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Tisztelt Képviselő-testület! N~~tt:~ruY\. ,3e~lt b.~·-+~:tc~~\rntl 

Az elmúlt hónapokban jogos állampolgári igényként merült fel, hogy az önkormányzat 
biztosítson minél szélesebb rálátást az állampolgároknak a saját tevékenységére. Ennek 
megfelelőerr célszerű újragondolni, hogy a Kőbányai Önkormányzat milyen média-felületeket 
kíván igénybe venni az idei évben a kerületi polgárok tájékoztatása érdekében. Ehhez a 
figyelembe vehető, kerületi médiakínálat az alábbi: 

- ATV 
- TVlO 
- Kőbányai Hírek 
- Helyi Théma 
- Kőbányai Hírmondó 
- www.kobanya.hu 
- W\VW.kobanya.info 
- kerületrészi portálok 

Ahogy az önkormányzat egész működésében, itt is fontos szem előtt tartani az ezzel járó 
kiadásokat. A fenti szolgáltatók az alábbi ajánlatokat adták, vagy az alábbi árakon van velük 
szerződése az önkormányzatnak. vagy a már megkötött szerződéseket, amelyek alapján a fenti 
médiumok az alábbi ajánlatokat adták: 

Szaigáitató Leírás Ár 

minden hétfőn 17:30-tól 24 perces, hetente megújuló 
466.560,- Ft+ÁFA!hó ATV "Kőbányai regionális Híradó" (heti 12 perc műsor 

legyártása van benne az árban) 

hetente megújuló, 30 perces müsoridő, amely heti 42 
1.700.000,- Ft+ÁFA/hó TV10 megjelenést biztosít (az ár tartalmazza a müsorkészítés 

költségeit) 

4+4 színnel 45g-os papírra nyomott, A/4 formátumú 
456. 060,- Ft 

Kőbányai +ÁFA/megjelenés, 
Hírek 

újság 24 vagy 32 oldallal, havi 33. OOO példányban 
598.950,- Ft 

(csak nyomdaköltségJ +Áfa/megjelenés 

évi 45 megjelenés, % oldal méretben, vagy 7.875.000,- Ft+ÁFA/év 
HelyiThéma évi 23 megjelenés % oldal méretben, vagy 4.600.000,- Ft+ÁFA/év 

évi 23 megjelenés, 1 teljes oldal méretben 6.900.000,- Ft+ÁFA/év 

Megjelenésenként 4 oldal felület a havonta 1 O. OOO 

Kőbánya.info 
pldányban megjelenő Kőbányai Hírmondóban, korlátlan 200.000,- Ft+ÁFA/hó 
megjelenési lehetőség a www.kobanya.info 
webportálon, valamint a kerületrészi portálokon. 

Rádió 17 Regionális Híradó, Mozaik c. müsor, Önkormányzati 200.000,- Ft+ÁFA/hó 
fórum 



A fenti médiumuk közül a dőlt betűvel szedettekkel jelenleg is van élő szerződése. A többi 
médium ajánlata mellékletként csatolásra került az előterjesztéshez. A fenti táblázat a 
www.kobanya.hu weboldallal nem foglalkozik, mert annak fenntartása nem opcionális, illetve 
mivel annak a fejlesztésére és üzemeltetésére a közbeszerzés előkészítés alatt van. A Helyi 
Théma ajánlatát nem javasoljuk elfogadni, mivel a nyomtatott sajtó terén teljes a lefedettség 
az önkormányzati tájékoztatás szempontjábóL 

Határozati javaslat: 

1.) Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, kössön együttműködési szerződést a CentrumTV Magyarország Kft-vel 
(TVlO) havi 1.700.000,- Ft +ÁFA áron, a képviselő-testület általános működési célú 

tartalékkerete terhére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

2.) Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, kössön együttműködési szerződést a Rádió 17 Kft-vel havi 200.000,- Ft 
+ÁFA áron, a képviselő-testület általános működési célú tartalékkerete terhére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Budapest, 2011. március 10. 

Törvényességi szempontból látta: 



Dr. Pap Sándor úr részére 

Centrum Televízió Magyarország Kft. 
1195 Budapest, Batthyány utca 5. 

Tel.: 061 347 0974, 0620 265 3786 Fax: 061 347 0975 

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzatának alpolgármestere 

Tárgy: Műsoridő vásárlási ajánlat 

Tisztelt Alpolgármester Ú r! 

