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A kormánypárti napilap

Lapunkról:
„Konzervatív, hazafias, de európai szellemben 

kívánjuk a Magyar Időket szerkeszteni, miként a 

magyar szellem is Európa sajátos, de organikus 

és eltagadhatatlan része, s hiszünk benne, hogy 

ez az új idő – hétköznapibb nevén: a XXI. század – 

egyben magyar idő is lesz. Magyarként vagyunk 

európaiak, a magyar szellemi honvédelem mellé 

pedig e rohamléptekkel változó világban fel kell 

zárkóznia az európai szellemiség megóvásának 

is. Ma sincs ennél időszerűbb program: küzdeni 

azért, hogy Magyarország magyar ország ma-

radjon; tágabb hazánk, Európa pedig Európa le-

gyen. Lapunk tehát már születésekor nagy elődök 

gazdag szellemi tradícióit tudhatja maga mögött, 

amelyeket vállalunk, s egyben korunk kihívásai 

szerint gyarapítani is szeretnénk őket. Támoga-

tunk minden politikai, gazdasági és kulturális erőt, 

amely osztozik az országmentő és országépítő 

célokban; s következetesen bírálni fogjuk azokat, 

akik ezzel ellentétes érdekeket képviselnek.”

Csermely Péter főszerkesztő

Termékprofil: a Magyar Idők, vasárnap kivételével a hét minden 
napján 20 oldal terjedelemben országosan megjelenő konzervatív, 
közéleti napilap. 

Célcsoport: lapunk a konzervatív értékrendű, közép- és felsőfokú 
végzettségű, főleg városokban élő embereket célozza meg, akik 
a napi közéleti, politikai hírek mellett érdeklődnek a gazdaság, a 
kultúra és a sport hírei iránt. Olvasóink számára fontos a gyors, 
pontos, megbízható tájékoztatás, ezért választják a Magyar Idők 
című konzervatív, közéleti napilapot, a mi lapunkat.
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1/3 oldal 
színes 1 000 000 Ft
fekete-fehér  600 000 Ft
fekvő: 279x131 mm
álló: 90x408,5 mm  

1/4 oldal 
színes 700 000 Ft
fekete-fehér  400 000 Ft
fekvő: 279x98 mm
álló: 137x200 mm  

1/6 oldal 
színes 500 000 Ft
fekete-fehér  290 000 Ft
fekvő: 166x110 mm
álló: 109x163,5 mm  

1/8 oldal 
színes 400 000 Ft
fekete-fehér  250 000 Ft
fekvő: 166x86 mm
álló: 109x127 mm  

Szalag – belső oldal 
színes 400 000 Ft
fekete-fehér  250 000 Ft
279x33 mm

1/50 
színes 79 000 Ft
fekete-fehér  39 000 Ft
52x49 mm

2/100 
színes 220 000 Ft
fekete-fehér  150 000 Ft
109x98 mm

1/100 és 2/50 
színes 99 000 Ft
fekete-fehér  59 000 Ft
1/100: 52x98 mm
2/50: 109x49 mm

KAPCSOLAT ÉS 
HIRDETÉSFELVÉTEL 
MAGYAR IDŐK KIADÓ KFT.
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12–14. 
(Lurdy Ház)
telefon: 920-6966
e-mail: hirdetes@magyaridok.hu
www.magyaridok.hu

FELÁRAK 
Technikai felár (anyag elkészítése) 10%

Színfelár 30%

Elhelyezési felár  
(cikk környezetében,  
nem hirdetési oldalon)  20%

Pozicionálási felár (konkrét  
rovathoz, oldalra pozicionálva)  30%

Hátsó borító felár  100%

Panoráma felár 
(min. 1/4 oldalas felület) 100%

Sziget elhelyezés felár 
(az oldal közepén 
elhelyezendő hirdetések,  
csak bizonyos méretekben)  100%

BEHÚZÁSI ÁRAK 

Egyedi ár, mely függ a behúzandó anyag 
súlyától, mennyiségétől.
Kérje ajánlatunkat!

ANYAGLEADÁSI  
FELTÉTELEK 
felbontás – minimum 300 DPI, 
formátum – tiff, pdf, jpg, eps.

