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Sztenderd desktop hirdetési felületek leadási paraméterei 

• Sztenderd display felületek: irányadó az Adverticum útmutatója az árlista „Sztenderd 

felületek” felsorolás alatt található összes megjelenésére a fenti „Általános feltételek” 

kiegészítéssel. 

• Sztenderd linkhirdetések: site-onként különböző leadási paraméterek 

 

Különleges desktop hirdetési felületek leadási paraméterei 
Az Adverticum útmutatója az árlista „Különleges felületek” felsorolás alatt található összes 

megjelenésére a fenti „Általános feltételek” különleges felületekre vonatkozó kiegészítésével 

érvényes. 

 

Videós hirdetések általános leadási paraméterei 
 

Youtube link paraméterei:  max 60 mp-es videó lehet a youtube link alatt.  

 

Videó leadás paraméterei: 

• max 2 Mb-os videó mobiloldalon való megjelenésnél 

• max 3 MB-os videó display oldalon való megjelenésnél felár nélkül.  Display megjelenés 

esetén felárral max 10 Mb-os videót tudunk feltölteni.  

 

További technikai paraméterek: 

• Felbontás maximum 1920x1080 képpont 

• Minimum 25 fps 

• Formátumok: elsődlegesen H264 mp4 ( vagy avi, mov, mpg, wmv ) 

• Bitrate: a méretkorláthoz képest a lehető legmagasabb (a videó hosszától függően állítható) 

• Audio: 48 khz stereo wav vagy mp3, min.128 kbps 

• 16:9 képarány 
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Magnum 
Leírás: Nagyméretű bannermegjelenés, ami nyitó oldalon, és rovatnyitókon érhető el. Napi futtatás 
esetén napi cookie, heti esetében heti cookie alapján jelenik meg. 

 

Site Leadandó desktop megjelenéshez Leadandó mobil megjelenéshez 

24.hu 1280x750 px méretű kép (jpg, gif, png), 
max. 300 kbyte 

480*240 v. 300*250 standard 
mobilbanner 

NLC 1000x700 px méretű kép (jpg, gif, png), 
max. 300 kbyte 

Vezess 980x700 px méretű kép (jpg, gif, png), 
max. 300 kbyte 
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Seethru 
Leírás: A seethru egy olyan fixen beállított „background” hirdetési forma, ahol a tartalmi oldalon 

elhelyezkedő hirdetési felületek „átlátszóak”; miközben scrollozunk az oldalon, végig látszódik ezen 

felületek alatt a beállított háttérkép, így látványosan válik el a hirdetői üzenet a site többi tartalmi és 

képi elemétől. 

24.hu Seethru 
 
Leírás:  
Egy olyan fixen beállított „background” hirdetési forma, ahol a tartalmi oldalon elhelyezkedő hirdetési felületek 
„átlátszóak”, scrollozva az oldalon, végig látszódik ezen felületek alatt a beállított háttér. 
A csomag mobil megjelenést is tartalmaz. 

 
Tartalom (ahol „átlátszik” a bannerhely): 

• A rovatnyitó oldalon a felső bannerhely (1240x250) és a doboz bannerhely (302x250) átlátszó 

• Cikkoldalon a felső bannerhely (1240x250), a doboz banner (302x250), és a cikk bannerhely (775x360) 
átlátszó 

• A háttéren ezeken a területeken kell a szöveges/logós tartalmat tervezni.  

• Reszponzív az oldal, ezért a hirdetés csak 1280px szélességen illetve ennél nagyobb eszközökön jelenik 
meg.  

• Mobilon: 300*300px  banner, max 160 kByte 

 
Leadandók  

• fájl formátum: jpg/png  

• 1920x1000px 

• maximum 300 kB fájl méret 

• 1366x768 px szélességre optimalizált, a logót, szöveget, termékfotót, stb. ide érdemes tervezni, a 
fennmaradó területen csak kép/grafika legyen 

• A sablonban meg vannak adva a pontos pozíciók, illetve segítségek, hogy hova célszerű grafikát 
tervezni. 

• A sablonban a piros színnel jelölt sávok (sáv >..) jelzik, hogy scrollozáskor melyik rész látszódik végig a 
cikk illetve a doboz banner felületeken, ide végig tervezhető kommunikáció (az optimalizált felületen 
belül - kék layer) 

• A felső banner részt (1240x250px) úgy kell megtervezni, hogy amikor a cikk bannerre illetve a doboz 
felületre görgetjük az oldalt, akkor a két rész önállóan is értelmezhető legyen 

• Leadandó mobilhoz: 300*300px bannert várunk, max 160 kByte fájlmérettel 

 
• A sablonban meg vannak adva a pontos pozíciók, illetve segítségek, hogy hova célszerű grafikát 

tervezni.  
 

Mobil párja mindkét verzióhoz: 300x250px banner max 100 kbyte vagy mobil seethrue 

 

Példa:  

https://24.hu/kultura/2023/02/14/reklam-vizvezetek-szerelo-mario-luigi-super-bros-

mozifilm/?seethru_2021 

https://24.hu/kultura/?seethru_2021 

PSD sablon: 

https://drive.google.com/file/d/1eF6JRH6y7subWO6ijYUswAx_McJRiRhv/view?usp=sharing  

https://24.hu/kultura/2023/02/14/reklam-vizvezetek-szerelo-mario-luigi-super-bros-mozifilm/?seethru_2021
https://24.hu/kultura/2023/02/14/reklam-vizvezetek-szerelo-mario-luigi-super-bros-mozifilm/?seethru_2021
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NLC Supernova Seethru 

 

Leírás: A seethru egy olyan fixen beállított „background” hirdetési forma, ahol a tartalmi oldalon 

elhelyezkedő hirdetési felületek „átlátszóak”; miközben scrollozunk az oldalon, végig látszódik ezen 

felületek alatt a beállított háttérkép, így látványosan válik el a hirdetői üzenet a site többi tartalmi és 

képi elemétől. 

2 verziója lehet -> videó nélküli (seethru) és videós (seethru + supernova video) 

 

Leadandó (seethru): 

- 1920x1000 px háttérkép -> max 300 kbyte -> sablon -> 

(https://drive.google.com/open?id=1oMLjZHxISuLkCr-NlKsoou7zZMB0_PaM) 

- 1040x60 px fogkefenyél -> statikus kép -> max 100 kbyte 

 

Leadandó (seethru + supernova video): 

Videós megjelenésnél a 640x360-as helyén egy 640x500-as supernova jelenik meg, ezért a hátteret 

videós seethru esetén úgy kell megtervezni, hogy a 640x360-as helyen ne legyen lényegi információ. 

- 1920x1000 px háttérkép -> max 300 kbyte -> sablon -> 

(https://drive.google.com/open?id=1oMLjZHxISuLkCr-NlKsoou7zZMB0_PaM) 

- 1040x60 px fogkefenyél -> statikus kép -> max 100 kbyte 

- 640x500 px-es kép -> max 300 kbyte -> sablon -> 

(https://drive.google.com/open?id=1yThicMpEpiyoZ7uzyu4hcn9ngsm9ScyW) 

- 560x315px mp4 video -> max 3 MB 

 

Mobil párja mindkét verzióhoz: 300x250px banner max 100 kbyte vagy mobil seethrue 

https://drive.google.com/open?id=1oMLjZHxISuLkCr-NlKsoou7zZMB0_PaM
https://drive.google.com/open?id=1oMLjZHxISuLkCr-NlKsoou7zZMB0_PaM
https://drive.google.com/open?id=1yThicMpEpiyoZ7uzyu4hcn9ngsm9ScyW
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Példa: 

Rovatnyitó: https://www.nlcafe.hu/sztarok/?kindersupernova 

Cikkekben (videós): https://www.nlcafe.hu/sztarok/20190319/vasvari-vivien-szules-video-edward-

reggeli-fecso/?kindersupernova_a 

Cikkekben (videó nélkül): https://www.nlcafe.hu/sztarok/20190319/vasvari-vivien-szules-video-

edward-reggeli-fecso/?kindersupernova_b 

 

Demo video: 

NLC Seethru: https://youtu.be/JaaWhgJYQjw 

NLC Supernova Seethru: https://youtu.be/1PrAWR4kOJ4 

 

  

https://www.nlcafe.hu/sztarok/?kindersupernova
https://www.nlcafe.hu/sztarok/20190319/vasvari-vivien-szules-video-edward-reggeli-fecso/?kindersupernova_a
https://www.nlcafe.hu/sztarok/20190319/vasvari-vivien-szules-video-edward-reggeli-fecso/?kindersupernova_a
https://www.nlcafe.hu/sztarok/20190319/vasvari-vivien-szules-video-edward-reggeli-fecso/?kindersupernova_b
https://www.nlcafe.hu/sztarok/20190319/vasvari-vivien-szules-video-edward-reggeli-fecso/?kindersupernova_b
https://youtu.be/JaaWhgJYQjw
https://youtu.be/1PrAWR4kOJ4
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First Class Seethru 
 

 

 

Leírás: Egy olyan fixen beállított „background” hirdetési forma, ahol a tartalmi oldalon elhelyezkedő 

hirdetési felületek „átlátszóak”, scrollozva az oldalon, végig látszódik ezen felületek alatt a beállított 

háttér. 

 

Csak cikkoldalon jelenik meg, a nyitón és rovatnyitókon nem. 

Tartalom (ahol „átlátszik” a bannerhely):  

- felső bannerhely: 1188 x 250px 

- roadblock bannerhely: 742 x 400px 

- halfpage bannerhely: 356 x 600px 

 

Amit várunk: 1 db 1920x1200px méretű wallpaper grafika: 

- fájl formátum: jpg  

- maximum 300 kB fájl méret  

- A psd sablonban meg vannak adva a pontos pozíciók, illetve segítségek, hogy hova célszerű 

grafikát tervezni. 

 

Szélességre vonatkozó kérések: 

- 1366px szélességen túl nem érdemes logót és szöveget tervezni, mert nagyobb 

felbontásokon ez nem fog látszódni. 
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Magasságra vonatkozó kérések: 

- Az 1366 x 768px felbontáson a wallpaper grafika ~500px magassági látszódik majd a 

böngészők kereteinek magassága miatt, tehát minden lényegi infó idáig legyen. 

- A többi felbontás is jelölve van a sablonba, ennek megfelelően lehet egyéb grafikai elemeket 

használni. 

 

Mobil párja mindkét verzióhoz: 300x250px banner max 100 kbyte vagy mobil seethrue 

 

Sablon infók: 

- A sablonban a piros színnel jelölt sávok (sáv >..) jelzik, hogy scrollozáskor melyik rész látszódik 

végig. 

- A felső banner részt (1188 x 250px) úgy kell megtervezni, hogy amikor a roadblock illetve a 

halfpage felületekre görgetjük az oldalt, akkor a két rész önállóan is értelmezhető legyen. 

- A sablonba beletettük a leggyakoribb felbontásokat, ezeket is érdemes figyelembe venni 

tervezéskor – 1366 x 768px felbontásra optimalizáljunk. (kisebb felbontást nem figyelünk 

már) 

 

PSD sablon: 

https://drive.google.com/file/d/1FvkprxZbYAiuAeQyeU6pKPitGd2iUGQB/view?usp=sharing 

 

Példa: 

https://firstclass.hu/life/2023/03/04/korlatlan-fogyasztast-vezet-be-egy-gyorsetterem-burger-king-

hamburger-japan/?st_hatteres 

 

 
 

  

https://firstclass.hu/life/2023/03/04/korlatlan-fogyasztast-vezet-be-egy-gyorsetterem-burger-king-hamburger-japan/?st_hatteres
https://firstclass.hu/life/2023/03/04/korlatlan-fogyasztast-vezet-be-egy-gyorsetterem-burger-king-hamburger-japan/?st_hatteres
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Mobil Seethru 
 

Leírás: 

400px magasságban látszódó betapadó háttér mobilon. Hasonló elven 

működik, mint a desktopos verzió. 