A Centrum Televízió Magyarország Kft. 2009 oktébere óta üzemelteti a TVlO televíziót, 
mely a DIGI TV hálózatán több, mint 20.000, a Magyar Telekom hálózatán pedig több, mint 
7000 háztartásba jut el. Cégünk elkötelezett a dinamikus fejlődés mellett, ezért 
lefedettségühkef a jövőben is folyamatcsa növeini kívánjuk, továbbá a meglévő - és helyi 
televízióként az országban először használt - HD technológiát stúdióbeszélgetéseink során is 
alkalmazni fogjuk. 

A TVlO műsorában a kerület lakóit érintő kérdésekkel, életüket befolyásoló, vagy arra 
jelentős hatással bíró eseményekkel foglalkozik. Fél éve végzet promóciós karnpányunk nagy 
sikerére való tekintette, azt idén is megismételjük- köszönhetően a kerületi vállalkozásokkal 
kialakult hosszú távú együttműködéseknek. 

Szeretnénk már ebben az évben élő közvetítésekkel jelentkezni - akár a képviselő-testületi 
ülésekről - illetve újabb műsorokkal (kulturális, egyházi, bűnügyi) még több nézőt 
meghódítani. 

Hetente megújuló, l órás adásunkat folyamatosan ismételjük minden nap, 17-23 óráig. 
Tapasztalataink szerint - mint más kerületekben (XVIII, XIX, XX., XXIII.) - ez a 
műsorstruktúra több mint 15%-os heti reach-et eredményezett az elmúlt időszakban! 

Műsorunkban helyt kívánunk adni a X. kerületi Önkormányzatnak is, lehetőséget teremtve 
arra, hogy heti 30 perces intervallumban a Képviselő-testület által meghatározott témák 
kerüljenek feldolgozásra. 

Az Önök számára felajánlott heti 30 perces műsoridő ára: 

1.700.000Ft+ÁFA/hó 
mely heti 42 megjelenést biztosít. 

Budapest, 20 ll. március 3. 

Szilágyi · Szilárd 
cégvezető 



KOVÁCS RÓBERT 
Kőbánya Polgártnestere 
Részére 
Budapest 

Szent László tér 29. 
1102 

Tárgy: Szakmai ismertetés 

2011 MARC O 2 

Tisztelt Kovács Róbert Polgármester Úr és a Képviselőtestület 
részére! 

Rádió 17 Kft. (1103 Budapest, Kőér utca 5.) immáron tizenkét éve 
sugározza műsorát napi huszonnégy órában az év minden napján, 
közel 1.000.000 hallgatóval az FM 96.8-on, mint nem 
nyereségérdekelt közműsor-szolgáltató. 

A szerkesztőségben dolgozó munkatársak mindig nagy figyelmet 
fordítottak, s fordítanak - a szórakoztatás mellett - a hallgatók pontos, 
hiteles és gyors informálására, az adókörzetünkben történő események 
megismertetésre, bemutatására. 

A már megszakott közéleti magazin előtt pontban l 7 órakor . , , , 
Jelentkezik a REGJONALIS HIRADO a X., XIV., XV., XVI. XVII., 
XVIII., XIX., XX., XXI. kerületekben, és a Budapest környéki vidéki 
településeken (pl. Gyál, Gödöllő, Kistarcsa, Nagytarcsa, Maglód, 
Mogyoród), benne a kerületet érintő információval. Ezt követően 
hallható a MOZAIK, az adáskörzetet érintő tudósításokkal, 
riportokkaL A magazinban részletesen számolunk be a történésekről. 

A hírműsorok elkészítése az Önök segítsége nélkül nem jönne létre, 
ezért az elkövetkezendőkben is számítanánk az együttműködésükre. A 
Rádió 17 Kft. a jövőben is lehetőséget ad az önkormányzat és a 
lakosság közötti kommunikációra: "Önkormányzati fórum" keretében. 



A rádió nk számítana az Önök anyagi támogatására is. Ú gy gondoljuk, 
hogy havi 200 ezer forint + áfa összeg sokat segítene a nem 
nyereségérdekelt rádiónk életbenntartásában. 

Reméljük, hogy kedvező fogadtatásra talál megkeresésünk. 

Budapest, 20 ll. március 3. 

