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Bemutatkozás 
Szövetségünk 33 éves fennállása óta alapszabályban rögzített módon, következetesen szolgálja a nyugdíjas korosztály 
életminőségének javítását. A mai minősítések szerint közhasznú szervezet, számos közfeladatot vállal és teljesít. 
Tevékenységét elsősorban 100 ezer fős tagsága, közvetve pedig a 2 milliós generációs népesség szolgálatában végzi. 
 

 
Szövetségünk érdekeltségi körébe tartozik az általunk szerkesztett és elsősorban a szövetség tagszervezetei körében 
terjesztett havilap, a 20 évfolyamot megélt Generációnk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Technikai információk:   
Megjelenés: évi 12 alkalom 
Terjedelem: 32 oldal 
Vágott méret: 210 mm x 290 mm 
Tükör méret: 175 mm x 240 mm 
Papír - belív:  4+4 szín nyomás 
Terjesztés: előfizetéssel a nyugdíjas 
szervezeteknél, valamint a postán. 
Anyagleadás: a megjelenést megelőző 
hó 25-e. 
Megjelenés: hó első hete 

Az anyagleadás módja: 
Minden hirdetési anyagot 300 dpi 
felbontású, valós méretű tiff, eps, jó 
minőségű jpeg vagy composite pdf 
fájlformátumban, elektronikus 
adathordozón (CD-n, DVD-n), vagy 
interneten (e-mail) kérjük leadni! 
Kapcsolat:  
Némethné Jankovics Györgyi  
30/298-5252 
E-mail: jgyorgyi@nyosz.hu 

Hirdetési árak: 
Felület    Méret    Ár / színes 
1/1 oldal  175 x 240 mm  450.000.- Ft 
1/2 oldal álló  85 x 240mm  250.000.- Ft 
1/2 oldal fekvő  175 x 120 mm  250.000.- Ft 
1/4 oldal álló  85 x 120 mm   150.000.- Ft 
1/8 oldal fekvő  85 x 60 mm     90.000.- Ft 
Az árak az áfát nem tartalmazzák. Egyedi és csomagajánlatok 
megegyezés szerint, részletekért keresse kapcsolattartónkat. 
 



Szövetségünk életét, üzeneteit a Generációnk havilap mellett a hasonló nevű korosztályos tévéadás segítségével is 
módunk van közvetíteni 2019 óta. Eddig 23 adás vált láthatóvá (megtekinthetők – többek között – a NYOSZ honlapján: 
https://www.nyosz.hu/generacionk-magazin). A havonta fél órában jelentkező magazin tévéműsor a helyi televíziók 
adásaiban jelenik meg. A csatornák helyenként eltérően, de általában havonta legalább 5-ször ismétlik az adást, 
általában a hónap végi héten. A magazin műsorok tartalmát a szövetségünk szerkeszti és koordinálja, a technikai 
munkálatokat és az adások közvetítését pedig a 33 éves Helyi Televíziók Országos Egyesületével (HTOE) kötött megálla-
podásunk értelmében ők végzik. A két civil szervezet együttműködésében a sajátos vidéki orientáció jelenti az alapot, 
valamint a közös célcsoport. A 93 tagtelevízió média felületeivel Magyarországon és határain túli területeken több 
mint 8 millió nézőt ér el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége adatai: 
 

Név: Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége 
Képviseli: Némethné Jankovics Györgyi elnök 
Székhely: 1074 Budapest, Szövetség utca 9. 
Levelezési cím: 1074 Budapest, Szövetség utca 9. 
Adószám: 19025276-2-42 
Bankszámlaszám: 11705008-20413882 
Nyilvántartási szám: Pk.60106/1989/1  
Kapcsolattartó: Némethné Jankovics Györgyi 
Elérhetősége: jgyorgyi@nyosz.hu, 30/298-5252 
 

Hirdetési árak: 
 
* 93 tagtelevízió híradós reklámblokkjában 

sugárzott hirdetés     20.000.- Ft / mp 
* PR beszélgetés sugárzása   200.000.- Ft / perc 
* magazinműsorban adásidő biztosítása 100.000.- Ft / perc 
 

Az árak az áfát nem tartalmazzák. Egyedi és csomagajánlatok 
megegyezés szerint, részletekért keresse kapcsolattartónkat: 

Kapcsolat:  Némethné Jankovics Györgyi  30/298-5252 
E-mail: jgyorgyi@nyosz.hu 

 