 

Tartalom (ahol „átlátszik” a bannerhely):  

- felső mobil bannerhely: 100% x 400px (~300x400px) 

Leadandó: 

- 1 db 420x920px méretű wallpaper grafika 

- fájl formátum: jpg 

- maximum 300 kbyte 

 

FONTOS! A PSD sablon alapján kell tervezni a grafikai elemeket. 

Meg vannak adva a pontos pozíciók, illetve segítségek, hogy hova 

célszerű grafikát tervezni. Illetve érdemes figyelni a mobil kijelzők 

méreteinek különbözőségére. 

Magasságra vonatkozó kérés: 

640px magasságig érdemes a lényegi részt tervezni, ez minden mobil 

kijelzőn meg fog jelenni, de azért szükség van ezen kívüli grafikára is, mert 

nagyobb kijelzőn a többi rész is látszódni fog. 

 

Példa (mobil): 

https://firstclass.hu/life/2023/03/04/korlatlan-fogyasztast-vezet-be-egy-gyorsetterem-burger-

king-hamburger-japan/?st_teszt 

 

PSD sablon elérése: 

https://drive.google.com/file/d/1f9Ko2s9lBrziGiC-Gb1eyxhfiFgaO7ql/view?usp=sharing 

  

https://firstclass.hu/life/2023/03/04/korlatlan-fogyasztast-vezet-be-egy-gyorsetterem-burger-king-hamburger-japan/?st_teszt
https://firstclass.hu/life/2023/03/04/korlatlan-fogyasztast-vezet-be-egy-gyorsetterem-burger-king-hamburger-japan/?st_teszt
https://drive.google.com/file/d/1f9Ko2s9lBrziGiC-Gb1eyxhfiFgaO7ql/view?usp=sharing
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SeeBlock 
 

 

 

Leírás: a roadblock felületén megjelenő hirdetési forma, ahol egy fix háttér felett átúszik egy 

transzparens kép 

Leadandó: 

- 2 db kép -> egy átlátszó png, illetve egy háttérkép jpg formátumban 

- Az átlátszó png 678x500 px-es legyen, ami max 300 kbtye 

- A háttérkép pedig egy 678x1000 px-es jpg, ami max 300 kbyte 

 

Mobil párja: 300x250px banner max 100 kbyte 

 

Példa: 

https://24.hu/otthon/2022/01/30/john-legend-chrissy-teigen-ket-luxuslakas-elado-new-

york/?seeblock 
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Háttérátszínezés  

Leírás: Háttérkép, ami a tartalom két oldalán és a tartalom felett kerül megjelenítésre. Az oldalak 

többségén a háttérkép együtt szkrollozódik az oldal többi részével (a kivételeket az áttekintő 

táblázatban jelezzük) érdemes e szerint is optimalizálni a grafikát. (Pl. fix esetében nem érdemes lenti 

részekre logót, szöveget tervezni, mert kisebb monitorokon nem fog látszódni). A leadandó anyag 

bizonyos site-ok esetében eltér, ezeket lentebb részletezzük. 

Leadandó:  

• 1920x1000 px méretű kép (png vagy jpg), max. 300 kbyte 

• a kép legyen 1366 px szélességre optimalizált, a logót, szöveget, termékfotót, stb. ide érdemes 
tervezni, a fennmaradó területen csak kép/grafika legyen 

• az oldalak mérete és felépítése egyedi, a grafika középső részét „üresen” kell hagyni a megfelelő 
szélességben, mert takarva lesz 

• a design alja legyen színátmenetes 

• a mobil megjelenéshez 300x250 képbanner (jpeg, gif, HTML5* max. 80KB)  
* HTML5 kreatívot, csak 300pxl szélességben fogadunk be. Amennyiben a leadandó kreatív szélesebb, úgy a HTML5 bannert 
méretarányosan kell lecsökkenteni 300pxl szélességig 

Sablon: 
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Site 

Tartalom 
feletti rész 

mérete (px) 
„A” 

Tartalom melletti 
terület mérete, 
ami látszik 1366 

px széles 
felbontáson „B” 

Középső 
„üres” 

rész 
szélessége 

„C” 

Egyéb kiegészítő információ 
Fixed / 
Scroll 

24.hu 1280*250 43*1000 1280  Scroll 

Krémmánia 1000*120 183*1000 1000  Scroll 

Startlap nyitó 980*250 193*1000 980 

Fehér háttérszín nem lehetséges, a 
dobozok közötti rész látszódik, 

ezért a tartalmi rész „alá” is 
kerüljön szín, vagy dizájn grafika.   

A design alja Startlap-kék 
(#6A9AC3) színátmenetes legyen 

Scroll 

Vezess.hu 1100*250 133*1000 1100 
A design alja fehér színátmenetes 

legyen. Scroll 

Caféblog 980*120 193*1000 980  Fixed 

Citromail 1080*250 143*1000 1080  - 

NLC 1100*120 133*1000 1100  Scroll 

Nőklapja.hu 1130x260 118x1000 1130 

A design alja legyen fehér 
színátmenetes. 1366px méretnél 
kisebb képméretnél és tableten 

csak az 1130x260px-es rész jelenik 
meg a háttérátszínezés helyett a 

szebb megjelenés érdekében 

Scroll 

Startlapjátékok 1020*250 173*1000 1000  Scroll 

Well&fit 980*250 193*1000 980  Scroll 

Házipatika 1160*250 103*600 1160 Kattintható terület oldalt: 103x600 Scroll 

50plusz 990*80 188*600 990 Kattintható terület oldalt: 160x600 Scroll 

Gyerekszoba 1160*100 103*1000 1160  Scroll 

Nosalty 1200x250 83x1000 1200  Fixed 

Gardenista 1040x250 163x1000 1040  Scroll 

Rangado.hu 1160*250 103x1000 1160  Scroll 

Marieclaire.hu 1128x250 119x1000 1128  Scroll 

 

 

Dinamikus háttérátszínezés 
Leírás: 3 db háttérkép, ami egymással 5 másodpercenként váltakozik. A technikai leadási 

paraméterek teljes mértékben megegyeznek a Háttérátszínezés paramétereivel. 

Példa:  
 
https://youtu.be/pdkGqTahBH8 

  

https://youtu.be/pdkGqTahBH8
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Rollpaper 
 

  

Leírás: 2 db statikus képből álló háttér, ami a mozgó óriásplakátokhoz hasonlóan, figyelemfelkeltő 

módon részleteiben átfordul 

Leadandó: 2 db sitespecifikus háttérkép max 300 kbyte/db. A technikai leadási paraméterek teljes 

mértékben megegyeznek a Háttérátszínezés paramétereivel, annyi módosítással, hogy a fenti 

kattintható rész 400px magas lehet, ellentétben a háttérátszínezésnél alkalmazott 250px-el. Illetve 

FIX-ed háttereknél csak a felső részre tervezzenek szöveget, lényegi információt, alulra ne, mert nem 

fog minden felhasználónál látszódni. 

Mobil párja: Roller -> 2 db, 480x240 pixel méretű kép (jpeg, png), egyenként max. 100kb 

Példa: 

https://24.hu/belfold/2022/02/02/harsanyi-levente-duna-tv-magyarorszag-szeretlek/?rollpaper 

 

Demo video: 

Display: https://youtu.be/1p9qmxG4Ez4 

Mobil: https://youtu.be/5DiOUzx5YTE 

 

  

https://youtu.be/1p9qmxG4Ez4
https://youtu.be/5DiOUzx5YTE
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Videó wallpaper 
 

Leírás: A site hátterén videoanimáció fut, amelynek teljes tartalma akkor válik láthatóvá, amikor a 

site tartalma letolódik. Ez első alkalommal automatikusan, további oldalletöltéskor a fejléc banneren 

a “Megnézem” gombra kattintva történik meg. 

Leadandók:  

• logó, vektoros, vagy 

• 980x70-es fejléc (jpg/png/max:160kb), ami a két széle felé színátmenetes, mindegy milyen 
színbe megy át, ehhez kérünk színkódot. A fejléc tartalmazzon egy „Megnézem” gombot, 
illetve kérünk egy olyan verziót, ahol „Bezár” gomb van. A fejlécen lévő két gomb mérete 
ugyanakkora legyen, illetve a pozíciójuk ugyanott legyen. A gombmentes fejlécet is várjuk. 

• videó: jó minőségű YouTube-os videó, ami reklámmentes kell, hogy legyen (YouTube 
leírásnak megfelelő videót vagy linket várunk) 

• Mobil megjelenéshez 300x250 mobil videobanner v. 300*250 

 
Példa:  
 

Hír24 Lexus: http://www.youtube.com/watch?v=7JXNV5_O7LE&feature=youtu.be 
 
24.hu OBI:  https://www.youtube.com/watch?v=y9uh_HScqiE  

 

 

 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7JXNV5_O7LE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y9uh_HScqiE
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Videoboard 
 

Leírás: A videoboard több mint hagyományos háttérátszínezés és billboard banner együttese – 

kattintásra a site tartalma eltűnik, helyette a user egy videót tekinthet meg. 

Leadandók: háttér + videó 

• Háttér:  
o formátum: jpg, png 
o max. 400 kbyte 
o 1920px széles, alul átmenetes (homogén színű) 
o 1280px szélességbe férjen bele a fő téma (szövegek, grafikai elemek) 
o 970*250px bannert a háttérképre kell tervezni, a sablon szerint (erre kell ráírni, hogy 

„nézd meg a videót” vagy tetszés szerinti szöveget) 

• Videó: YouTube link vagy egyéb videó formátum (Central videós rendszeréből fut), max. 2 
MB fájl méretig 

• Mobil megjelenéshez 300x250 mobil videobanner v. 300*250 

  

 

 
 
Példa:  
https://youtu.be/DaqgeOsqDV8  
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VideoOverlay 

 

 

 

Leírás: Felső bannerhelyen megjelenő ultrawide videón megjelenő layer, ami igény szerint 

színezhető, feliratozható, logózható. 

Háttér leadandó: 

• 1100x400px-es statikus kép / max 300 kbyte / fájl: jpg/png 
 

Layer leadandó: 

• Layer színe hexakódban 

• Lead szöveg: max 25 karakter (a képen lásd TOP GUN: MAVERICK (2022) 

• Lead alatti szöveg: max 20 karakter (a képen lásd Hamarosan a mozikban) 

• Igény szerint logó is beállítható, ehhez max 300x92px-es max 300 kbyte-os png-t várunk 
 

 
Videóleadandó: 

- max. 6 MB  
- felbontása maximum 1920×823 képpont    
- minimum 25 fps                
- formátumok: elsődlegesen H264 mp4 ( vagy avi,  mov, mpg, wmv ) 
- bitrate: a méretkorláthoz képest a lehető legmagasabb (a videó hosszától függően állítható)  
- audio: 48 khz stereo wav vagy mp3, min.128 kbps      
- 21:9 képarány 

 
Mobil párja: Dupla mobil videobanner, amihez egy 300x250px-es statikus képet kell küldeni, ami 
max. 300 kbyte. 
 
Sablon: 
https://drive.google.com/file/d/1mpooPFfbmsPAGQZ-hfYL8RHIDoh6aevz/view?usp=sharing 
 
Példa: 
https://24.hu/kultura/?videooverlay 
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Video Window 
 

Első fázis: 

  

Második fázis: 

 

 

Leírás: 24.hu nyitón megjelenő nagyméretű videós hirdetés 

Leadandó: 1140x640px méretű statikus kép (jpg/png, max 300kB), erre a képre zsugorodik rá a videó 

- 640x360px méretre. (sablonon jelölve a videó helye) 
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Mobil párja: Dupla mobil videobanner, amihez egy 300x250px-es statikus képet kell küldeni, ami 
max. 300 kbyte. 
 