~j' 
sillíös G;~rálé 
Tulajdonos Ügyvezető 
igazgató 
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HETI-NAPI MŰSORTERV 

l. sz. melléklet 



A.l. melléklet 

MŰSORSZOLGÁLTATÓ HETI ÉS NAPI MŰSORTERVE 

A Rádió 17 napi 24 órában a hét, hét napján sugározza műsorát. A heti és napi műsorunkat 
gondos, a szakma, és az általunk legfontosabbnak tartott szerkesztési elvek 
figyelembevételével alakítottuk ki. 

Reggel 6 órakor megismételjük az előző napi közéleti magazinunkat. 

l. 7:00-10:00 ÉBRESZTŐ - reggeli információs, szolgáltató magazin 

2. 10:00-11:00 MAGAZIN - saját gyártású műsorok 

3. 11:00-13:00 KÍV ÁNSÁGMŰSOR - hallgatók által szerkesztett élő műsor 

4. 13:00 - 17:00 MAGAZINOK- szórakoztató- információs műsorok 

5. 17:00 - 18:00 HÍRADÓ - MOZAIK- hírek, információs közszolgálati műsorok 

6. 18:00 - 23:00 ESTI MŰSOROK - mese gyerekeknek, beszélgetős, vita 

7. 23:00-07:00 ÉJSZAKAI MŰSOROK - szerkesztett műsorok , ismétlések. 

l. REGGELI MŰSOR 

Reggel hét órakor kezdődik a zenés információs magazin, az ÉBRESZTŐ. A szerkesztésnél 
elsőbbséget jelent az adáskörzet legfontosabb információi, ami az itt élőket érinti. Ezeket az 
információkat csak itt, és csak a Rádió 17 adásából ismerhetik meg. Önkormányzati hírek, 
rendőrségi tudósítások, közlekedési információk, híradás az utakról, civil szeevezetek 
eseményeiről híradás, időjárás-jelentés. Természetesen nem maradhat ki az adáskörzet 
kulturális eseményeinek ismertetése, vagy a sport - eseményeinek ismertetése. 

l 
2. DÉLELÖTTI MŰSORSÁ V 

A reggeli műsor után élőben folytatódik a rádió adása. Ekkor saját gyártású rétegműsorok 
hallhatók. Ekkor jelentkezik az OTTHON, a KÁVÉHÁZ, a VENDÉGVÁRÓ, a 
DISKURZUS adása. A szűk egy órában, azaz 10:00 -11:00 érdekes emberek szólalnak meg, 
akik élettörténetét érdemes közreadni. 
11:00 -13:00 között élő kívánságműsorban teljesítjük hallgatóink zenei kérését. 



3. DÉLUTÁNIMŰSORSÁV 

A délutáni műsorsáv 13:00 .-kor indul különböző saját készítésű magazinokkaL Ebben az 
időszakban hallható a női magazin a RETIKÜL, az AJTÓK, a KINCSKERESŐ - kulturális 
idegenforgalmi adás, a CSILLAGFÉNY - zenészeket, sztárokat bemutató magazin, és a 
B.O.X - az ökölvívással foglalkozó sportműsor. A közlekedőknek készül a BRRR autós 
magazin. A MUZSIKÁLÓ VILÁG- zenészeket, zenekarokat bemutató műsor, de a DIGIT
KUL T és a NAVIGÁTOR is ebben a műsorsávban jelentkezik .. 

17:00 jelentkezik a híróra, benne a REGIONÁLIS HÍRADÓ és MOZAIK közéleti magazin. 
Mindkét hírrnűsor az adótérségben történtekről számol be. A HÍRADÓ- ban naponta l O hír 
jelenik meg, közte az érintettek megszólalásával, míg a MOZAIK -ban részletesebben 
ismerheti meg a hallgató a térség legfontosabb híreit, információit. 

4. ESTI MŰSORSÁ V 

Az esti műsorsáv a gyerekeknek szóló mesével kezdődik. A bő fél órában élőben elhangzanak 
- a magyar és a világirodalom - legszebb meséi. Ezt követően hétfőnként a Rock műsoroké a 
"terep". Itt ismert és kevésbé ismert előadóknak nyílik lehetősége a bemutatkozásra. Az esti 
órák egyik kedvenc műsora a ZICCER sportmagazin. Esti műsorsávban hallható a jeles 
irodalmi alkotásokat bemutató OLVASÓJEGY , vagy a hazai, fiatal alkotóinak lehetőséget 
adó IRODALOMÓRA. 

