
 

ATV Zrt. 

Videokísérő lap I. 

Adatok 
 

Kérjük, hogy minden műsorhoz/reklámhoz külön videokísérő lapot kiállítani szíveskedjen! 
 
 

Műsorkészítő / Megrendelő / 
Reklámozó neve (a továbbiakban „Beszállító”): _______________________________________________________ 

Műsor / reklámszpot neve: _________________________________________________________________ 

Epizódok száma (műsor esetén): _________________________________________________________________ 

Reklámozott áru (reklám esetén): _________________________________________________________________ 

Első sugárzás: __________________________________(dátum), ________ óra ________ perc 

Műsor / reklámszpot hossza: _________________________________________________________________ 

Reklámkód (reklám esetén): _________________________________________________________________ 

Gyártó stúdió neve, címe: _________________________________________________________________ 

Képformátum: 16:9   /   egyéb: ____________________________________________________ 

Megjegyzés: _________________________________________________________________ 

 
1. Az ATV Zrt. a leadott videókat azok rögzítése után nem köteles megőrizni. Beszállító a videót az első közzétételi naptól számított 

öt munkanapon belül saját költségére elszállíthatja. Amennyiben ez nem történik meg, ATV jogosult a videót letörölni és/vagy 
annak hordozóit megsemmisíteni, illetve annak hordozóit saját céljára felhasználni. ATV nem felel a hordozók tartalmának 
törléséből, illetve a hordozók felhasználásából eredően a Beszállítónak esetlegesen okozott károkért. 

 
2. A Beszállító képviseletében kijelentem, hogy a benyújtott műsor / reklámszpot az ATV Zrt. - mint közzétevő - számára 

törvényileg előírt bejelentési kötelezettség alá eső zenei és/vagy irodalmi művet 

TARTALMAZ    /    NEM TARTALMAZ. * 

Amennyiben tartalmaz, kitöltendő az ATV Zrt. „Videokísérő lap II. - Felhasznált zenei/irodalmi művek” nevű nyomtatványa, 
illetve az abban foglaltak szerint kitöltendő és elektronikus formában továbbítandó az „ATV műsorzene sablon” nevű 
melléklet (Excel fájl) a felhasznált zenei és/vagy irodalmi művekről! 

 
* Kérjük, a megfelelő részt aláhúzni szíveskedjen! 

 
3. Alulírott elfogadom, hogy a fentiekben nem szabályozott pontokra az ATV Zrt. érvényes ÁSZF előírásai vonatkoznak. 
 
Kelt: ______________________________ 
 
  ______________________________ 

 (cégszerű aláírás) 
  



 

ATV Zrt. 

Videokísérő lap II. 

Felhasznált zenei/irodalmi művek 
 

1. A nyomtatvány kizárólag az ATV Zrt. „Videokísérő lap I. - Adatok” nevű nyomtatványával együtt érvényes és adható le! 
 

2. Reklám esetén - csak a reklám céljára történő műfelhasználás szabályairól az 1999. évi LXXVI. törvény alapján - adatszolgáltatási 
kötelezettség csak azokra a reklámokra vonatkozik, amelyekben a felhasznált zenei és/vagy irodalmi művek eredetileg nem 
reklám céljára készültek. Abban az esetben nem kötelező az adatszolgáltatás, ha a Szerző és a Hirdető erről külön 
megállapodnak és a megállapodásról írásban értesítik az ARTISJUS-t. 

 

3. Az érintett műsorban / reklámban felhasznált, az ATV Zrt. - mint közzétevő - számára törvényileg előírt bejelentési 
kötelezettség alá eső zenei és/vagy irodalmi művek az „ATV műsorzene sablon” nevű mellékletben (Excel fájl) tüntetendők 
fel és továbbítandók az ATV Zrt. részére, az alábbi 9 pontban részletezett instrukciók alapján. Az ATV Zrt. az egyéb módokon 
vagy nem az instrukciók által megadott formátumban továbbított adatokat sem befogadni, sem feldolgozni nem tudja.  

 
1. FORMÁTUM: A műsorzene sablon kitöltése és továbbítása kizárólag az eredeti elektronikus formában, XLSM formátumban lehetséges. 

2. HATÁRIDŐ: A műsorzene fájlok műsorok (kivéve reklám) esetén legalább havi rendszerességgel (a tárgyhóban futó adások zenéi a 

következő hó közepéig), reklámok esetén a videó leadásakor átküldendők. 