Példa: https://24.hu/?samsungteszt 
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Flip 
 

Leírás: Háttérátszínezés + a felső banner helyén megjelenő, kattintásra lenyíló és az embed videót 

automatikusan, némán elindító hirdetés. A lenyílt felület a háttérrel 100%-ban egységes képet alkot, 

így a háttérképnek azon a részén is kell lennie grafikai tartalomnak, amit a felső banner a „zárt és 

kinyílt” állapotában eltakar. 

 
 Leadandók:  

• felső banner:  

o statikus kép (jpg/png) 

o max 160k 

o magasság: 250 px 

o szélesség: siteonként eltérő  

• 24.hu – NEM FUTHAT MÁR! 

• Krémmánia – 1000 px 

• Startlap nyitó – 980 px 

• Startlap rovatok – 1008 px 

• Vezess – 1100 px 

• Nosalty – 1200 px 

• Caféblog – 980 px 

• Citromail -1080 px 

• NLC -1100 px 

• Startlapjátékok – 1000 px 

• Well&fit – 980 px 

• Házipatika 1180 px 

• YouTube videó : 

o url (reklámmentes) 533x300 px ablakban jelenik meg 

o nyitókép  

• 533x300px 

• statikus kép (jpg/png) 

• max 80k 

• háttérkép:  

o 1920x1000 px méretű kép (png vagy jpg), max. 300 kbyte 
o a kép legyen 1366 px szélességre és 768 px magasságra optimalizált, a logót, 

szöveget, termékfotót, stb. ide érdemes tervezni, a fennmaradó területen csak 
kép/grafika legyen 

o a design alja legyen színátmenetes, kérjük a megfelelő hexadecimális színkódot 
megadni, ez lesz a site háttér színe is (Startlap: Startlap-kék (#6A9AC3)) 

• mobil site 

o 300x250 mobil videóbanner v. 300x250 banner 

Példa: 
https://www.nlc.hu/gasztro/?flip_adidas 
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Demo: 
https://youtu.be/hhuribkRsUQ 

 
Zárt: 

 
Nyitott: 

 
 

Sablon a site-okra: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B0i_Ti0OJTmPSzgwcGRNUFVDbms?resourcekey=0-
MXU10JlcBuN2hxMDseEErQ&usp=sharing 
 
Leírás a site-okra: 
https://docs.google.com/document/d/11hcSjvEGhKrg9w5juQixjUDpysuBjh-
RMBQJnjAYk3U/edit?usp=sharing 
 

 

  

https://docs.google.com/document/d/11hcSjvEGhKrg9w5juQixjUDpysuBjh-RMBQJnjAYk3U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11hcSjvEGhKrg9w5juQixjUDpysuBjh-RMBQJnjAYk3U/edit?usp=sharing
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Sticky banner + videó 
 
Leadandók:  

• 150*150px matrica 
kép (lehet anim gif is) 

• videó 
a) vagy YouTube link (reklámmentes!) 
b) vagy max. 2 MB-os videófájl 

 
Leadási határidő: megjelenés előtt 2 munkanappal 
 
Példa:  
 

https://nlc.hu/sztarok/?stickyvideo 

https://youtu.be/KtZGzl3jDN8 

 
 

Insight 
 

A Startlap nyitóoldalán elérhető forma. Az Insight hirdetés a lefelé scrollozás során megakad a 
képernyő tetején, és csak további görgetéssel takarja el azt a Startlap nyitóoldalának tartalma. 

Leadandó:  

• 1 db 980x440 px méretű kép (jpg,/png/gif), max. 300 kbyte 

 
Példa:  
 
https://youtu.be/bVyS0D31AI4 

 
 

  

https://youtu.be/KtZGzl3jDN8
https://youtu.be/bVyS0D31AI4
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Halfpage Cube 
 

Leadandó: 

• 4 db statikus kép 

• fájl: jpg/png 

• méret: 300x600 px  

• file méret: max 100 kbyte/kép 

• mobil site megjelenéshez mobil cube 
 

Példa: 

https://24.hu/sport/?halfpagecube 
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Roadblock Cube 
 

Leadandó: 

• 4 db statikus kép 

• fájl: jpg/png 

• méret: 640x360 px  

• file méret: max 100 kbyte/kép 

• mobil site megjelenéshez mobil cube 
 

Példa: 

https://www.youtube.com/watch?v=AtPEqrREZO0 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AtPEqrREZO0


 
 

 
CENTRAL MÉDIACSOPORT ZRT. | CÍM: 1037 BUDAPEST, MONTEVIDEO U. 9. | ADÓSZÁM: 25087910-2-41 | CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-048280 

E-MAIL: INTERNETSALES@CENTRALMEDIACSOPORT.HU | TELEFONSZÁM: (+36-1) 437-3930 | FAXSZÁM: (+36-1) 437-3939 

Big Roadblock Cube 
  

Leadandó: 

• 4 db statikus kép 

• fájl: jpg/png 

• méret: 640x600 px  

• file méret: max 200 kbyte/kép 

• mobil site megjelenéshez mobil cube 
 

Példa: 

https://24.hu/kultura/2022/02/02/kilepo-netflix-magyar-film/?bigroadblockcube 
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Roadblock VideoCube 
 

Leadandó: 

• 3 db statikus kép 

• fájl: jpg/png 

• méret: 640x360 px  

• file méret: max 100 kbyte/kép 

• 1 db YouTube link (reklámmentes!) 
• mobil site megjelenéshez mobil cube 

 

Példa: 

https://24.hu/belfold/2021/07/09/auchan-jegkrem/?videocube# 
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Billboard Cube 
 

Leadandó: 

• 4 db statikus kép 

• fájl: jpg/png 

• méret: 970*250 px  

• file méret: max 100 kbyte/kép 

• mobil site megjelenéshez mobil cube 
 

Példa: 

 

https://citromail.hu/?billboardcube 

 

https://youtu.be/5iucmk5jjdw 
 
 

 

  

https://citromail.hu/?billboardcube
https://youtu.be/5iucmk5jjdw
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Big Billboard Cube 
 

Leadandó: 

• 4 db statikus kép 

• fájl: jpg/png 

• méret: 970x400 px  

• file méret: max 200 kbyte/kép 

• mobil site megjelenéshez mobil cube 
 

Példa: 

https://24.hu/?bigbillboardcube 

 

 

  

https://24.hu/?bigbillboardcube


 
 

 
CENTRAL MÉDIACSOPORT ZRT. | CÍM: 1037 BUDAPEST, MONTEVIDEO U. 9. | ADÓSZÁM: 25087910-2-41 | CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-048280 

E-MAIL: INTERNETSALES@CENTRALMEDIACSOPORT.HU | TELEFONSZÁM: (+36-1) 437-3930 | FAXSZÁM: (+36-1) 437-3939 

Octa-BillBoardCube 
 

Leírás: Felső bannerhelyen megjelenő billboard cube, ami 8 képből áll. Az oldalon 970x312px látszik 

belőle. 

Leadandó: 

• 8 db statikus kép 

• fájl: jpg/png 

• méret: 970x128 px 

• file méret: max 160 kbyte/kép 

• mobil site megjelenéshez mobil cube 
 

Példa: 

https://24.hu/?octacube 
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Octa-BigBillBoardCube 
 

Leírás: Felső bannerhelyen megjelenő cube, ami 8 képből áll. Az oldalon 970x464px látszik belőle. 

Leadandó: 

• 8 db statikus kép 

• fájl: jpg/png 

• méret: 970x192 px 

• file méret: max 160 kbyte/kép 

• mobil site megjelenéshez mobil cube 
 

Példa: 

https://24.hu/?bigoctacube 

 

 

  

https://24.hu/?bigoctacube
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Octa-RoadBlockCube 
 

Leírás: Roadblock bannerhelyen megjelenő cube, ami 8 képből áll. Az oldalon 640x312px látszik 

belőle. 

Leadandó: 

• 8 db statikus kép 

• fájl: jpg/png 

• méret: 640x128 px 

• file méret: max 160 kbyte/kép 

• mobil site megjelenéshez mobil cube 
 

Példa: 

https://24.hu/kultura/2021/04/20/thunder-force-lecsap-csapat-netflix-melissa-mccarthy-ben-falcone-film-

kritika/?octacube_640 

 

 

  

https://24.hu/kultura/2021/04/20/thunder-force-lecsap-csapat-netflix-melissa-mccarthy-ben-falcone-film-kritika/?octacube_640
https://24.hu/kultura/2021/04/20/thunder-force-lecsap-csapat-netflix-melissa-mccarthy-ben-falcone-film-kritika/?octacube_640
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Octa-BigRoadBlockCube 
 

Leírás: Roadblock bannerhelyen megjelenő cube, ami 8 képből áll. Az oldalon 640x468px látszik 

belőle. 

Leadandó: 

• 8 db statikus kép 

• fájl: jpg/png 

• méret: 640x192 px 

• file méret: max 160 kbyte/kép 

• mobil site megjelenéshez mobil cube 
 

Példa: 

https://24.hu/kultura/2021/04/20/thunder-force-lecsap-csapat-netflix-melissa-mccarthy-ben-falcone-film-
kritika/?octacubebig 

 

 

  

https://24.hu/kultura/2021/04/20/thunder-force-lecsap-csapat-netflix-melissa-mccarthy-ben-falcone-film-kritika/?octacubebig
https://24.hu/kultura/2021/04/20/thunder-force-lecsap-csapat-netflix-melissa-mccarthy-ben-falcone-film-kritika/?octacubebig
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Videó Billboard 
 

Leírás: 

• Billboard bannerbe ágyazott YouTube videó, ami némán, automatikusan elindul a banner 
betöltődésével. 

• Mobil párja: 300x250 mobil videobanner v. 300*250 
Leadandó:  

• 1 db 970x250 px-es kép, ami max 300 kbyte (tervezni viszont ekkora felületre lehet: 550x250 
px) 

• 1 db youtube videó (reklámmentes!, tehát YT-os leírásnak megfelelő videót vagy linket 
várunk) 

• 1 landing url 

• Mobil megjelenéshez 300x250 mobil videobanner v. 300*250 
 

Sablon: 

https://drive.google.com/open?id=1BoR2loNrlfEUs5EaYWj6sJoZqSz5vzKp 

 

 

Példa: 

 

 

http://www.startlap.hu/?videobanner 

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1BoR2loNrlfEUs5EaYWj6sJoZqSz5vzKp
http://www.startlap.hu/?videobanner
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Roadblock videó 
 

 
 

Leírás: 

• Roadblock bannerbe ágyazott YouTube videó, ami némán, automatikusan elindul a banner 
betöltődésével. 

• Mobil párja: 300x250 mobil videobanner v. 300*250 
 

Leadandók: 

• 1 db 640x360 px-es kép, ami max 300 kbyte (tervezni viszont a psd sablon alapján 
tervezzenek) 

• 1 db youtube videó (reklámmentes!, tehát YT-os leírásnak megfelelő videót vagy linket 
várunk) 

• 1 landing url 
 

Sablon: 
https://drive.google.com/open?id=1iVJqq70ZnxUVFzptOAYf-T0Kht3PuCx9 
 
Példa:  
https://youtu.be/na6I_oSatOM 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1iVJqq70ZnxUVFzptOAYf-T0Kht3PuCx9
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Dupla Roadblock videó 
 

 
 

Leírás: 

• Dupla Roadblock felületbe ágyazott YouTube videó, ami némán, automatikusan elindul a 
banner betöltődésével. 

