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A Magyar Dermatológiai Társulat által kiadott 

Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle hivatalos hirdetési ajánlata 

2022 évre 

 

Kérjük, hogy az alábbi elérhetőségeinken keressék fel Szerkesztőségünket! 

Információ kérés esetén is állunk rendelkezésre! 

 

Magyar Dermatológiai Társulat 

Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle 

H-1085 Budapest, Mária u.41. 

Beja Katalin 

Telefon(36-)1-267-4685 

E-mail: huderm.bor@med.semmelweis-univ.hu 

Web: www.derma.hu 

 

Budapest, 2022. február 28. 
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A Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle megjelenéséhez kapcsolódó fontos 

határidők  

2022 évben 

 

1. szám megjelenése: február vége 

kézirat és hirdetési anyag leadása: január 3 

2. szám megjelenése: április vége 

kézirat és hirdetési anyag leadása: március 7 

3. szám megjelenése: június vége 

kézirat és hirdetési anyag leadása: május 2 

4. szám megjelenése: MDT kongresszus 2022. szeptember 15. 

kézirat és hirdetési anyag leadása: július 15 

5. szám megjelenése: október közepe 

kézirat és hirdetési anyag leadása: augusztus 30 

6. szám megjelenése: november vége 

kézirat és hirdetési anyag leadása: október 14 

 

Előzetes megbeszélés alapján a felsorolt határidők természetesen módosíthatók, amíg 

nem veszélyeztetik a megjelenés pontos ütemezhetőségét. 
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A hirdetések árai a Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemlében  

2022 évre a következők 

 

 

Színes borító 2, és 4    390.000  Ft + ÁFA 

Színes borító 3    260.000  Ft + ÁFA 

Színes belső     220.000  Ft + ÁFA 

Színes belső fél oldal     170.000  Ft + ÁFA 

Belső színes hirdetés esetismertetéssel  

 (hirdetés + max. 2 o.)    370.000  Ft + ÁFA 

 (hirdetés + 3 vagy 4 oldal)   470.000  Ft + ÁFA 

Belső színes hirdetés + közlemény  

 (hirdetés+4 oldaltól)    570.000.- Ft + ÁFA 

Inzert 

(mellécsomagolás – súly és terjedelem függvényében)  megbeszélés alapján. 

 

A hirdetés technikai feltételei: 

A hirdetési anyagot kérjük composit pdf-ben küldeni, ahol nincs színre bontva, vagy pedig eps-ben 
jpeg tömörítéssel.  
Az A4 lap, azaz teljes oldal a hirdetés, 300 dpi felbontásban szükséges, a mérete 210*297 mm, és a 
szélére 5 mm kifutó szükséges (színnel kitölteni, hogy a méretre vágásnál utána ne maradjon fehér 
csík, ahova nem jutott szín). ½ A4 anyag esetén 148*210 mm, vagy 105*297 mm + 5 mm kifutó a 
méretezés. 

 

Különnyomat készítését, extra példányok rendelését, független előfizetési lehetőséget és a 

kiadványhoz egyéb anyagok hozzácsomagolását és postázását egyedi árazás alapján szintén vállalni 

tudjuk.  

 

 

 

Várjuk érdeklődésüket! 

 