3. TARTALOM: Egy műsorzene fájlban egy adott műsor több adásának zenéi, illetve egy adott megrendelő több reklámszpotjának zenéi 

is leadhatók (fájlonként max. 500 sor tölthető ki). 

4. KÖTELEZŐ MEZŐK: Minden KÖTELEZŐ mező kitöltendő, kizárólag külsős szerkesztők/beszállítók esetén az alábbi kivételekkel: 

 ATV Műsor ID: nem kötelező, ha a műsorzene leadásakor a külsős szerkesztő/beszállító számára nem elérhető az adott 

adáshoz/epizódhoz/reklámhoz tartozó ATV Műsor ID 

(ATV Műsor ID = az ATV által az egyedi adásokhoz/epizódokhoz/reklámokhoz generált egyedi azonosító) 

 Adás dátum: nem kötelező, ha nem meghatározott az adott adás/epizód/reklám - első - adásba kerülésének dátuma 

(Adás dátum = az adott adás/epizód/reklám - első - adásba kerülésének dátuma) 

5. ISMÉTLŐDŐ MŰSORZENÉK: Adásonként ismétlődő műsorzene (pl. szignál) lejelentése: 

 Ha az ATV Műsor ID tartalmazza a műsor konténert, azaz a műsor nevét (pl. PGM-EB-00123, amiben EB = Egyenes beszéd): 

„ATV Műsor ID” mező: a műsor első, e zenével futó adásának ID-ja tüntetendő fel 

„Adásonként ismétlődő” mező: „I”, azaz Ismétlődő kiválasztása 

 Ha az ATV Műsor ID nem tartalmazza a műsor nevét (pl. PGM-MAGK-00123, amiben MAGK többféle külsős magazinműsor is lehet): 

Minden érintett ATV Műsor ID esetén külön-külön feltüntetendők az alatta futó műsorzenék (akár egyediek, akár ismétlődők). 

6. KÖTÖTT FORMÁTUMÚ MEZŐK: A következő mezők csak az alább meghatározott formátumú adatokkal tölthetők ki: 

 ATV Műsor ID: ABC-ABC-123456 (pl. PGM-EB-00123) 

 Adás dátum: ÉÉÉÉ.HH.NN (pl. 2017.04.01) 

 Felhasznált időtartam: ÓÓ:PP:MM (pl. 00:00:20) 

 Elhangzás jellege: S, H, K (S = Szignál, H = Háttér, K = Konkrét) 

 Adásonként ismétlődő: I (I = Ismétlődő) 

 Kiadás éve: ÉÉÉÉ (pl. 2017) 

 Nagyjogos felhaszn.: N (N = Nagyjogos) 

 Keresk. forg. nem jelent meg: N (N = Nem jelent meg) 

7. FELELŐS: A műsorzene fájlok időben történő és hiánytalan továbbítása, illetve a cserélendő / megszűnő - ismétlődő - műsorzenékről 

való értesítés az adott műsorért felelős osztály / szerkesztőség, külső gyártású műsorok/reklámok esetén a Beszállító felelőssége. 

8. KONTAKT: A műsorzene fájlok és a módosítási kérelmek az ATV munkatársa, Simon Norbert részére továbbítandók. 

(kontakt: Simon.Norbert@atv.hu) 

9. ATV HAVI ADÁSMENET ELÉRHETŐSÉGE: (mely tartalmazza az ATV Műsor ID-t, Műsor nevet, Adás dátumot, stb.) 

 Belsős szerkesztőknek: a "Staff$" nevű, belső hálózatból elérhető tárhelyen (K:\ meghajtó), az „ATV_MŰSORZENE” mappa alatt 

havonta elérhető a havi végleges adásnapló a tárgyhót követő hó első felében 

 Külsős szerkesztőknek / beszállítóknak: igény esetén e-mailben elküldjük az adott műsor tárgyhóra vonatkozó havi végleges 

adásnaplóját a tárgyhót követő hó első felében 

 

4. Alulírott elfogadom, hogy a fentiekben nem szabályozott pontokra az ATV Zrt. érvényes ÁSZF előírásai vonatkoznak. 
 

Kelt: ______________________________ 
 

 ______________________________ 

 (cégszerű aláírás) 

mailto:Simon.Norbert@atv.hu