A nap rninden órájában a legfrissebb hírekkel informáljuk hallgatóinkat 

ll 1\lt 
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A MŰSORSZOLGÁLT ATÓ TEVÉKENYSÉG BEMUTA T ÁSA 

2. sz. melléklet 
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A RÁDIÓ 17 BEMUTATKOZÁSA 2.sz. melléklet 

Előz~ények , 
A mat RADIO 17 jogelődje a Rákosmente Rádió 1997 végén indította el közszolgálati adását, 
akkor még Budapest XVII. Kerületére koncentrálva. A rádió négy esztendő alatt olyan 
műsorszolgáltatóvá formálódott, amelyet a szomszédos kerületek hallgatósága is elfogadott és 
megszeretett, s amelynek műsora, valamint médiaszolgáltatásai beépültek az adókörzet 
kultúrájába, társadalmi életébe és közéletébe, gazdaságának mindennapjaiba. 
A Rákosmente Rádiót egyaránt elfogadták a hallgatók, a civiltársadalom, a kultúra, a közélet 
és a gazdaság szereplői. Ennek során a rádió komoly szakmai presztízst alakított ki. Egyrészt 
ez a megalapozottság, másrészt a tulajdonosok és a műsorkészítő gárda együttes szándéka 
tette lehetövé a rádió fejlödését. 

Sajátos hang a médiapiacon 
Az adáskörzet hallgatótáborának vizsgálata és a gondos gazdasági számítások ad,atainak 
összegzése után a Rákosmente Rádió tulajdonosai úgy döntöttek, hogy 2002. június 15-től a 
rádió: 

• a korábbinál lényegesen nagyobb adókörzetben, 
• új frekvencián (FM 96,8 MHz), 
• megerősített munkatársi gárdával, 
• napi 24 órás műsoridőben, 
• közműsor-szolgáltatóként, 

• új néven folytatja tevékenységét. 

Az úJ rá~ió neve, adáskörzete, munkatársai 
A RADIO 17 neve több szempontból is szimbolikus. Egyrészt emlékeztet a múltra, másrészt 
jelzi a jövő műsorkészítési és üzleti céljait egyaránt: 

• a jogelőd rádió Budapest XVII. Kerületében működött, 
• a jogutód Rádió 17 Budapest l O keleti kerülete és a főváros keleti agglomerációjában 

lévő 7 település rádiója. 

A RÁDIÓ 17 összesen 17 településen 650 ezer hallgatóhoz juttatja el műsorát az FM 96,8 
MHz-es frekvencián, felvállalva a kisrégiós feladatokat. A műsort ezenfelül elfogadható 
minőségben további 8-10 településen kb. félmillió ember hallhatja. 
A RÁDIÓ 17 adását jó minőségben foghatja Budapest 10 keleti kerülete: X., XIV., XVI., 
XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XIII. kerület. A műsor hallható még a XV. kerületben. 
Kelet-Budapest agglomerációjának 7 települése van, ahol hasonlóan jó minőségben fogható a 
rádió adása: Pécelen, Fóton, Kistarcsán, Csömörön, Gyálon, Vecsésen, Gödöllőn ( a műsor 
hallható még Nagytarcsán, Kerepesen, Isaszegen és Szigetszentmiklóson). 

A RÁDIÓ 17 munkatársi gárdája szerencsésen ötvözi a kreatív és szakmailag hozzáértő 
műsorvezetőket, hiszen a rádió:. 

• egyrészt a tudása teljében lévő tapasztalt generációhoz tartozó újságírókból verbuválta 
új szerkesztői gárdáját, olyan személyekből, akik nagy hagyományokkal rendelkező 
közszolgálati médiumokban (pl. Magyar Rádió, Magyar Televízió) tettek szert 
szakmai ismereteikre) 

• másrészt a fiatalabb generációhoz tartozó kreatív, lendületes műsorkészítőkből áll a 
szakmai stáb, akik rangos médiaiskolák végzettjeiként természetesen újfajta rádiózási 
elképzelések jegyében igyekeznek megtalálni saját hangjukat. 



