
A Lapról
Szakmai rovatai áttekintést adnak az ügyvédi hivatás és munka 
teljes területéről. A szakmai és érdekvédelmi cikkek mellett 
rendszeresen foglalkozik jogpolitikával, az ügyvédeket érintő 
alapvető fontosságú szakmai, jogi, törvény elő ké szítési, törvény-
értelmezési, érdekvédelmi, oktatási, képzési és továbbképzési 
kérdésekkel. 

A lap beszámol hazai és külföldi szakmai konfe ren ciákról, az 
ügyvédtársadalom legfontosabb eseményeiről. Kiemelt helyet 
biztosít az európai integrációs folyamatnak, a jogharmonizációra 
vonatkozó kérdésköröknek. Kitekint a nagy nem zetközi ügyvédi 
szervezetek szakmai, képzési, továbbképzési lehetőségeire, 
ismerteti kon feren  ciáik eredményeit. A lap tematikájában rend
szeresen megjelenik a területi (megyei) kamarai hírekből össze-
állított eseményszemle. Rendszeresen szemlézi a hazai és 
nemzetközi szakirodalmat. Kitekint a magyarországi ügyvédség 
történetére, hagyományaira és fejlődésének jövőbeni lehetősé-
geire is. Foglalkozik a hazai ügyvédség kulturális és társas ese-
ményeivel.

A lap szerkesztőbizottságában és szerkesztőségi tanácsadói 
körében a Magyar Ügyvédi Kamara vezető személyiségei mellett 
az ügyvédség jeles képviselői is helyet foglalnak.

Állandó rovatok
Szerkesztőségi cikk 
A hónap témája 

Elemző cikk a leginkább a szakmai közérdeklődés  közép-
pontjában álló, oda került témakörről

Kommentár
Az elemző cikk rövid értékelése

Tanulmány
Az adott lapszám leghoszabb anyaga:  
egy problémakör feltérképezése, tudományos megközelítés-
ben és apparátussal

Nemzetközi kitekintés 
Mi foglalkoztatja a nemzeti kamarákat?  
Mi foglalkoztatja a  nemzetközi ügyvédi szervezeteket?

Ahogy én látom - Interjú
Kurrens téma, adequat személyiséggel

Testületi alkalmak
Elnökségi ülések, MÜK teljes ülés, stb.

A területi kamarák rovata

Olvasótábor
Az Ügyvédek Lapját az összes magyarországi ügy véd és kamarai 
tag jogtanácsos kézhez kapja. Ezen kívül, a lapban meg je len te ket 
figyelemmel kísérik a hazai törvényho zá s tagjai, a politikai döntés
ho zók szakmai körei, tanácsadói, valamint egyidejűleg más jogi 
szakterületek személyiségei: bírók, ügyészek, jogtanácsosok, köz-
jegyzők, az ország jogi in téz mé nyé nek ve ze tői, a büntetésvégre
haj tási in téz mé nyek vezetői és nem utolsó sorban egye te mi, felső-
oktatási oktatók is. 

A lap jelen van szinte valamennyi ma gyar or szági egyetemi és 
szak   könyvtár olvasó ter mei nek kézipolcain.

Technikai adatok
Példányszám: 15 000 Terjedelem: 48 oldal + 4 oldal borító 
Megjelenés: Évente hatszor Kifutó méret: 220×290 mm 
Vágott méret: 210×280 mm Tükörméret: 180×237 mm 
Nyomtatás: íves ofszet Papír: belív: 90g matt műnyomó, 
borító: 200g matt mű nyomó Raszterrács: 60 (150 lpi) 
Kötészet: irkafűzve Terjesztés: Magyar Posta

Az Ügyvédek Lapját átlagosan 55%-ban férfiak, 45%-ban hölgyek olvassák, akik a harminc  
és az e fölötti korosztályt képviselik. A kamarai tagok 60%-a budapesti, 40%-a vidéki.  

Egy lapszámot átlagosan 4-5 olvasó vesz kézbe. 

Médiaajánlat
Az Ügy vé dek Lap ja a Panpress Kft. gondozásában megjelenő jogorientált szaklap, a Ma gyar  
Ügy vé di Ka ma ra tagjainak szerkesztett lap , amely im má ron 61 éves múlt ra te kint vissza. Az újság 
a Ma gyar Ügy vé di Ka ma ra ál tal rendszeresen frissített cím lis ta alap ján 15 000 ügyvédhez és 
kamarai tag jogtanácsoshoz jut el.



Felület   Tükörméret Vágott méret Kifutó méret Ár (4 szín)
2/1    420 x 280 mm 430 x 290 mm 900 000 Ft

1/1   180 x 237 mm 210 x 280 mm 220 x 290 mm 695 000 Ft

2/3 álló 	 118 x 237 mm   500 000 Ft

1/2   180 x 116 mm 210 x 131 mm 220 x 136 mm 410 000 Ft

1/3 álló  57 x 237 mm   

1/3 fekvő  180 x 76 mm 210 x 91 mm 220 x 96 mm 

1/4 álló  118 x90 mm  

1/4 fekvő  180 x 56 mm 210 x 71 mm 220 x 76 mm

Borító II.    210 x 280 mm 220 x 290 mm 765 000 Ft

Borító III.    210 x 280 mm 220 x 290 mm 735 000 Ft

Borító IV.    210 x 280 mm 220 x 290 mm 900 000 Ft

A hirdetéseknél nyomdakész anyagot kérünk. Egyéb esetben technikai költséget számolunk fel, amely a listaár 10%a. • Elhelyezési felár a listaár 10%a.  
• A PRcikkek megjelentetésének ára az igénybe vett hirdetési felület árának 20%kal csökkentett összege. • Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Tarifák és méretek

Kedvezmények
Gyakoriság Kedvezmény
2 megjelenés 10%
4 megjelenés 20%
6 megjelenés 30%

Hirdetéssel  
kapcsolatban keresse:

Megjelenés és határidők
Megjelenés:
február 10., április 10., június 10., augusztus 25., október 
10., december 10.
Megrendelési határidő:
Megjelenés elötti hónap 10ig.
Anyagleadási határidő:
Megjelenés elötti hónap 20ig.

Miért érdemes lapunkban hirdetni?
• nincs remittenda (az összes példányt postai úton kézbesítjük)
• a lap lefedi a magyarországi ügyvédi kamarai tagság 100%át
• az olvasók 92%a megnézi a lapokban található hirdetéseket
• az olvasók 78%a munkahelyén döntési jogkörrel rendelkezik  

a beszállítók kiválasztásában
• az olvasók 72%a a legutóbbi 4 lapszám mindegyikét olvasta
• egy lapszámot átlagosan 45 olvasó vesz kézbe
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