• Mobil párja: 300x250 dupla mobil videobanner v. 300*250 
 

Leadandók: 

• 1 db 640x600 px-es kép, ami max 300 kbyte (tervezni viszont a psd sablon alapján 
tervezzenek) 

• 1 db youtube videó (reklámmentes!, tehát YT-os leírásnak megfelelő videót vagy linket 
várunk) 

• 1 landing url 
 

Példa: 
https://24.hu/belfold/2020/02/20/vasut-sztrajk-vdszsz/?droadblockteszt 
 
Sablon: 
https://drive.google.com/open?id=1GAOQc54ydF2ve8X2zfkAguEE-Y-xB9Rw 
 
  

https://24.hu/belfold/2020/02/20/vasut-sztrajk-vdszsz/?droadblockteszt
https://drive.google.com/open?id=1GAOQc54ydF2ve8X2zfkAguEE-Y-xB9Rw
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Dinamikus Dupla Video Roadblock 
 

 
 

Leírás: 

• Dupla Roadblock felületbe ágyazott YouTube videó, ami alatt dinamikusan váltakoznak a 
képek.  

• Mobil párja: 300x250 dupla mobil videobanner v. 300*250 
 

Leadandók: 

• 3-6 db 640x240 px-es kép, ami max 300 kbyte  

• 1 db youtube videó (reklámmentes!, tehát YT-os leírásnak megfelelő videót vagy linket 
várunk) 

• 1 landing url 
 

Példa: 
https://24.hu/belfold/2020/07/17/eso-keleti-megyek/?ddvroadblock 
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Dinamikus video billboard 
 

Leírás: 

• Billboard bannerbe ágyazott YouTube video, ami némán, automatikusan elindul a banner 

betöltődésével, ami mellett váltakoznak a képnek. 

• Mobil párja: 300x250 mobil videóbanner vagy 300x250 

Leadandók: 

• 1 db 970x250 px-es háttérkép, ami max 150 kbyte. Ez fix, vagyis ez nem váltakozik 

dinamikusan. (FONTOS! Tervezni a psd sablon alapján kell.) 

• 3-5 db 485x250 px-es kép, ami elemenként max 150 kbyte. (Ez fog váltakozni bal oldalon, 

célszerű egy kis keretet adni neki, ha nem olvad bele a 970-es háttérképbe) 

• 1 db youtube video (reklámmentes!, tehát YT-os leírásnak megfelelő videót vagy linket 

várunk) 

• 1 landing url 

 

Sablon: 

https://drive.google.com/open?id=1quhpYesJKVU7wYdPezgTCRwRavxqslrk 

 

Példa: 

https://www.startlap.hu/?dinamikus_videobillboard 

https://youtu.be/KCdeR7ei_LQ 

 

https://drive.google.com/open?id=1quhpYesJKVU7wYdPezgTCRwRavxqslrk
https://www.startlap.hu/?dinamikus_videobillboard
https://youtu.be/KCdeR7ei_LQ
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Dinamikus video roadblock 
 

Leírás: 

• Roadblock bannerbe ágyazott YouTube video, ami némán, automatikusan elindul a banner 

betöltődésével, ami mellett váltakoznak a képek. 

• Mobil párja: 300x250 mobil videóbanner vagy 300x250 

Leadandók: 

• 1 db 640x360 px-es háttérkép, ami max 150 kbyte. Ez fix, vagyis ez nem váltakozik 
dinamikusan. (FONTOS! Tervezni a psd sablon alapján kell.) 

• 3-5 db 320x360 px-es kép, ami elemenként max 150 kbyte. (Ez fog váltakozni a jobb oldalon, 
célszerű egy kis keretet adni neki, ha nem olvad bele a 640-es háttérképbe) 

• 1 db youtube video (reklámmentes!, tehát YT-os leírásnak megfelelő videót vagy linket várunk) 

• 1 landing url 
 

 

 
Sablon: 
https://drive.google.com/open?id=1Jg3jNjsLwBoTBQRR6qReSe-TV-I8SwZj 
 
 
Példa:  
   
https://www.startlap.hu/noknek/?dinamikus_roadblockvideo 

https://youtu.be/RpLVZm4OsHA 

  

https://drive.google.com/open?id=1Jg3jNjsLwBoTBQRR6qReSe-TV-I8SwZj
https://www.startlap.hu/noknek/?dinamikus_roadblockvideo
https://youtu.be/RpLVZm4OsHA
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Dupla billboard videóval 
 

Leírás: 

• Dupla Billboardba ágyazott YouTube video, ami némán, automatikusan elindul a banner 

betöltődésével. 

• Mobil párja: 300x250 dupla mobil videóbanner vagy 300x250 

Leadandók: 

• 1 db sitespecifikus 400 px magas kép, ami max 300 kbyte (tervezni a sitespecifikus psd sablon 

alapján tervezzenek) 

• 1 db youtube video (reklámmentes!, tehát YT-os leírásnak megfelelő videót vagy linket várunk) 

• 1 landing url 

 

Sablon 24.hu-ra: 

https://drive.google.com/open?id=1Ivg7OTlqvu2B0oKYCvRIDq3JNpW4jvlb 

 

Példa: 

https://youtu.be/NRb1Xa9HyOc 

https://24.hu/?dupla_videobillboard 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1Ivg7OTlqvu2B0oKYCvRIDq3JNpW4jvlb
https://youtu.be/NRb1Xa9HyOc
https://24.hu/?dupla_videobillboard
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Magnum Video 
 

 
 

Leírás: felső bannerhelyen megjelenő 1100x620px-es videóbanner.  

 

 

Leadandók: 

- 1 db max. 3 MB-os videó 
- felbontása maximum 1920×1080 képpont    
- minimum 25 fps                
- formátumok: elsődlegesen H264 mp4 ( vagy avi,  mov, mpg, wmv ) 
- bitrate: a méretkorláthoz képest a lehető legmagasabb (a videó hosszától függően állítható)  
- audio: 48 khz stereo wav vagy mp3, min.128 kbps      
- 16:9 képarány 

 

Mobil párja: 300x250 dupla mobil videobanner v. 300*250 

 

Példa: 
https://24.hu/kultura/?magnumvideo 
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Leporello 
 

Leírás: a felső banner helyén megjelenő, egérérintésre kinyíló és az embed videót automatikusan, 

elindító hirdetés.  

 

1. fázis (zárt állapot) 
 

 

2. fázis (kinyílt állapot) 
 

 

 

Leadandó: 

• nyitó banner:  

o Méret: 970x250 px  

o Formátum: statikus kép (jpg/png) 

o Méret: max 160k 

o A kép jobb oldalára rá kell tervezni az alábbi szöveget: „A videó megnézéséhez húzd 

ide az egeret!” Ennek a mérete: max 400 px széles, max 50 px magas. Lásd lent! 

• kinyílt banner:  

o Méret: 970x500 px (FONTOS, hogy nem tartalmazhat szöveget!) Ez szét lesz vágva 2 

db 970x250-es képre és a felső részére lehet tervezni a lenti sablon alapján. Az alsó 

rész „torzítva” fog megjelenni, mert ez dől be. Lásd lent! 

o Formátum: statikus kép (jpg/png) 

o Méret: max 300k 

• bezár gomb:  

o Méret: max 100 px széles és max 60 px magas lehet  

o Formátum: statikus kép (jpg/png) 

o Méret: max 50k 

• YouTube videó : 

o url (reklámmentes) 533x300 px ablakban jelenik meg 

• mobil 

o 300x250 mobil videóbanner v. 300x250 banner 
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Példa:  
http://24.hu/?leporello_karib 

 

Nyitó banner (sablon): 

 

970x500px kép szétvágva (kinyílt banner):

 

970x500-as felső 970x250-es tervezhető része (sablon): 

 

  

http://24.hu/?leporello_karib
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Big Leporello 
 

Leírás:  

• a felső banner helyén megjelenő (970x350px), egérérintésre kinyíló (1250x518px) és az 

embed videót automatikusan, elindító hirdetés.  

 

 

 

 

Leadandók: 

• nyitó banner: 

o Méret: 970x350px 

o Formátum: statikus kép (jpg/png) 

o Fájl méret: max 160k 

o A képre rá kell tervezni egy felhívó szöveget, mely szerint a szövegre mozgatva az egeret, 

elindul a videó. Például: „A videó megnézéséhez húzd ide az egeret!”  
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• kinyílt banner: 

o Méret: 970x700px -> Ez a kép szét lesz vágva 2db 970x350px-es képre. (felső és alsó rész) 

Az alsó rész „torzítva” fog megjelenni, mert ez dől be. 

o Formátum: statikus kép (jpg/png) 

o Fájl méret: max 300k 
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• bezár gomb (opcionális): 

o Méret: 60x60px 

o Formátum: statikus kép (jpg/png) 

o Fájl méret: max 50k 

 

 

• YouTube videó: 

o url (reklámmentes), 640x360px méretű ablakban jelenik meg, top: 60px pozícióban, középen. 

 

 

Példa: https://nlc.hu/sztarok/?bigleporello 
 

Mobil párja: 300x250 dupla mobil videobanner v. 300*250 

  

https://nlc.hu/sztarok/?bigleporello
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Harmónika 
 

A kreatív half page zónában megjelenő 300x600px formátum, amely nyitásra ösztönzően mozog és 

kattintásra hajtogatódik ki 900x1200px méretűre. A kreatív középen található bezár gombbal zárul be 

(hajtogatódik vissza). 

Zárt állapot: 

 

 

Nyitott állapot: 

 

Leadandók: 

1. Cover kép: 1db 300x600px, statikus kép (jpg, png), max 120kB – mindenképpen legyen rajta 
egy nyitásra ösztönző gomb vagy felirat! 
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2. Nyitott állapot: 6db 300x600px statikus kép (jpg, png), elemenként max 120kB 
 

MOBIL: 

• mobil párja: 300x250px banner 

Leadási határidő: a megjelenés előtt 5 munkanappal 

Példa: 

minta: https://24.hu/belfold/?harmonika_teszt 

videós minta: https://youtu.be/zlMFqbmdBRo 

  

https://24.hu/belfold/?harmonika_teszt
https://youtu.be/zlMFqbmdBRo
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FélHarmónika 
 

A kreatív half page zónában megjelenő 300x600px formátum, amely nyitásra ösztönzően mozog és 

kattintásra hajtogatódik ki 900x600px méretűre. 

Zárt állapot: 

 

 

Nyitott állapot: 
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Leadandók: 

Cover kép:  

• 1db 300x600px, statikus kép (jpg, png, max 120kB) - mindenképpen legyen rajta egy 

nyitásra ösztönző gomb vagy felirat! 

Nyitott állapot:  

• 3db 300x600px statikus kép (jpg, png, elemenként max 120kB) (900x600px képet szét 

kell vágni 3 részre) 

• Bezár gomb: 80x30px kép (jpg, png, max 50kB) 

MOBIL: 

• 300x250 mobil videóbanner vagy 300x250px banner 

Példa: 

https://24.hu/belfold/?samsungfelharmonika 

  

https://24.hu/belfold/?samsungfelharmonika
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FilmHarmónika 
 

A kreatív half page zónában megjelenő 300x600px formátum, amely nyitásra ösztönzően mozog és 

kattintásra hajtogatódik ki 900x600px méretűre. Kinyitás után egy videó is elindul. 

Zárt állapot: 

 

 

Nyitott állapot: 
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Leadandók: 

Cover kép:  

• 1db 300x600px, statikus kép (jpg, png, max 120kB) - mindenképpen legyen rajta egy 

nyitásra ösztönző gomb vagy felirat! 