ANYAGLEADÁSI  
HATÁRIDŐ 
Két munkanappal megjelenés előtt  
a hirdetes@magyaridok.hu címre.

A tarifatáblázatban nem szereplő egyéb 
kreatív hirdetések megjelentetése  
lehetséges.

Rovat és egyéb támogatás egyedi áron  
lehetséges. Kérje ajánlatunkat!

NYOMDAI JELLEMZŐK 

Formátum: A/3
Tükörméret: 279x408,5 mm
Hasábszélesség: 52 mm
45 grammos fehér újságnyomó papír
Rotációs ofszetnyomás

1/2 oldal 
színes 1 500 000 Ft
fekete-fehér  1 000 000 Ft
fekvő: 279x200 mm
álló: 137x408,5 mm  

Junior 
színes 1 600 000 Ft
fekete-fehér   1 200 000 Ft
166x302,5 mm

Címlap szalag 
színes 1 300 000  Ft
279x49 mm

1/1 oldal 
színes  2 400 000 Ft
fekete-fehér  1 600 000 Ft
279x408,5 mm

Hirdetési áraink nem tartalmazzák az áfát.
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I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK
A kreatív előkészítése:

1.  A kampány során felhasználandó vala-

mennyi kreatívot egyszerre, a média-

tervvel együtt, legalább 3 munkanap-

pal a kampányidőszak kezdete előtt el 

kell küldeni. Ellenkező esetben nem 

tudjuk garantálni az anyagok pontos 

ellenőrzését, illetve az oldalspecifikus 

hibák javítását.

2.  A kreatívok teljes készlete mellett el 

kell küldeni egy aktív URL címet is 

(„landing page URL”), amelyre a krea-

tív anyagoknak hivatkozniuk kell. A 

landing page URL címe nem lehet 

hosszabb 200 karakternél.

5.  Tilos a böngészőablakot megváltozta-

tó (méret, pozíció) szkriptek alkalma-

zása. Kivételt jelentenek azok a krea-

tívok, amelyeknek ez feladata és erről 

előzetes egyeztetés történt.

6.  Tilos a felhasználót megfigyelő (e-tu-

ning) szkriptek alkalmazása.

7.  A hirdetés kiszolgálása alatt hibák 

vagy figyelmeztetések megjelenését 

okozó kreatívokat vagy kiszolgáló kó-

dokat nem áll módunkban elfogadni.

NYITÓ OLDAL CIKKOLDALROVATOLDAL

REKLÁMOK LEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS TECHNIKAI KRITÉRIUMOK:
l  Elfogadott banner formátumok:  gif, jpeg, html kód
l Maximális banner méret:  300 kB
l Elfogadott videó formátumok:  mp4, mov
l A videók szélességének és magasságának aránya:  4x2,25 (pl: 640x360)

A részletes technikai útmutató a különböző kreatívokkal kapcsolatban itt érhető el!
https://support.adverticum.net/index.php?/Sales/Knowledgebase/Article/View/413/0/ 

bannerkeszitesi-utmutato-az-adverticum-adserverhez
 

Méret Nyitó oldal Belföld, Külföld, 
Gazdaság

Egyéb aloldalakon Cikk oldalakon

Super leaderboard 970x90 1 050 000 Ft 1 150 000 Ft 900 000 Ft –

Billboard 970x250 – 1 400 000 Ft 1 100 000 Ft –

Medium rectangle 300x250 1 200 000 Ft 1 150 000 Ft 1 050 000 Ft 1 200 000 Ft

Roadblock_B (cikk alatt) 640x360 – – – 1 350 000 Ft

Leaderboard (lábléc fölött) 728x90 900 000 Ft 800 000 Ft 650 000 Ft 900 000 Ft

Half page 300x600 – – – 1 250 000 Ft

HETI ÁRAK 
(BANNER TÍPUSONKÉNT)

NAPI ÁRAK

Hirdetési áraink nem tartalmazzák az áfát.

Interstitial 500x400 2 400 000 Ft

PR cikk 400 000 Ft

Video banner egyedi áron


