
   
 

H-1138 Budapest, Madarász Viktor u. 43. fsz.  • www.msztsz.hu • e-mail: titkarsag@msztsz.hu 
Adószám: 18114799-1-41 • Bankszámlaszám: BB Rt. 10100792-52368000-10000007 

 

SZÍNPAD  
Előadóművészetek technikája 

 

 

A Magyar SzínházTechnikai Szövetség kiadásában  már 15. éve  megjelenő negyedéves szaklap a 

SZÍNPAD az előadó művészetért dolgozó szakemberek információs bázisa.  

Olvasói a színház műszaki, gazdasági, művészeti területén tevékenykednek.  
Produkciós és gazdasági igazgatók, műszaki igazgatók, főmérnökök, műszaki vezetők, díszlet- és jelmeztervezők, 

világosítók, hangosítók, díszítők, kellékesek, öltöztetők, díszletgyártók, jelmezkészítők, pirotechnikusok, 

színháztechnikai berendezéseket gyártó és forgalmazó szakemberek, építészek, rendezvényszervezők, beruházók, 

színpadtechnikai eszközöket kölcsönző cégek munkatársai, stb., valamint mindazok, akik a színházat szeretik és csinálják 

vagy mindezt most tanulják. 

A szaklap témakörei a sokrétű szakmai érdeklődést igyekeznek kielégíteni.  
Technikai újdonságoktól, tesztektől a történelmi kuriózumokig, kül- és belföldi szakmai híreken túl bemutatja az új 

létesítményeket, érdekes előadásokat, szcenikai megoldásokat. Kiértékelni, hogy hogyan szolgálja a mai technika a 

művészi hatások fokozását.  

Várjuk minden, íráshoz kedvet érző szakember, kritikus anyagát, a lap érdekességét éppen a sokféle, 

színes cikk biztosítja. 

A SZÍNPAD című lap A/4-es méretű, terjedelme 64+4 oldal, műnyomó papírra négy 

színnyomással készül. Példányszáma 700 - 1000 számonként. A lapot olvasók száma azonban ennek 

kétszeresére tehető! A szaklap terjesztése előfizetéssel történik, a Szövetség tagjai számára ingyenes. 

Az előfizetési megrendelő a www.msztsz.hu honlapról tölthető le. 

A SZÍNPAD az egyetlen ilyen szaklap hazánkban, a folyóirat iránt fokozódó érdeklődést 

tapasztalunk. A lapszámok külföldre is eljutnak, ahonnan nagyon kedvező visszajelzéseket kapunk. 

A hirdetések, cikkek leadási határidejét és az idei számok megjelenési időpontjait, valamint a 

hirdetési árakat a Média ajánlat tartalmazza. Mellékeljük a hirdetések pontos méreteit is.  

Többszöri hirdetés megrendelése esetén kedvezményt biztosítunk. Háromszor közölt hirdetésekhez lehetőség van évente 

egyszer – cégüket bemutató – ingyenes 1 oldal terjedelmű PR cikk közlésére. A további PR cikket csak térítés ellenében 

tudunk közölni. 

Hirdetésével nagymértékben hozzájárul a szakterületen dolgozók tájékoztatásához és a döntéshozók 

aktuális információkkal való ellátásához, cégének ismertté tételéhez.  

Hirdetése növeli cégének szakmai presztízsét, egyben támogatja a szaklap megjelenését. Ezt már a 

több éve rendszeresen lapunkban hirdetők elégedettsége is igazolja. 

Előfizetéssel kapcsolatban keresse Szeles Zsoltné, Judit titkárnőt tel.: (1)329-0841,  

e-mail: titkarsag@msztsz.hu, 

hirdetéssel, anyagleadással kapcsolatban Szabó-Jilek Iván főszerkesztő mob.: 06-30/231-0965,  

e-mail: szinpad@t-online.hu 

ad felvilágosítást. 

Segítsen a SZÍNPAD tartalmának színesebbé tételében! Együttműködését hálásan köszönjük! 
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