Nyitott állapot:  

• 3db 300x600px statikus kép (jpg, png, elemenként max 120kB) (900x600px képet szét 

kell vágni 3 részre) 

• Youtube video link 

• Video poster kép: 560x315px (jpg, png, max 100kB) 

• Bezár gomb: 80x30px kép (jpg, png, max 50kB) 

 

Megjegyzés:   

• A videó 560x315px méretű lejátszóban jelenik meg az alábbi pozícióban: 

 

MOBIL: 

• 300x250 mobil videóbanner vagy 300x250px banner 

Példa: 

https://24.hu/belfold/?omniavideoharmonika 

https://24.hu/belfold/?samsungvideoharmonika 

  

https://24.hu/belfold/?omniavideoharmonika
https://24.hu/belfold/?samsungvideoharmonika
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Visions 
 

Leírás, technikai paraméterek: 

A cikkoldalakon first view-ban megjelenő a tartalmat lefelé toló különleges rich media felület, 

melyben kattintásra egy beágyazott YouTube videó indul el némán. A három kártyalapszerűen 

elforgó képen további információk adhatóak meg a termékről. A kártyákat háromféle tartalommal 

várjuk, melyet Partnerünk a hirdetés üzenetéhez igazítva tetszőlegesen variálhat a sablonok alapján.   

Leadandó:  

Index kép: 

• Mérete: 776 x 437 

• Cím: 20-22 karakter szóközökkel 

• Alcím: 26-28 karakter szóközökkel 

• Betűtípus: saját betűtípus megadható (alapbeállítás: Roboto-Regular) 

Lábléc: 

• Szöveg: UA, mint a cím 

• Logó: 40 px magas, 1:1 vagy 3:2 képarány, transzparens vagy fehér hátterű PNG, 

max 50kB 

Video: 

• Reklámmentes YouTube video 

• Video alatti vonal színe megválasztható (hexadecimális színkóddal) 

Kártyák verzió - Csak szöveg: 

• Cím: 30-35 karakter szóközökkel együtt 

• Szöveg: 180 – 200 karakter szóközökkel együtt, 1-2 bekezdés 

• CTA: gomb felirat 10-15 karakter szóközökkel együtt (szín fixen fekete) 

Kártyák verzió – Szöveg + Kép 

• Kép: 210x135px, max 100kB 

• Cím: 30-35 karakter szóközökkel együtt 

• Szöveg: 80 – 90 karakter szóközökkel együtt, 1 bekezdés 

• CTA gomb felirat: 10-15 karakter szóközökkel együtt (szín fixen fekete) 

Kártyák verzió – Kép 

• Kép: 210x300px, max 160kB 

• Cím: 30-35 karakter szóközökkel együtt 

MOBIL: 

• 300x250px méretű kép – max 150 kbyte 

• vagy 300x250 mobil videóbanner 

 



 
 

 
CENTRAL MÉDIACSOPORT ZRT. | CÍM: 1037 BUDAPEST, MONTEVIDEO U. 9. | ADÓSZÁM: 25087910-2-41 | CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-048280 

E-MAIL: INTERNETSALES@CENTRALMEDIACSOPORT.HU | TELEFONSZÁM: (+36-1) 437-3930 | FAXSZÁM: (+36-1) 437-3939 

Példa: 

 https://youtu.be/oJ5pTdwolwA 

https://www.vezess.hu/hirek/2017/06/14/bmw-6-gran-turismo-2017/?visions 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

https://youtu.be/oJ5pTdwolwA
https://www.vezess.hu/hirek/2017/06/14/bmw-6-gran-turismo-2017/?visions
https://www.vezess.hu/hirek/2017/06/14/bmw-6-gran-turismo-2017/?visions
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Billboard Secrets 
 

Leírás, technikai paraméterek: 

First view-ban megjelenő különleges rich media felület. A 970x300 px méretű slideren három 

finoman pulzáló kör alakú image tag 3-3 plusz információ elhelyezését tesz lehetővé.  

Leadandók:  

  SLIDER: 

• 3 db 970x300 px-es kép, ami max 300 kbyte 

• cím: max 20-25 karakter szóközökkel együtt 

• képenként 3-3 image tag (azaz 3-3 plusz információ elhelyezés) 

• image tag-ek elhelyezését külön képeken szükséges jelölni 

• képenként 1-1 akár eltérő CTA gomb 15-20 karakter szöveg 

• gomb színe választható 

BOX (9db, slideonként 3db): 

• 1 db 210x140px kép, ami max 60 kbyte lehet 

• Cím: szóközökkel együtt max 40-45 karakter 

• Leírás: szóközökkel együtt max 180-200 karakter 

• Opcionális: YouTube videó – reklámmentes, tehát YT-os leírásnak megfelelő videót vagy 

linket várunk 

LOGO: 

• transzparens PNG, max 50px magas, 1:1 vagy 3:2 képaránnyal 

MOBIL: 

• 300x250px méretű kép – max 150 kbyte 

• vagy 300x250 mobil videóbanner 

 

Példa: 

https://www.vezess.hu/hirek/2017/06/14/bmw-6-gran-turismo-2017/?secrets 

 

 

https://www.vezess.hu/hirek/2017/06/14/bmw-6-gran-turismo-2017/?secrets
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Kattintás előtt – SLIDER: 

 

Kattintás után – BOX: 
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RoadBlock Secrets 
 

 

 

Leírás, technikai paraméterek: 

Cikkekben megjelenő különleges rich media felület. A 640x400 px méretű slideren három finoman 

pulzáló kör alakú image tag 3-3 plusz információ elhelyezését tesz lehetővé.  

Leadandók:  

  SLIDER: 

• 3 db 640x400 px-es kép, ami max 300 kbyte 

• cím: max 20-25 karakter szóközökkel együtt 

• képenként 3-3 image tag (azaz 3-3 plusz információ elhelyezés) 

• image tag-ek elhelyezését külön képeken szükséges jelölni 

• képenként 1-1 akár eltérő CTA gomb 15-20 karakter szöveg 

• gomb színe választható 

BOX (9db, slideonként 3db): 

• 1 db 210x140px kép, ami max 60 kbyte lehet 

• Cím: szóközökkel együtt max 40-45 karakter 

• Leírás: szóközökkel együtt max 180-200 karakter 

• Opcionális: YouTube videó – reklámmentes, tehát YT-os leírásnak megfelelő videót vagy 

linket várunk 

LOGO: 

• transzparens PNG, max 50px magas, 1:1 vagy 3:2 képaránnyal 
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MOBIL: 

• 300x250px méretű kép – max 150 kbyte 

• vagy 300x250 mobil videóbanner 

 

Példa: 

 https://24.hu/kultura/2021/04/28/meg-egy-kort-mindenkinek-remake-leonardo-

dicaprio/?rsecretsteszt 

  

https://24.hu/kultura/2021/04/28/meg-egy-kort-mindenkinek-remake-leonardo-dicaprio/?rsecretsteszt
https://24.hu/kultura/2021/04/28/meg-egy-kort-mindenkinek-remake-leonardo-dicaprio/?rsecretsteszt
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Video Secrets 
 

 

 

Leírás, technikai paraméterek: 

Cikkekben megjelenő különleges rich media felület. A 640x440 px méretű kép jobb oldalán három 

finoman pulzáló kör alakú image tag 3 plusz információ elhelyezését tesz lehetővé. Bal oldalon pedig 

a video látható. 

 

Leadandók:  

  Háttér: 

• 1 db 640x440 px-es kép, ami max 300 kbyte (PSD sablon alapján kell elkészíteni) 

 

Jobb oldali rész: 

• 1 db fő termékkép, melynek max szélessége 250px 

• 3 db 250x440px-es kép, ami max 300 kbyte (pulzáló körök alatti képek) 

• 1 call to action gomb, melynek max szélesség 200px 

 

Video: 

• max. 3 MB  

• felbontása maximum 1920×1080 képpont    

• minimum 25 fps                

• formátumok: elsődlegesen H264 mp4 (vagy avi,  mov, mpg, wmv ) 

• bitrate: a méretkorláthoz képest a lehető legmagasabb (a videó hosszától függően állítható)  

• audio: 48 khz stereo wav vagy mp3, min.128 kbps      

• 16:9 képarány 

• a videó hossza: max 15mp 
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Példa: 

https://24.hu/kultura/2023/04/21/dust-bunny-bryan-fuller-budapest-film-forgatas-mads-

mikkelsen/?secretsvideoteszt 

 

Letölthető psd sablon: 

https://drive.google.com/file/d/1ito8DNzDd3ApjuwAvPvIG_BcZzlpyMrR/view?usp=share_link 

 
 

  

https://24.hu/kultura/2023/04/21/dust-bunny-bryan-fuller-budapest-film-forgatas-mads-mikkelsen/?secretsvideoteszt
https://24.hu/kultura/2023/04/21/dust-bunny-bryan-fuller-budapest-film-forgatas-mads-mikkelsen/?secretsvideoteszt
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Mobil Video Secrets 
 

 

 

Leírás, technikai paraméterek: 

300x600px-en megjelenő videós slider, ahol a bal oldali képelem fix, a jobb oldali pedig váltakozik. 

 

Leadandók:  

  Háttér: 

• 1 db 300x600 px-es kép, ami max 300 kbyte (PSD sablon alapján kell elkészíteni) 

Video alatti rész: 

• 4 db 250x440px-es kép, ami max 300 kbyte  

Video: 

• max. 3 MB  

• felbontása maximum 1920×1080 képpont    

• minimum 25 fps                

• formátumok: elsődlegesen H264 mp4 (vagy avi,  mov, mpg, wmv ) 

• bitrate: a méretkorláthoz képest a lehető legmagasabb (a videó hosszától függően állítható)  

• audio: 48 khz stereo wav vagy mp3, min.128 kbps      

• 16:9 képarány 

• a videó hossza: max 15mp 
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Példa (mobilon kell megnyitni): 

https://24.hu/kultura/2023/04/21/dust-bunny-bryan-fuller-budapest-film-forgatas-mads-

mikkelsen/?secretsvideoteszt 

 

Letölthető psd sablon: 

https://drive.google.com/file/d/1fjy3NbICw2RgPa4AQzJEmwgrQNT6v1oD/view?usp=share_link 

 

  

https://24.hu/kultura/2023/04/21/dust-bunny-bryan-fuller-budapest-film-forgatas-mads-mikkelsen/?secretsvideoteszt
https://24.hu/kultura/2023/04/21/dust-bunny-bryan-fuller-budapest-film-forgatas-mads-mikkelsen/?secretsvideoteszt
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Carousel 
 

Leírás: 

970x250-es felületen megjelenő 8 képből álló testre szabható slideres ajánló. 

Leadandók:  

- 8db 270x225px statikus kép (jpg, png), max 60kB fájlonként, 

- háttérszín (hexa kód), vagy 1 db 970x250px background kép (jpg, png), max 100kB 

- a gomb szövege, színei (hexa kóddal) 

 

- mobil: nem kell külön anyag 

 

Példa: 

https://24.hu/?carousel 

https://youtu.be/MC3ChJ6mo2c 

 

 

https://24.hu/?carousel
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Katalógus 
 

 

Leírás: a klasszikus szórólap online változata. Nyilakkal lapozható oldalszám kiírással.  

Leadandó:  

- 880x1320px-es statikus kép (jpg, png) 
- oldalanként 1 képet kell leadni 
- max. 7 lapozási lehetőség -> vagyis max 14 oldal -> 14 db kép 
- a lapozó nyilakhoz egyedi színkód leadható 
- max 300 kbyte / kép 

 

Mobil párja: 300x450px-es slider, max 14 kép, max 100 kbyte / kép 

Példa: 

https://24.hu/szorakozas/2020/06/20/inside-monaco-bbc-dokumentumfilm/?katateszt 
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24.hu Nyitó katalógus 
 

 

Leírás: a klasszikus szórólap online változata. Nyilakkal lapozható oldalszám kiírással. 1260 x 678 

felületen jelenik meg, de 880x1320px / kép az anyag - tehát ez ugyanaz, mint a sima katalógusnál, a 

leadandó nem változik. 

