ÁLTALÁNOS, MINIMÁLIS FORMAI ELVÁRÁSOK
AZ ARCHIVÁLÁSRA BENYÚJTANI KÍVÁNT ANYAGOK FELCÍMKÉZÉSÉHEZ
I. HD-Cam / HD-Cam-SR hordozók:
- © jogulajdonos
- rendező(k)
- cím (végleges, forgalmazási)
- műfaj
(játékfilm, tévéfilm, tévéfilm sorozat, dokumentumfilm/sorozat, ismeretterjesztő film/sorozat,
animációs film, kisjátékfilm, kísérleti film, kisjátékfilm)
- gyártási év (végefőcímen feltüntetett adat)
- szín mintavételezés / chroma subsampling (RGB/YUV + 4:2:2 4:4:4)
- képsebesség / frame rate (50i /60i /24PsF/25PsF)
- képarány / aspect ratio
pl: 16:9/1:1,78 vagy 1:2,39, stb.
- TC in + TC out, formátum 00:00:00:00 – 00:00:00:00
time code, a film első hasznos kockájától az utolsó hasznos kockáig
- hangsávok tételesen, felcímkézett csatornákkal
pl: Ch1-2: stereo mix Hu vagy Ch2: Eng 5.1 R, stb.
- kazetta kiírási helye és ideje
II. LTO hordozók:
- © jogulajdonos
- rendező(k)
- cím
- műfaj
- gyártási év
- tartalom (film, trailer, textless elements stb.)
- kép: fájlformátum, képméret, színtér
- hang: 24 és/vagy 25 fps, 5.1 és/vagy 2.0, fájlformátum
- szalagon felhasznált hasznos kapacitás TB-ban
- hordozó kiírási helye és ideje
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ÁLTALÁNOS, MINIMÁLIS FORMAI ELVÁRÁSOK
AZ ARCHIVÁLÁSRA BENYÚJTANI KÍVÁNT ANYAGOK FELCÍMKÉZÉSÉHEZ
III. Papíralapú, fűzött dokumentumok:
Azaz szinopszis, forgatókönyv, storyboard*, dialóglisták, zenefelállítás, helyszín lista.
Kivéve (!): még nem legyártott filmek forgatókönyv-fejlesztéseinek archiválása.
Ezeknél bővebb adatközlést kérünk, külön archiválási tájékoztatóban érhető el.
* Kérjük, a színes anyagokat ne fekete-fehér példányban archiválják.
Fűzött: legalább spirálozott, kemény műanyag fed- és hátlappal ellátott.
Hozzáfűzött fedlap vagy rögzített adatsor a dokumentum oldalainak fejlécében:
- © jogulajdonos
- rendező(k)
- cím
- műfaj
- gyártási év
IV. Optikai adathordozón (CD, DVD, BRD) benyújtott digitális anyagok és
dokumentumok:
Azaz screenerek, szinopszis, forgatókönyv, storyboard, dialóglisták, zenefelállítás, helyszín lista, fotók.
A lemez címkefelületén (direkt print, korongcímke, kézírásos):
- © jogulajdonos
- rendező(k)
- cím
- műfaj
- gyártási év
- hordozó tartalmának tételes listája:
anyagfajta + tételszám + fileformátum
pl: „megtekintő DVD”
„magyar nyelvű forgatókönyv - 1 db PDF”
„12 db werkfotó, TIFF”.
V.,
Kérjük, a nyomdai plakátok és az előhívott stand- és werkfotók hátlapjára
se ceruzával, se tollal ne vezessenek rá adatokat.
Ugyancsak ne ragasszanak adatokat tartalmazó etikettet se a fotókra, se a plakátokra.
Fotós illetve a fotólabor ne tegyen bélyegzőt, szárazpecsétet vagy vízjelet az előhívott anyagokra.
A fotós(ok) nevét és elérhetőségét, illetve a plakáttervező(k) adatait, külön lapon
szíveskedjenek a műtárgyakhoz mellékelni.

Magyar Nemzeti Filmarchívum /Kötelespéldány - és Médiatár

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdéseik lennének, a (06-1) 394-1322, 394-1018 telefonszámokon
állunk szíves rendelkezésükre. Ügyfélfogadás archiválás ügyében: időpont-egyeztetés után.

2

