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Szülőföldem –Téti Híradó Tét Város Önkormányzati újságjának hirdetési tarifái

A Szülőföldem –Téti  Híradó legfontosabb célja,  hogy a lakosság széles köre részére 
nyújtson  hiteles,  pontos  és  rendszeres  tájékoztatást  Tét  Város  Önkormányzata 
tevékenységéről,  a  város  társadalmi,  gazdasági,  tudományos,  kulturális  és  sport 
életéről,  valamint a várost érintő,  más településeken történő jelentős eseményekről. 
Segítse elő a párbeszédet,  a társadalmi jelenségek közötti összefüggések megértését, 
és  mozgósítson  társadalmi  cselekvésre.  A  lap  működésének  feltételeiről  Tét  Város 
Önkormányzat Képviselő testülete gondoskodik az időszaki lap működéséhez szükséges 
anyagi,  technikai,  személyi  feltételek  biztosításával,  amelynek  fedezetét  az  éves 
költségvetési rendeletében határozza meg.

Az Önkormányzat a lap indulásától a lakosság részére háztartásonként negyedévente 
egy példányban ingyenesen biztosítja  az újságot.  A Szülőföldem 1996 decemberétől 
negyedévente 1.500 példányban jelenik meg, melyből 1300 db-ot a háztartásokba (Tét, 
Tét-Szentkút) juttattunk el, 50 db a Művelődési házban, 50 db a felelős szerkesztőnél 
marad, a fennmaradó mennyiséget pedig üzletekbe, kávézókba, az üdülőterületre és 
nagy forgalmú csomópontokra helyezzük ki a város több pontján.

Szülőföldem –Téti Híradó Tét Város Önkormányzati újságjának hirdetési tarifái:
2012. februártól a hirdetési tarifák (áfás) az alábbiakra csökkentek:

1/8 oldal 5000.-Ft

1/4 oldal 8000.-Ft

1/2 oldal 14000.-Ft

1/1 oldal (A/4) 23000.-Ft

Apróhirdetés feladásának feltétele, díja:
Az apróhirdetésnél 1000.- Ft a minimális tarifa, és 50 szó a maximális terjedelem. 
További karakterek ára egységesen bruttó 40 Ft / karakter. (Minden írásjel és a szünet 
is karakternek számít.)

Kedvezmények
Rendszeres megjelenés esetén 20% kedvezményt biztosítunk minden felület árából. 
Több hirdetési felület egyidejű megrendelése esetén további 5% engedmény jár. 
Évi  4  alkalommal  a  szerződött  és  megjelent,  /kifizetett/  hirdetés  esetén,  mérettől 
függően, egy ¼ -vagy - ½ oldalas PR cikket ingyenesen közlünk.
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Leadási információk, határidők, lapzárta időpontja, leadási határidő 
Cikkek leadásának legvégső határideje a megjelenés előtt 15 nappal, 
hirdetések megrendelésének határideje: lapzárta előtt minimum 10 nappal.

A számlát a hirdetés leadását követően állítjuk ki. A hirdetéseket rendszerint a /6-8-12./ 
illetve az utolsó oldalakon jelentetjük meg, de ha a tartalom úgy kívánja, más oldalakon 
is közzé tehetjük azokat. Erről a hirdetőnek értesítést nem küldünk. A közölttől eltérő 
méretekben  a  hirdetéseket  10  %  felár  terheli.  Szerkesztőségünk  a  lap  terjedelmi 
korlátai  miatt  fenntartja  a  jogot  a  cikkek  tartalmi  változtatás  nélküli  rövidítésére. 
Cikkeket és képeket elektronikus formában, formázatlan szövegként (odt, rtf, doc, stb. 
és JPG, PNG. BMP stb) fogadunk el a  muvhaztet@gmail.com  e-mail címen, vagy és 
személyesen adathordozón a Művelődési Házban, a Városi Könyvtárban. 

A kész hirdetéseket is hasonló módon fogadjuk, javasolt formátum: jpg. Szükséges 
felbontás: 300 dpi.

Nem kész hirdetések leadása: 
A  kiadó  által  megbízott  nyomdai  előkészítőben  a  hirdetéseket  a  megrendelés 
összegének 15%-áért készítik el. Az ehhez szükséges szöveges és képi anyagokat, az 
elkészítésre vonatkozó egyértelmű kéréseket ugyancsak e-mailen vagy CD-n fogadjuk. 
A hirdetés elkészítését közvetlenül kell megrendelni és úgy is kell fizetni, külön számla 
ellenében.

Szövegek, fotók leadása:
Minden  szöveges  anyagot  formázatlan  szöveg  (odt,  rtf,  doc,  stb.)  formátumban  e-
mailen  fogadunk.  A  fotókat  eredeti  formában,  nyomdai  feldolgozásra  alkalmas 
felbontásban (300 dpi)  és méretben (minimum 500 kB,  maximum 5MB),  képfájlban 
fogadjuk.

Az  újságok  a  Városi  Könyvtár  holnapján  (www.vk-tet.bibl.hu)  a  Szülőföldem linkre 
kattintva is megtekinthetők.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett és közlésre alkalmas 
írásokat, képeket szerkesztési elveinek megfelelően válogassa, a szövegeket rövidítse, a 
stilisztikai  és helyesírási  hibákat  kijavítsa,  a fotókat megvágja.  A szerkesztőség nem 
feltétlenül ért egyet az írások, hirdetések tartalmával, nem vállal felelősséget azokért.
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