Leadandó:  

- 880x1320px-es statikus kép (jpg, png) 
- oldalanként 1 képet kell leadni 
- max. 7 lapozási lehetőség -> vagyis max 14 oldal -> 14 db kép 
- a lapozó nyilakhoz egyedi színkód leadható 
- max 300 kbyte / kép 

 

Mobil párja: 300x450px-es slider, max 14 kép, max 100 kbyte / kép 

Példa: 

https://24.hu/?bigkatalogus 
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Interstitial 
Leírás: 

•  Az oldal megnyitását követően, az oldal felett, az oldalt teljes egészében eltakaró layerben jelenik 

meg  

•  Az interstitialről 8 mp után automatikusan az oldalra irányítjuk az olvasót  

Mobil párja: nincsen, csak desktop megjelenés 

Leadandók: 

• 1 db 970x550 px-es statikus kép 

• 1 landing url 

 

Videostitial 
Leírás: 

• Az oldal megnyitását követően, az oldal felett, az oldalt teljes egészében eltakaró layerbe 

ágyazott YouTube video jelenik meg, ami némán, automatikusan elindul  

• 8 mp után automatikusan az oldalra irányítjuk az olvasót 

• Mobil párja: nincsen, csak desktop megjelenés 

Leadandók: 

• 1 db youtube video (reklámmentes!, tehát YT-os leírásnak megfelelő videót vagy linket várunk) 

• 1 landing url 

Példa:  

https://www.startlap.hu/?videostitial 

 

https://www.startlap.hu/?videostitial
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Interactive Carbook 

 

Title:   

• max 15 karakter szöveg (szóközökkel együtt) 

• 2 db hexadecimális színkód (szövegszín, háttérszín) (lásd fent: AZ ÚJ CX-5) 

Színpaletta:  

• max 10db szín lehet, 

• a színeket 30x30px png-be kell „színpalettaként” küldeni 

• max 30kB / szín 

• a színek fantázianeveit is várjuk a színekkel párosítva 

Autó: 

• mindegyik színhez várjuk az adott színű autót (vagyis ha 10 szín van, akkor 10db autót 

várunk az adott színekben) 

• az autó pixel mérete egyedi, megjelenésfüggő, transzparens png 

• max 300kB / autó 

Háttér: 

• 3 db 1200x450px slide háttérkép (jpg, png) - (bal, közép, jobb) fontos az egységes kinézet 

is! 

• max 300kB / kép 

Logo: 

• max 160x90px (jpg, png) 

• max 50Kb 

Menüpontok: 

• max 8db menüpont szöveg 

• max 30 karakter (szóközökkel együtt) / menüpont  

• 2 db hexadecimális színkód (szövegszín, menü háttérszíne) 

• + 1 videó menüpont, de ez opcionális 
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FŐ SLIDEOK: 

 

 

 

 

• A 3 db fő slidehoz max 12 db kisképet várunk, vagyis slideonként max 4db-ot. Itt 

emelhetjük ki az autók főbb jellemzőit, újdonságait.  

• A képek pozicionálását psd sablonban, vagy ppt-ben várjuk (hova kerüljenek a +-ok) 

• A képek mérete: 264x170px (jpg, png) szöveggel együtt (lásd a példán), max 100kB / kép 
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MENÜPONTOS SLIDEOK 

 

 

Menüpontos slide: 

• 1 db háttérkép, 1200x450px, max 300kB 

• menüpontonként 1 db kép, jelen esetben ez 8 db (647x410px, szöveggel együtt, max 

150kB) 

Video: 

• 1 db reklámmentes youtube link 

 

Mobil párja: 300x250 

 

Példa: 

https://24.hu/belfold/?carbook 

 

Demo video: 

https://youtu.be/6Um2y4xMwQ4 

 

Letölthető psd sablon: 

https://drive.google.com/open?id=1jhRn0XfWz375Q2YL3TAQLI5oEmurKQaJ 

  

https://24.hu/belfold/?carbook
https://youtu.be/6Um2y4xMwQ4
https://drive.google.com/open?id=1jhRn0XfWz375Q2YL3TAQLI5oEmurKQaJ
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Video Scratch 

 

 

 

 
Leírás: 

A roadblock zónában megjelenő 640x640px-es statikus kép, ami user interakció során eltüntethető 

(le kell „kaparni”), és ennek hatására újabb kép jelenik meg alatta egy videóval, ami automatikusan 

elindul, ha lekapartuk a felület nagy részét. 

Leadandók: 

- 1 db 640x640px foreground kép (max 200 kbyte), amin egy figyelemfelkeltő szöveg is legyen, 

hogy le kell kaparni a felületet 

- 1 db 640x280px-es background kép (max 200 kbyte), ami a videó fölött jelenik meg lekaparás 

után 

- 1 db 640x360px-es video cover kép (max 200 kbyte) 

- 1 db cursor, ami max 100x100px-es transzparens kép (png), max 100 kB 

 
Videó leadandó: 

- 1 db 640x360px-es max 3 MB-os videó  
- minimum 25 fps                
- formátumok: elsődlegesen H264 mp4 ( vagy avi,  mov, mpg, wmv ) 
- bitrate: a méretkorláthoz képest a lehető legmagasabb (a videó hosszától függően állítható)  
- audio: 48 khz stereo wav vagy mp3, min.128 kbps      
- 16:9 képarány 

 

Mobil leadandó: 

- 1 db 300x300px-es foreground kép (lekaparandó) (max 200 kbyte) 

- 1 db 300x130px-es background kép (max 100 kbyte) 
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Példa: 

https://24.hu/kultura/2022/05/09/hosszu-katinka-dokumentumfilm-premier-film-shane-tusup-iron-

lady/?scratchvideo 
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Scratch Roadblock 
 

  

Leírás: 

640x360-as felületen megjelenő statikus kép, ami user interakció során eltüntethető (le kell 

„kaparni”), és ennek hatására újabb kép jelenik meg. 

Leadandók: 

- 2 db 640x360px-es kép az egyik az előtte állapotról, a másik az utána állapotról, max 300 
kbyte / kép 

- 1 db 143x33px-es tovább gomb, max 60 kbyte 
- 1 db cursor, ami max 60x60px-es transzparens kép, max 100 kbyte 

 

FONTOS! A PSD sablon alapján kell tervezni 

Demo video: 

https://youtu.be/dZsRMwalrjw 

Példa: 

https://24.hu/belfold/2019/03/25/mentohelikopter-ejszakai-mentes/?scratchteszt 

PSD sablon elérése: 

https://drive.google.com/open?id=1aUJeLgU36jc9CAWUFFjEUU7a93uKbMKW 

 

Mobil párja egy 300x250-es szintén scratch banner. (lásd Scratch (mobil)) 

  

https://youtu.be/dZsRMwalrjw
https://24.hu/belfold/2019/03/25/mentohelikopter-ejszakai-mentes/?scratchteszt
https://drive.google.com/open?id=1aUJeLgU36jc9CAWUFFjEUU7a93uKbMKW
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Scratch Duplabillboard 

 

 

 

 

 
Leírás: 

970x400 felületen megjelenő statikus kép, ami user interakció során eltüntethető (le kell „kaparni”), 

és ennek hatására újabb kép jelenik meg. 

Leadandók: 

- 2 db 970x400px-es kép az egyik az előtte állapotról, a másik az utána állapotról, max 300 

kbyte / kép 

- 1 db tovább gomb, ami max 255x60px, max 100kB 

- 1 db cursor, ami max 60x60px-es transzparens kép (png/svg), max 100 kB 

 

Mobil párja egy 300x250-es szintén scratch banner. (lásd Scratch (mobil)) 

Példa: 

 https://24.hu/belfold/?scratchteszt 

https://24.hu/belfold/?scratchteszt
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Scratch (mobil) 
 

  

Leadandók: 

- 2 db 300x250px-es kép az egyik az előtte állapotról, a másik az utána állapotról, max 300 
kbyte / kép 

- 1 db 300x50px-es tovább gomb, max 60 kbyte 
 

FONTOS! A PSD sablon alapján kell tervezni 

Demo video: 

https://youtu.be/1_a5zENOygU 

Példa: 

https://www.citromail.hu/?scratchteszt 

PSD sablon elérése: 

https://drive.google.com/open?id=16bBgfKeKYuCr9RNyAEGtIiQ64iGwcow9 

 

 

https://youtu.be/1_a5zENOygU
https://www.citromail.hu/?scratchteszt
https://drive.google.com/open?id=16bBgfKeKYuCr9RNyAEGtIiQ64iGwcow9
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ScratchPaper  
 

Before (kaparás előtt): 

  

After (kaparás után): 
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Leírás: 

Felső banner helyén megjelenő statikus háttérkép, ami user interakció során eltüntethető (le kell 

„kaparni”), és ennek hatására újabb kép jelenik meg. 

 

Leadandók: 

1. Background wallpaper: 
 

- 1920x1000 px méretű kép (png,jpg), max. 300 kbyte  
- a kép legyen 1366 px szélességre optimalizált, a logót, szöveget, termékfotót, stb. ide 

érdemes tervezni, a fennmaradó területen csak kép/grafika legyen, a grafika középső részét 
"üresen" kell hagyni a megfelelő szélességben (sitespecifikusan) 250px top pozíciótól, mert a 
content által takarva lesz  

- a design alja legyen színátmenetes, #FFF (fehér színbe menjen át) 
 
2. Foreground wallpaper (amit lekaparunk): 
 

- 1920x1000 px méretű kép (png,jpg), max. 300 kbyte 
- Legyen rajta egy CALL-TO-ACTION felirat pl. kapard le, tüntesd el stb. 

 
3. Egyéb 
 

- Kurzor kép:  60x60px kép (png) - a kurzor helyett fog megjeleni 
- Egy Tovább (CTA) gomb:  max 300x50px kép (jpg, png) 

 

Demo video: 

https://youtu.be/mIw-Ze3drpY 

Példa: 

https://nlc.hu/tv_sztarok/?scratchpaper 

Mobil párja egy 300x250-es szintén scratch banner. (lásd a Scratch (mobil) leírás alatt) 

  

https://youtu.be/mIw-Ze3drpY
https://nlc.hu/tv_sztarok/?scratchpaper
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ScrollPaper  
 

  

 

Leírás: 

Felső banner helyén megjelenő statikus háttérkép. Az oldal lefele görgetésekor a felsőbb „foreground 

grafika” rágördül az alsóbb rétegű „background” háttérre. A kurzort (opcionális) át tudjuk állítani a 

háttérhez kapcsolódó termékképre. 

 

Leadandók (sitespecifikus háttér!): 

1. Background wallpaper: 
 

- 1920x1000 px méretű kép (png,jpg), max. 300 kbyte  
- a kép legyen 1366 px szélességre optimalizált, a logót, szöveget, termékfotót, stb. ide 

érdemes tervezni  
- tervezésnél vegyük figyelembe, hogy ez a rész takarva lesz. (a grafikára viszont nem kell 

rátenni a fehér színű contentet) 
- a site content feletti rész 400px, ide érdemes (1100x400px) a leglényegesebb tartalmi 

grafikát tervezni 
 

2. Foreground wallpaper: 
 

- 1920x1000px méretű kép (png vagy jpg), max. 500 kbyte, akár lehet transzparens kép is 
- a kép legyen 1366px szélességre optimalizált: a logót, szöveget, termékfotót, stb. idáig 

érdemes tervezni, a fennmaradó területen csak kép/grafika legyen.  
- site content méretét itt is figyelembe kell venni, de a grafika közepének felső része némileg 

kibukkan görgetéskor, ezért a content helyét véletlenül se tegyük rá a grafikára. 
 
