: _______ : _________: _________: _________-tól _________: _________: _________: _________ -ig 

A szpot tényleges hossza: ___________________________________________________________  másodperc 

A szpotban szereplő dátumok:  __________________________________________________________________  

~ cég- és márkanevek:  _________________________________________________________________________  

Archiválta (dátum, név, aláírás):  _________________________________________________________________  

Z (archív kód): ________________________________________________________________________________      

 

Tájékoztató 

a reklám céljára történő műfelhasználás szabályairól a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján 

1. A reklám céljára megrendelt – íratott – művekre a közös jogkezelés nem terjed ki, ezért azokra az ARTISJUS nem kér adatszolgáltatást. 
2. Az ARTISJUS csak azokra a reklámokra kér adatszolgáltatást, amelyekben a felhasznált művek eredetileg nem reklám céljára készültek. 

Megjegyzés: az eredetileg nem reklám céljára készült művek is kivonhatók a közös jogkezelés alól akkor, ha  

a szerző és a felhasználó ebben megállapodnak és a megállapodásról írásban értesítik az ARTISJUS-t. 

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 

Budapest 1016, Mészáros u. 15-17 
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7. sz. melléklet 

Videokísérő lap 
Érvényes: 2015. január 1-től 
 

CSATORNA: M1, M2, M3, M4, DUNA, DUNA WORLD 

ADATSZOLGÁLTATÓ LAP 

reklámban felhasznált zenei vagy/és irodalmi művekről 

 

REKLÁMADATOK 

Cím: 

Eredeti cím: 

Időtartam (mp.): 

Reklámozott áru: 

Első sugárzás kért időpontja: 

Utolsó sugárzás kért időpontja: 

Sugárzások kért száma: 

Saját kód: 

Gyártó neve és címe: 

Ügynökség neve és címe: 

 

ZENEI VAGY/ÉS IRODALMI MŰVEK ADATAI 

Cím: 

Eredeti cím: 

Időtartam (mp.): 
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7. sz. melléklet 

Videokísérő lap 
Érvényes: 2015. január 1-től 
 

ZENEI és / vagy IRODALMI MŰVEK SZERZŐINEK ADATAI 

zeneszerző: író: 

szövegíró: átdolgozó: 

átdolgozó: fordító: 

fordító: egyéb: 

 

 

Budapest, _____év_____hó_____nap ________________________________ 

 (cégszerű aláírás) 

 


