MAGYARORSZÁGI FILMSZAKMAI ADÓVISSZATÉRÍTÉST IGÉNYBE VETT,
MAGYARORSZÁGON FORGATOTT ÉS/VAGY GYÁRTOTT, SZERVIZ- VAGY
BÉRMUNKÁKBAN KÉSZÜLT KÜLFÖLDI FILMALKOTÁSOK ARCHIVÁLÁSA
Elszámolási határidő – ha a támogatási szerződés másképp nem rendelkezik – :
Az anyaországi forgalmazás lezárultával, de nem később, mint az anyaországban
lakossági forgalmazásra kerülő kiadvány megjelenésekor.
Archiválásra benyújtandó hordozók: 1.) HDCAM-SR kópia, 1 db példány.
Sorozatnál - a sorozat epizódokat külön hordozókon kérjük archiválni.
Az archív példányok mellékletei.:
2.) Produceri nyilatkozat (ld. ugyanitt p.2.) a kópiát tartalmazó digitális hordozóhoz, amely a hordozó
és a rajta lévő filmalkotás átadási állapotát garantálja.
3.) 1 db megtekintő DVD példány:
3.a.) külföldi „gyári műsoros”, kereskedelmi forgalomba került kiadvány VAGY
3.b.) vízjeles screener, feldolgozásra/kutatásra alkalmas, asztali lejátszón konverzió nélkül
használható, VOB formátumban.
Egyéb, archiválás-köteles anyag:
4.) Forgatókönyv és/vagy storyboard
Utolsó verzió, eredeti nyelvű és – ha van – magyar nyelvű, 1-1 példány nyomtatva, fűzve.

Az archivált anyagokhoz, ellenjegyzett iraton benyújtható a külföldi jogtulajdonos a hozzáférést-,
hozzáférési utat-, tárolást illető, iratsémánk által nem definiált további rendelkezése.
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Tisztelettel kérjük, hogy az iratot a produkció saját levélpapírján (ne a fenti ▲ fejléccel) nyújtsák be.

Produceri nyilatkozat

Alulírott, …………………………, a/az ……………………..… (mint gyártó cég) producere
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,
hogy a kötelespéldány szolgáltatásra benyújtott …. db HD-Cam-SR kazettán
……rendező: CÍM….………… című film
/
……rendező: CÍM….………… című tévéfilmsorozat
”x”. évada 1.-”n” részeinek
eredeti, végleges változata szerepel, eleje- és vége főcíme teljes.
A kazetta anyaga új, a rajta lévő tartalom ellenőrzött, hang- és képsávja hiánytalan.

Egyidejűleg kijelentem, hogy a benyújtott HD-Cam-SR példány adattartalma,
a rendelkezésünkre álló legjobb felbontásban és minőségben kerül archiválásra.

Jogtulajdonosi megjegyzések © : …………………………………...
Kötelező közlés: – magyarországi jogtulajdonos:
– koprodukció esetén, külföldi jogtulajdonos:
– magyarországi forgalmazási jogok:
– külföldi forgalmazási jogok:
Választható közlések: – ”jogvédett”,
– ”zárt állományba kérés”,
– ”felhasználás gyártáshoz csak engedéllyel”,
– egyéb:

Budapest, …………..

cégszerű aláírás, p.h.
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