3. Egyéb 
 

- Kurzor kép:  max 100x100px kép (png) - a kurzor helyett fog megjeleni 
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Példa: 

https://www.nosalty.hu/rovat/eletmod?gosserteszt 

Mobil párja egy 300x250-es banner. 

  

https://www.nosalty.hu/rovat/eletmod?gosserteszt
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MemoBlock 
 

 

Leírás: 

640x600-as felületen megjelenő memóriajáték. Mérni tudjuk, hogy hány kártyát fordított fel a user, 

hányan játszottak újra, illetve az ügyféloldali átkattintást. 

Leadandók: 

- 640x600px-es kép (max 300 kbyte) 

- 10 db 80x80px-es játékkártya (max 30 kbyte / db) 

- 1 db 80x80px-es hátlap (max 30 kbyte / db) 

- színkód az alábbiakhoz: betűszín, gombok (kattintás, újra) színe, gombok hover színe, kártyák 

keretének a színe 

FONTOS! A PSD sablon alapján kell tervezni a grafikai elemeket 

Mobil párja: 300x250 vagy MeMobile (leírást lásd lejjebb) 

Demo video: 

https://youtu.be/0jaEqHTfIsM 

Példa: 

https://24.hu/szorakozas/2019/04/23/nicole-kidman-rovid-haj-vanity-fair/?memoblock 

PSD sablon elérése: 

https://drive.google.com/open?id=1y4M3YnT4WOjH8_6ibRHUKYtUwUOhNG06 

  

https://youtu.be/0jaEqHTfIsM
https://24.hu/szorakozas/2019/04/23/nicole-kidman-rovid-haj-vanity-fair/?memoblock
https://drive.google.com/open?id=1y4M3YnT4WOjH8_6ibRHUKYtUwUOhNG06


 
 

 
CENTRAL MÉDIACSOPORT ZRT. | CÍM: 1037 BUDAPEST, MONTEVIDEO U. 9. | ADÓSZÁM: 25087910-2-41 | CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-048280 

E-MAIL: INTERNETSALES@CENTRALMEDIACSOPORT.HU | TELEFONSZÁM: (+36-1) 437-3930 | FAXSZÁM: (+36-1) 437-3939 

Slider 
 

 

 

 

Leírás: 

5 db statikus képből álló hirdetés, ahol a képek automatikusan váltakoznak, de a rajta elhelyezett 

nyilakkal a felhasználó is tudja váltani a képeket. 
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Leadandók: 

- 5 db (300x600px, 640x360px, vagy 300x250px) statikus kép, ami max. 200 kbyte / db 

- landing url 

Példa: 

https://nlc.hu/sztarok/?sliderteszt 

Demo video: 

https://youtu.be/1AKphq-MBAQ 

 

  

https://nlc.hu/sztarok/?sliderteszt
https://youtu.be/1AKphq-MBAQ
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Skála 
 

 

 

Leírás: 

640x360-as felületen megjelenő statikus kép, ami user interakció során különböző képek közül 

választhat a felhasználó, attól függően, hogy mit szeretne választani. Az inaktív képek fekete-fehérek, 

az aktív kép pedig színes lesz, a többi eltolódik, mérete lecsökken. 

Leadandók: 

- 4 db 640x300px-es kép (max 200 kbyte / kép) - célszerű színes képeket alkalmazni 

- 1 db 640x360px-es háttér, amire értelemszerűen az alsó 640x145px-es helyre lehet tervezni 

(logót, szöveget stb.) -> ez nem kattintható (max 100 kbyte) 

- A 4 képhez 4 db landing url, de ha nem akarják külön oldalakra navigálni a usert, akkor elég 1 

landing is.  

- színkód az alábbiakhoz: betűszín, gombok (kattintás, újra) színe, gombok hover színe 

- (A 640x300-as képekre nem célszerű szöveget tervezni, mert az effekt miatt 

torzulhat/olvashatatlan lehet. Minimális szöveg megengedett. A lenti 640x145px-re 

mehetnek a lényeges dolgok) 
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FONTOS! A 2 PSD sablon alapján kell tervezni a grafikai elemeket 

Mobil párja: 300x250 

 

Demo video: 

https://youtu.be/Mr4TVS1M6HE 

 

Példa: 

https://www.nlcafe.hu/sztarok/20190327/ada-cafol-terhesseg-fokazsir-tel/?fashionteszt 

https://www.nlcafe.hu/eletmod/20190523/a-csokolade-a-hosszu-boldog-hazassag-titka-legalabbis-egy-80-

eve-hazas-par-szerint/?fashionteszt 

 

PSD sablon elérése: 

640x300-as képekhez sablon: 

https://drive.google.com/open?id=1dmCpA3_LwT55mFPuH0SZtntAoPjt2or3 

640x360-as keret sablon: 

https://drive.google.com/open?id=1NsgMxo8Kkt4_lmPoQk_Oq2WyR8RPHh6C 

 

 

 

  

https://www.nlcafe.hu/sztarok/20190327/ada-cafol-terhesseg-fokazsir-tel/?fashionteszt
https://www.nlcafe.hu/eletmod/20190523/a-csokolade-a-hosszu-boldog-hazassag-titka-legalabbis-egy-80-eve-hazas-par-szerint/?fashionteszt
https://www.nlcafe.hu/eletmod/20190523/a-csokolade-a-hosszu-boldog-hazassag-titka-legalabbis-egy-80-eve-hazas-par-szerint/?fashionteszt
https://drive.google.com/open?id=1dmCpA3_LwT55mFPuH0SZtntAoPjt2or3
https://drive.google.com/open?id=1NsgMxo8Kkt4_lmPoQk_Oq2WyR8RPHh6C
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Panoráma 
 

 

Leírás: 640x360-as felületen megjelenő statikus kép, ami user interakció során körbe pásztázható 

Leadandók: 

Panoráma kép: 

- equirectangular típusú panoráma kép (jpg, png) (Példa itt: 

https://drive.google.com/open?id=1GcB-5hUDu_jayfauWcuKwFysPH3RiNEk ) 

- 2000x1000px -> max 1 MB  

Infó szövegek: 

- max. 10 dolog jelölhető meg, szövegenként 25 karakter lehet. (ezeket kérjük valamilyen 

formában megjelölni és elküldeni ) 

- landingek (lehetnek különbözőek) 

FONTOS! Ne legyenek túl zsúfoltan a jelölők! 

Bal alsó váltakozó szövegek: 
- 2db max. 20 karakteres szöveg (ezek váltakoznak majd), a második szöveg ösztönözzön arra, 

hogy lehet „nézelődni” 

Mobilon is működik, nem kell külön anyag hozzá! 

Demo video:  https://youtu.be/r3fnx4r3yjU 

Példa:  https://www.vezess.hu/vezetunk/2022/02/02/ennyi-ido-alatt-gyorsul-0-rol-100-km-orara-az-

elektromos-zaporozsec/?panoramateszt  

https://drive.google.com/open?id=1GcB-5hUDu_jayfauWcuKwFysPH3RiNEk
https://youtu.be/r3fnx4r3yjU
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Cross Slider 
 

 

Leírás: 640x360-as / 970x250-es / mobil 300x250-es felületen megjelenő statikus 2 kép egymás mellé 

elhelyezve, a képek user interakció során egy csúszka segítségével felfedhetők 

 

Leadandók: 

Billboard csúszkás: 2db 970x250px méretű kép fájl (jpg/png) kellene nekünk, max 160kB fájlonként. 

Roadblock csúszkás: 2db 640x360px méretű kép fájl (jpg/png) kellene nekünk, max 160kB fájlonként. 

Mobil csúszkás: 2db 300x250px méretű kép fájl (jpg/png) kellene nekünk, max 160kB fájlonként. 

 

Demo video:  https://youtu.be/f-64XSOc1PE 

Példa: https://24.hu/belfold/2019/06/03/szunyogirtas-budapest-balaton-velencei-to-tisza-

to/?640_crossslider 

 

  

https://youtu.be/f-64XSOc1PE
https://24.hu/belfold/2019/06/03/szunyogirtas-budapest-balaton-velencei-to-tisza-to/?640_crossslider
https://24.hu/belfold/2019/06/03/szunyogirtas-budapest-balaton-velencei-to-tisza-to/?640_crossslider
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Invert  
 

 

Leírás: 2 db statikus kép, aminek az elemei user interakcióra vertikálisan átfordul. Az átkattintáson 

kívül mérni tudjuk az átforduló elemek számát (displayen).  FONTOS! 24.HU kivételével bárhol 

futhat! 

Leadandó:  

- 1 db 640x360px-es statikus kép, amin a fix rész van max 100 kbyte (header + bottom) 

- 2 db 640x205px-es statikus kép, max 150 kbyte / kép ->ügyelni kell, hogy egymáson legyen a 

kettő és ide csak képet tervezzünk, szöveget NE!  

- landing url 

Célszerű az alsó fix részre (bottom - 640x60px) egy call to action gombot tervezni, ahogy a példán is 

látható. A felső részre mehet a logó és a szöveg (header - 640x95px) 

Mobil párja: Roller -> 2 db, 480x240 pixel méretű kép (jpeg, png), egyenként max. 100kb 

 

Példa: https://www.startlap.hu/?invertteszt 

Demo video: 

Display: https://youtu.be/ScEE6pYu-oY 

Mobil: https://youtu.be/aMzttAlxfJg 

 

PSD sablon elérése: https://drive.google.com/open?id=1pfGZVgt9vTkoXSQpzA3mze4sVrrz_MuI 

  

https://youtu.be/ScEE6pYu-oY
https://youtu.be/aMzttAlxfJg
https://drive.google.com/open?id=1pfGZVgt9vTkoXSQpzA3mze4sVrrz_MuI
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Swipe  
 

 

 

 

Leírás: 300x600px-es felületen megjelenő multiplatform megjelenés, ahol a kreatív közepén 

folyamatosan körbe forognak a termékek. 
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Leadandó:  

- 1 db 300x600px-es statikus háttérkép, amin a fix rész van max 100 kbyte (header + bottom) 

- 3 db 300x300px-es statikus png kép, max 150 kbyte / kép. Fontos, hogy a png átlátszó legyen, 

és a termék NE töltse ki teljesen 300px-es szélességet, mert akkor zsúfolt lesz az összhatás.  

- landing url 

Tervezni a PSD sablon alapján célszerű. 

 

Példa: https://24.hu/szorakozas/?swipeteszt 

 

Demo video:  

Display: https://youtu.be/FS55QNXHJEo 

Mobil: https://youtu.be/ItFjX5BAEUE 

 

PSD sablon elérése: https://drive.google.com/open?id=1eip7KidQLyTos70P_Rwt8G5iCc0vHGt4 

  

https://24.hu/szorakozas/?swipeteszt
https://youtu.be/FS55QNXHJEo
https://youtu.be/ItFjX5BAEUE
https://drive.google.com/open?id=1eip7KidQLyTos70P_Rwt8G5iCc0vHGt4
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Swipe Cards 
 

Display: 

 

Mobil: 

 



 
 

 
CENTRAL MÉDIACSOPORT ZRT. | CÍM: 1037 BUDAPEST, MONTEVIDEO U. 9. | ADÓSZÁM: 25087910-2-41 | CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-048280 

E-MAIL: INTERNETSALES@CENTRALMEDIACSOPORT.HU | TELEFONSZÁM: (+36-1) 437-3930 | FAXSZÁM: (+36-1) 437-3939 

 

Leírás: 300x600px-es felületen megjelenő multiplatform megjelenés, ahol a kreatív közepén 

folyamatosan körbe forognak a termékek. 

