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Erdészeti Lapok médiaajánlat 

 

2021. 
 

1. Az Erdészeti Lapok bemutatása 

Az Erdészeti Lapok az Országos Erdészeti Egyesület folyóirata, közlönye, kommunikációs 

felülete. Az Országos Erdészeti Egyesület a magyar erdészeti ágazat legnagyobb civil 

szervezete, több mint 3800 fős tagsága az ágazatban dolgozókat a legszélesebb körben 

képviseli. Az egyesület lapjaként az Erdészeti Lapok 1862 óta folyamatosan megjelenik, ezzel 

hazánk második legrégebben megjelenő folyóirata, mely 2012-ben ünnepelte alapításának 150 

éves jubileumát.  

Az Erdészeti Lapok meghatározó szerepet játszott és játszik a magyar erdészeti szaknyelv 

kialakulásában és elterjesztésében, az erdővel kapcsolatos ismeretek, szakmai, ágazatpolitikai 

és üzleti információk közzétételében.  

A havilap küldetése az igényes tájékoztatás, érték közvetítés. Feladata az ágazatban dolgozó 

szakemberek, az ágazati döntéshozók, az egyesületi tagok és a szakterület iránt érdeklődők 

informálása, a közös szakmai érdekek képviselete, üzenetek, események, hírek színvonalas 

megjelenítése.  

A lap 12 lapszámban jelenik meg és évi 11 alkalommal jut el olvasóihoz, átlagosan 3900 

példányban, ugyanennyi szakmai címre. Az Egyesület tagságán kívül az erdészeti, 

természetvédelmi és vadászati szakmákhoz köthető szakmai előfizetők és kormányzati, 

hatósági szakemberek, döntéshozók olvassák.  

Olvasói között a 18-68 éves férfi korcsoport 90% fölötti részarányú, életvitelük meghatározója 

a természethez való pozitív viszonyulás. A csoportban az erdészek, erdőmérnökök, 

természetvédők, pedagógusok, vadászok, ökológusok a meghatározók - kisebb arányban 

tanulók, egyetemisták alkotják. 

A terjesztés postai úton történik. A lap hírlapárusoknál nem beszerezhető.  

 

Tükörméret:    178x257 mm 

Vágott méret:    205x295 mm 

Kifutó méret:    215x305 mm   

Példányszám:    3900 pld. 

Belív:     32 old 4+4 szín  

Borító     4 old. 4+4 szín 

Raszterszám:    75 

Nyomtatási eljárás:   íves 

 

2. Az Erdészeti lapok megjelenésének, az anyagok leadásának rendje 

Megjelenés:    tárgyhó 15-20. között 

Anyagleadási határidő:  tárgyhó 2-5. között (Lapzárta időpont szerint.) 

Júliusban dupla szám jelenik meg, augusztusban nincs megjelenés. 

 

3. A befogadott hirdetési anyagok technikai paraméterei  

A hirdetéseket a folyóiratba Press Quality PDF, a honlapra animált GIF vagy statikus JPG, 

PNG formátumban kérjük leadni. A kész leadott hirdetési anyagot változtatni nem áll 

módunkban! Képformátumok esetében minimálisan 300 dpi felbontású, legalább 1000 kbyte 

méretű anyagot fogadunk be. 
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4. Aktuális listaárak, hirdetési díjak egyszeri megjelenés esetén   

 

Elhelyezési tarifák a lapon belül Színes 

(Ft, ÁFA nélkül) 

Borító 2. 150.000 

Borító 3. 140.000 

Belív  1/1 oldal 

          1/2 oldal 

          1/4 oldal 

120.000 

80.000 

50.000 

 
 

PR cikk: 

A megbízásos (pénzért végzett) munkákról készített beszámolók, írások reklámnak, 

hirdetésnek tekintendők.  

Ára (A/4 szerzői oldal 2000 leütés): 

Színes ábrával:    90.000,- Ft +ÁFA 

  

Külön megállapodás alapján vállaljuk a PR cikk tartalmának elkészítését. 

 

Felhívjuk a tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy a fenti árak alap hirdetési listaárak, 

egyszeri megjelenés esetén érvényesek. Rendszeresen visszatérő (egymást követő 

évfolyamonként legalább egyszeri megjelenés esetén) hirdetőinknek egyedi hűség 

kedvezményt, hirdetési kampányok - online és print együttes megjelenések esetén 

fajsúlyozottan – jelentős kedvezményt tartalmazó egyedi hirdetési csomag 

árajánlatokat kalkulálunk, megegyezés szerint.   

 

5. Behúzás 

Az Erdészeti Lapok terjesztése postai úton, csomagolva történik. A csomagban lehetőség van 

kiadványok, katalógusok, betétlapok elhelyezésére, behúzására. A behúzással kapcsolatban, 

a melléklet méretének és súlyának függvényében, minden esetben egyedi ajánlatot adunk. 

A behúzásra szánt anyagot a megrendelő szállítja be a Magyar Posta Budapest 1089 Orczy 

tér 1. szám alatt található Hírlapüzemébe, az Erdészeti Lapok mellékleteként. Ennek postai 

egyeztetését a szerkesztőség koordinálja.  

A beszállítási határidő az aktuális lapszám postai beszállítási határidejéhez igazodik. Ettől 

eltérő időpont esetén a megrendelő a szerkesztőséggel egyeztet. A pontos időpontról és a 

beszállítás rendjéről a szerkesztőség minden megrendelő részére egyedi tájékoztatást ad. 

  

6. Hirdetési csomagok 

Hirdetési csomagok összeállítása, illetve hosszabb távú megrendelés esetén, egyedi 

megállapodás alapján a hirdetési díjakból kedvezményt adunk. 

 

7. Kapcsolattartás, elérhetőségek 
 

Nagy László főszerkesztő, honlapszerkesztő  

E-mail: nagy.laszlo@oee.hu, erdlap@oee.hu 

Fax: (1) 201-6293 

Mobil: 06/20/330-34-62 

 

Elmer Tamás főtitkár 

E-mail: fotitkar@oee.hu 

Fax: (1) 201-6293 

Mobil: 06/20/4458028 
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8. Honlapok 

 

www.oee.hu 

www.erdeszetilapok.hu 

www.vandorgyules.hu 

www.evfaja.hu 

www.erdokhete.hu 

www.erdeivandor.hu 

www.orszagfasitas.hu 

 
Az Egyesület havonta 30.000 egyedi látogatást regisztráló, korszerű felhasználóbarát web-

alkalmazásokkal működő, folyamatosan fejlesztett központi honlapján, ágazati hírportálján is 

lehetőség van hirdetések, bannerek elhelyezésére, egyedi igények technikai megvalósítása szerint. 

 

 

9. Archívum 

 

Az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus archívum adatbázisában az Erdészeti Lapok 1862 óta 

megjelent valamennyi lapszáma – negyedéves késleltetéssel - teljes terjedelmében, tartalomjegyzékkel 

megtalálható, a tartalom szabadszavas kereséssel elemezhető. 

 

Elérhetőség: http://epa.oszk.hu/erdeszeti_lapok 

 

 

 

REMÉLJÜK, AZ ERDÉSZETI LAPOK ÉS EGYESÜLETI KÖZPONTI HONLAPUNK, VALAMINT EZEKKEL 

KAPCSOLATOS AJÁNLATUNK FELKELTETTE ÉRDEKLŐDÉSÉT! MEGRENDELÉSÉVEL, KÉRDÉSEIVEL FORDULJON 

BIZALOMMAL MUNKATÁRSAINKHOZ! 

 

 

 

Budapest, 2021. január 15. Országos Erdészeti Egyesület 
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