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Az Oktatási Hivatal weboldalain elhelyezhető hirdetések 

technikai paraméterei 
 
 

Az Oktatási Hivatal a következő feltételek szerint készült bannerek elhelyezését vállalja weboldalain1: 
 

Lehetséges bannertípusok és méretek: 

Banner típus Méret (pixel) és elhelyezés a felvi.hu oldalon 

beágyazott formátumok 

728 x 90 (fejléc) 
310 x 232 vagy 300x250 (jobb oldali doboz) 
468 x 60-tól max. 468 x120 (lapközép) 
250 x 250 (sulinet.hu) 

layer (overlay) vagy pop-up max. 300x300 

sticky 
120 x 240-től max. 150 x 600 (az oldalon kívül, jobb 
oldalon) 

 
Fájl típusa:  html5; jpg; gif 
Fájl mérete:  max. 150 kbyte 

 
 

Az ezen paramétereknek megfelelően elkészített hirdetések mellé kérjük külön elküldeni azt a 
webcímet (url-t), ahová a hirdetéseknek rákattintáskor vinnie kell (landing page). 
 
A fájlok, állományok nevei ne tartalmazzanak szóközt vagy speciális karaktert. 
 
Tömörített (zip) formátum esetén kérjük, hogy csak a szükséges fájlokat tömörítsék, a tömörített 
állomány ne tartalmazzon mappákat!  
 
A hirdetések elhelyezését oldalunkon a szerkesztőségünkbe történő beérkezést követő 3 munkanapon 
belül vállaljuk.  
 
 
Javasoljuk, hogy html5 formátum használata esetén is legyen az eredetivel megegyező pixelméretű 
helyettesítő képfájl (gif vagy jpg). A bannerek kiszolgálását végző adszerver automatikusan a megfelelő 
fájltípust fogja majd kiszolgálni, azaz a kampány teljesítménye ezáltal jelentősen javítható.  
 
  

                                                 
1 A Hivatal nem minden weboldalán vállalja hirdetések megjelentetését, a lehetséges hirdetési médiumokról az 
Oktatási Hivatal médiaajánlata tájékoztat. 
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html5 hirdetések 
 
A html5 alapú hirdetések esetében a kattintások számának méréséhez a következők szerint kell 
elkészíteni a hirdetést:  
 
1) Példa html fájl: 
 

 
2) A html-ben közvetlenül a </body> tag elé a következő javascript függvényt kell adni: 
 

 

FONTOS: a klikkelhető területnek <a> tag közé kell kerülnie: 
 

 
3) Ahhoz pedig, hogy az adszerveren beállított landing page url-re vigyen majd a banner 

rákattintáskor, a következő paramétert kell alkalmazni: 
 

 

<html> 

 <head> 

 </head> 

 <body> 

 <a id="creativelink" target="_blank"> 

 <img src="data:image/png;base64,..." /> 

 </a> 

 </body> 

</html 

<script type="text/javascript"> 

 var parsed = 

(document.location.href.split('#')[1]||'').split('&'); 

 var params = parsed.reduce(function (params, param) { 

 var param = param.split('='); 

 params[param[0]] = 

decodeURIComponent(param.slice(1).join('=')); 

 return params; 

 }, {}); 

</script> 

<a id="creativelink" target="_blank"> 

 <img src="..." /> 

</a> 

// change link href 

document.getElementById('creativelink').href = params.clickTag; 
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4) Ezek után a példa html állományunk így néz ki: 

 

 
 
Hirdetési szándékát, illetve kérdéseit jelezheti a 06-1-477-3133-as számon vagy e-mailben a 
media@oh.gov.hu címen. A hirdetéseknek eleget kell tenniük az Oktatási Hivatal Általános szerződési 
feltételeiben foglalt, a hirdetésekre, valamint a hirdetőkre vonatkozó irányelveknek, szabályoknak. 
 
 

 
Budapest, 2018. augusztus 
 

<html> 

 <head> 

 </head> 

 <body> 

 <a id="creativelink" target="_blank"> 

 <img src="data:image/png;base64,..." /> 

 </a> 

 <script type="text/javascript"> 

 var parsed = 

(document.location.href.split('#')[1]||'').split('&'); 

 var params = parsed.reduce(function (params, param) { 

 var param = param.split('='); 

 params[param[0]] = 

decodeURIComponent(param.slice(1).join('=')); 

 return params; 

 }, {}); 

 // change link href 

 document.getElementById('creativelink').href = 

params.clickTag; 

 </script> 

 </body> 

</html> 
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