Leadandó:  

- 1 db 300x600px-es statikus háttérkép, amin a fix rész van max 100 kbyte (header + bottom) 

- 3 db 200x400px-es statikus kép, max 150 kbyte / kép.  

- landing url 

Tervezni a PSD sablon alapján célszerű. 

 

Példa: https://24.hu/belfold/?swipecards 

 

 

Demo video:  

Display: https://youtu.be/p2IsTXqkgs0 

 

PSD sablon elérése: https://drive.google.com/open?id=1pqmX1oimqpkfJAQMk3tppD_iOK2oQCth 

 

  

https://24.hu/belfold/?swipecards
https://youtu.be/p2IsTXqkgs0
https://drive.google.com/open?id=1pqmX1oimqpkfJAQMk3tppD_iOK2oQCth
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24.hu nyitó - Cards 
 

Display: 

 
 
Mobil: 

 
 
Leírás:  
3 db „szétvágott” kép egymásra téve jelenik meg, ami az oldalon való scrollozás hatására egymás mellé 
rendeződik, amint „fókuszba” kerül egy teljes egész képet kiadva. 
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Leadandó: 
- 3 db 350x700px-es statikus kép, max 300 kbyte (ez igazából 1 db 1050x700px-es összefüggő 

kép, ami 3 egyenlő részre van vágva) 

Célszerű a kreatívra kevés szöveget és nagy betűméretet tervezni, hogy a mobil verzión is olvasható 

legyen. Lásd a példakampányon. 

 
 
Demo video: 

Display:  https://youtu.be/Qv5UrP3vdbs 
 
Mobil: https://youtu.be/A74a6eca-S8 
 

  

https://youtu.be/Qv5UrP3vdbs
https://youtu.be/A74a6eca-S8
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RoadCards 
 

Display: 

 
 
Mobil: 

 
 
Leírás:  
3 db „szétvágott” kép egymásra téve jelenik meg, roadblock zónában, ami az oldalon való scrollozás hatására 
egymás mellé rendeződik, amint „fókuszba” kerül egy teljes egész képet kiadva. Ez a fajta verzió nemcsak 
24.hu-n futhat, hanem bármelyik site bármelyik roadblock zónájában. 



 
 

 
CENTRAL MÉDIACSOPORT ZRT. | CÍM: 1037 BUDAPEST, MONTEVIDEO U. 9. | ADÓSZÁM: 25087910-2-41 | CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-048280 

E-MAIL: INTERNETSALES@CENTRALMEDIACSOPORT.HU | TELEFONSZÁM: (+36-1) 437-3930 | FAXSZÁM: (+36-1) 437-3939 

 
 
Leadandó: 

- 3 db 180x360px-es statikus kép, max 300 kbyte (ez igazából 1 db 540x360px-es összefüggő 

kép, ami 3 egyenlő részre van vágva) 

Célszerű a kreatívra kevés szöveget és nagy betűméretet tervezni, hogy a mobil verzión is olvasható 

legyen. Lásd a példakampányon. 

 
Példa: https://24.hu/sport/2019/11/05/lekai-mate-sulyos-serulest-szenvedett/?roadcards 
 
 
Demo video: 

Display:  https://youtu.be/7O_4eLBp3Ok 
 
Mobil: https://youtu.be/A74a6eca-S8 
 

 

  

https://24.hu/sport/2019/11/05/lekai-mate-sulyos-serulest-szenvedett/?roadcards
https://youtu.be/7O_4eLBp3Ok
https://youtu.be/A74a6eca-S8
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Képes-linkes hirdetések leadási paraméterei 

Képes linkes 
Ügyfélről szóló, közvetlenül a weboldalára mutató hirdetés 
 

Site Kép (max 200 kbyte) Cím (szóközökkel) Szöveg (Szóközökkel) 

Rangado.hu 600x400 px 50 kar 100 kar 

NLC 768x432 px 60 kar - 

MarieClaire 500x340 px 60 kar 100 kar 

 

Akciós ajánlat 
Ügyfélről szóló, közvetlenül a weboldalára mutató hirdetés 
 

Site Kép 
(max 200 kbyte) 

Cím 
(szóközökkel) 

Szöveg 
(szóközökkel) 

24.hu 480x270 px 40 kar 150 kar 

Vezess 340x227 px 60 kar 90 kar 

Startlap 150x125 px 40 kar - 

Gyerekszoba  150x100 px 60 kar - 

Well&fit 150x100 px 40 kar - 

Házipatika 150x100 px 35 kar 65 kar 

NLC - Legnépszerűbb cikkek (jobb o) 480x270 px - 70 kar 

NLC – Még több cikk (cikkek alján) 480x270 px 40 kar 150 kar 

Nosalty 600x600 px 20 kar 40 kar 

Citromail 600x315 px 70 kar - 
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Mobil hirdetési felületek leadási paraméterei 

 

Standard mobilbanner 
• Méret: 300x250px 

• Formátum: jpeg, gif (statikus), png 

• Méretkorlát: max. 150 kb 

 

Mobil applikációra leadandó: 

• Ügynökségnek: 300x250px display kód 

• Közvetlen ügyfélnek: 300x250px vagy 600x500px-es statikus kép max 150 kbyte. Formátum: 

jpeg, gif, png. 

 

 

Kreatív mobil hirdetési felületek 

Cube (mobil) 
Leírás: a kreatív egy kockát imitálva jelenik meg, mely forgatható, és 4 oldallal, 

valamint az ezekhez tartozó 4 landing page-el rendelkezik. A betöltődéskor egy 

rövid jobbra-balra forgás imitálja a működést, valamint az első forgatásig egy 

layeren is jelezzük, hogy mi a user teendője. 

Leadandó (mobil verzió): 

• 4 db, 480x480 pixel méretű kép (jpeg, png), egyenként max. 40kb 

• 4 URL az egyes oldalakhoz (lehet ugyanaz a landing az összes oldalán) 

AV csomagban egy nap egy usernek maximum 3-szor jelenik meg. 

Példa: https://youtu.be/7mDNzTjTCIo 

 

Támogatott böngésző és oprendszer: 

Chrome Safari Firefox Opera IE Android iOS 

12+ 4+ 10+ 15+ None 3.0+ 3.2+ 

 

  

https://youtu.be/7mDNzTjTCIo
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Roller 
 

Leírás: a 3D hatású kreatív egy fekvő hasábot ábrázolva jelenik meg, és azonos 

időközönként, vertikálisan forog. A banner 4 oldallal, valamint az ezekhez 

tartozó 4 landing page-el rendelkezik. 

Leadandó: 

• 4 db, 480x240 pixel méretű kép (jpeg, png), egyenként max. 40kb 

• landing URL 

A banner AV csomagban egy nap, egy usernek maximum 3-szor jelenik meg. 

Példa : https://youtu.be/Qqw_AjCLSHU 

 

Támogatott böngésző és oprendszer: 

Chrome Safari Firefox Opera IE Android iOS 

20+ 6.1.4+ none 17+ None 4.0+ 6.1+ 

 

 

Reszponzív videó banner 
Leírás: a hirdetési helyen a videóhoz tartozó bázis kép jelenik meg, rajta 

play gombbal. A videó indítás után böngészőtől és operációs 

rendszertől függően oldalba ágyazva, vagy teljes képernyőn nyílik meg. 

A videón (a teljes képernyős módon kivételével), a jobb felső sarokban 

megjelenő „részletek” gombra kattintva jut a felhasználó a landing 

oldalra. 

Leadandó: 

• Videó: 

o MPEG-4 H.264 tömörítésű videó, Baseline Profile (BP) 

használatával, és AAC audioval, 

o 16:9 képarány 

o 480p vagy 720p felbontás 

o max 2MB 

• Bázis kép: 

o méret: 480*270 px 

o formátum: jpeg 

• Landing URL 

 

  

https://youtu.be/Qqw_AjCLSHU
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Mobil Videóbanner (300x250) 

 

Leírás: a hirdetési helyen egy 300x65-ös kattintható felület, 

illetve alatta maga a videó jelenik meg egy play gombbal.  

 
Leadandó: 

- 300x65 px kép max. 60 kbyte 
- reklámmentes youtube video link  

 

Példa : https://youtu.be/xFedRa1UWAw 

 

 

 

Dupla Mobil Videóbanner (300x420) 

 

Leírás: a hirdetési helyen egy 300x250px-es kattintható 

felület, illetve alatta maga a videó jelenik meg egy play 

gombbal.  

 
Leadandó: 

- 300x250 px kép max. 300 kbyte 
- reklámmentes youtube video link  

 

Példa (mobil): https://m.nosalty.hu/?mdvideobanner 

  

https://youtu.be/xFedRa1UWAw
https://m.nosalty.hu/?mdvideobanner
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MeMobile (300x450) 

 

Leírás: 

300x450-es felületen megjelenő memóriajáték. Mérni 

tudjuk, hogy hány kártyát fordított fel a user, hányan 

játszottak újra, illetve az ügyféloldali átkattintást. 

Leadandók: 

- 300x450px-es kép (max 200 kbyte). A header 

részre mehet egy logo, vagy minimál grafikai 

elem, ami utal az ügyfél termékére. A kattintás 

és újra gombok helye fix, ezért arra a területre 

nem célszerű mást tervezni. A footerbe megy az 

átkattintás szöveg (ez is fix elem!), ezért ide sem 

célszerű túl sok grafikát tervezni, max vmi 

minimált, mint ami példán is látható. 

- 8 db 60x60px-es játékkártya (max 30 kbyte / db) 

- 1 db 60x60px-es hátlap (max 30 kbyte / db) 

- színkód az alábbiakhoz: betűszín, gombok 

(kattintás, újra) színe, kártyák keretének a színe 

FONTOS! A PSD sablon alapján kell tervezni a 

grafikai elemeket 

Demo video: 

https://youtu.be/ovmJck146rI 

Példa (mobil): 

https://24.hu/?memobile 

PSD sablon elérése: 

https://drive.google.com/open?id=1nDXOg61lYNABkDfBvbMe6QIsVysi-GiS 

 

 

  

https://youtu.be/ovmJck146rI
https://24.hu/?memobile
https://drive.google.com/open?id=1nDXOg61lYNABkDfBvbMe6QIsVysi-GiS
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Videós hirdetési felületek leadási paraméterei 
 

Preroll / Postroll 
 
Leadandó: 

- max. 3 MB  
- felbontása maximum 1920×1080 képpont    
- minimum 25 fps                
- formátumok: elsődlegesen H264 mp4 ( vagy avi,  mov, mpg, wmv ) 
- bitrate: a méretkorláthoz képest a lehető legmagasabb (a videó hosszától függően állítható)  
- audio: 48 khz stereo wav vagy mp3, min.128 kbps      
- 16:9 képarány 
- a videó 5 mp után átugorható 

 
 

Bumper Ad 
 
Leadandó: 

- max. 3 MB  
- felbontása maximum 1920×1080 képpont    
- minimum 25 fps                
- formátumok: elsődlegesen H264 mp4 ( vagy avi,  mov, mpg, wmv ) 
- bitrate: a méretkorláthoz képest a lehető legmagasabb (a videó hosszától függően állítható)  
- audio: 48 khz stereo wav vagy mp3, min.128 kbps      
- 16:9 képarány 
- a videó hossza: 5-7 mp 
- a videó nem átugorható 

 

 

Overlay 
 
Leadandó: 

- 640x100px-es statikus kép 
- max 300 kbyte 

 


