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Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
Budapest, 1121 
Költő u. 21. 
Tel.: 275-6247, Fax: 275-6267, Email: mme@mme.hu                Adószám: 19001243-2-43 

  
 

Hirdetési megrendelő 
( Madártávlat újságban feladott hirdetéshez ) 

 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kitöltött és visszaküldött megrendelő szerződésnek minősül! 

A hirdetési méret kiválasztását követően szíveskedjék kitölteni! 
 

Megrendelő neve: ………………………………………………............................................................................ 
   

Címe (irányítószámmal): ……………………………………………….................................................................. 
   

Számlázási név: …………………………………………………………………………………………………… 
 
Számlázási cím (irányítószámmal):………………………………………………………….................................. 
 
Cégvezető: 
………………………………………...........Telefon:…………………................................................ 

   
Ügyintéző: ……………………………………...............Telefon:……………………............................................ 

   
Bankszámlaszám: ……………………………................Fax:……………………………...................................... 

 
A kiválasztott hirdetést és a lapszámot kérjük megjelölni a megfelelő kategória előtt látható négyzetben 
elhelyezett X-szel. 

                 
Hirdetési felület kiválasztása:  
 

 
1/1 oldal - hátsó borító: 280.000 Ft+ÁFA 

 
1/1 oldal - belső oldal: 190.000 Ft+ÁFA 

 
1/2 oldal - belső oldal: 120.000 Ft+ÁFA 

 
Bannersáv: 50.000 FT+ÁFA 

 
Behúzás 40g-ig (6000 példány): 240.000 FT+ÁFA 

 

4 számra előre lekötött és egy összegben kifizetett hirdetés esetén 10% 
árengedményt adunk! 
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Hirdetésifelület-méretek: 
 
1/1 tükörben: 170 x 256,6 mm 
1/1 kifutó: 210 x 297 mm 
(vágott méret) + alul, fölül és kifelé 3-3 mm kifutó, tehát kifutóval: 213 x 303 mm 
 
1/2 tükörben: 170 x 125,8 mm 
1/2 kifutó: 210 x 143 mm 
(vágott méret) + alul, fölül és kifelé 3-3 mm kifutó, tehát kifutóval: 213 x 146 mm 
 
Bannersáv tükörben: 170 x 30,2 mm 
Bannersáv kifutó: 210 x 47,8 mm 
(vágott méret) + alul, fölül és kifelé 3-3 mm kifutó, tehát kifutóval: 213 x 50,8 mm 
 
Lapszám kiválasztása:  
 

 Lapszám Lapzárta1 Megjelenés 
 

Tavasz Január 15. Március 5. 

 
Nyár  Április 15. Június 5. 

 
Ősz Július 15. Szeptember 5. 

 
Tél Október 15. December 5. 

1 A hirdetés szövege, és a hirdetési kép beérkezési határideje az mme@mme.hu E-mail címre, Madártávlat hirdetés tárgy 
megjelöléssel. A képet eps, tif, jpeg maximum quality; 300 dpi felbontásban vagy press quality pdf formában kérjük. A PSD 
állományokhoz mellékeljék a fontokat is. A hirdetés négyszínes (CMYK) bontásban kerüljön átadásra. Kerüljék az RGB 
színrendszert, mert így nem tudunk felelősséget vállalni a színhelyes megjelenésért. 
 
További információ kérhető:  

Orbán Zoltán (E-mail: orban.zoltan@mme.hu; mobil: 20/425-9450) 
 
 
A fizetési feltételek teljesítése: 
Banki átutalással a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület bankszámlaszámára: (OTP: 11712004-20011215). 
Tudomásul veszem, hogy az érvényben lévő jogszabályok szerint késedelmes fizetés esetén, a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület a napi bankkamat kétszeresét számítja fel!  
Mint a cég törvényes képviselője, magánszemélyként kézfizető kezességet vállalok. Jelen hirdetési 
megrendelés szerződésnek minősül és az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és vonatkozó jogszabályok az 
érvényes. 
 
Helység:……………………….., …………….. év…………………..hó……………….nap  

 
 
 
 

………………………… 
cégszerű aláírás 