A műsorok arculatát meghatározó szerkesztők képesítése újságíró. Jelen pillanatban az 
adásban elhangzó anyagokat (hírek, magazinműsorok, politikai háttérműsorok 9 fő 
műsorkészítő állítja elő. A rádió főszerkesztője: Dr. Orbán Zoltán. Külön csak hírszerkesztő 
és külön hírolvasó feladatot ellátó munkatárs nincs, aki tehát a híreket szerkeszti és olvassa, 
szerepelhet más műsorokban (pl. magazinokban) is, mint szerkesztő műsorvezető. A fenti 8 
főből 8 egyben műsorvezető is. "Riporteri" feladatot ellátó munkatárs külön nincs, a 
műsorszerkesztők, műsorvezetők a saját rovataikba önnön maguk készítik a hangzó 
anyagokat. 

A RÁDIÓ17 MUNKATÁRSAI: 

• Varga Gergelyné, programigazgató 
• Dr. Orbán Zoltán, főszerkesztő 
• Csorba Márton, szerkesztő-műsorvezető 
• Doór Zoltán, szerkesztő-műsorvezető 
• Jakab Enikő, szerkesztő-műsorvezető 
• Lajkó Erika, szerkesztő-műsorvezető 
• Molnár Attila, szerkesztő-műsorvezető 
• Süllős Gyula, felelős szerkesztő 
• Sződy Zsolt, vágó-technikus 

Műsorfilozófia 

Szakmai törekvései, vállalt műsorkészítési irányai és következetes önmeghatározása szerint a 
RÁDIÓ 17: 

• hiteles és pártatlan média, 
• informál és szórakoztat egyszerre, 
• tényszerű és orientál, 
• forrást kutat és értéket őriz, 
• pontos és megbízható, 
• hivatkozási pont a közélet és a civilszféra számára, 
• közműsor-szolgáltató: azaz a kisrégiós vételkörzet eseményein túl Budapest, Pest 

megye és Magyarország életére egyaránt koncentrál. 

Főbb műsorkészítési elvek1 
A RÁDIÓ 17 a különböző. korosztályok megszólaltatásával széles közönségigényt elégít ki, 
50 %-ot meghaladó arányban közszolgálati műsorokat közöl. A RÁDIÓ 17 műsorainak 
összeállításában a rádió munkatársai szem előtt tartják azt a tényt, hogy az emberek gyakorta 
jobban, vagy legalább olyan mértékben igénylik lakóhelyük, a kistérség bemutatását, mint 
Magyarország, vagy a világ eseményeinek, tendenciáinak ismertetését. 
A RÁDIÓ 17 az érdeklődő kívánesi hallgatók, a modemitás igényeit és a lokálpatriotizmust 
egyaránt fontosnak tartó emberek rádiója; azoké, akik mindezért fontosnak tartják a 
párbeszédet. Az egyik legfontosabb műsorkészítési elv az interaktivitás alkalmazása: a 
hallgatók rendszeresen elmondhatják véleményüket a műsorokban felvetődő problémákkal, 
témákkal, véleményekkel kapcsolatban. 



" . 

A RÁDIÓ 17 saját honlapján (www.rakosmenteradio.hu) kapcsolatot tart a hallgatókkal és 
tevékenysége minden érdeklődő számára hozzáférhető. A honlapon működtetett Fórum 
keretében minden érdeklődőnek lehetősége nyílik közvetlenül elmondani véleményét a rádió 
munkatársainak, másrészt cseveghet a többi hallgatóval is. A honlap írott formában is 
tartalmazza a legfontosabb helyi vonatkozású híreket, így mintegy kiegészíti a rádió 
szolgáltatásait. Az oldalon a rádió adása online hallható a világ minden pontján. 
Kiemeit szerepet játszanak a rádió életében a hírműsorok, a hír-háttérműsorok, valamint a 
helyi közélettel foglalkozó egyéb műsorok, amelyek a közreműködő önkormányzatokkal 
kötött kommunikációs szerződéssel összhangban készülnek. 
A RÁDIÓ 17 tipikus hallgatói rétege a 45-60 év közötti, a kultúrára, a valódi értékekre 
fogékony, az aktualitások iránt természetszerűen érdeklődő regionális hallgatókból, valamint 
az előnyös frekvencia szám miatt komoly átmenő forgalomból tevődik össze. 
A rádió fontos feladatának tartja elősegíteni az esélyegyenlőséget, azaz csökkenteni a főváros 
központi részei valamint külső kerületei és települései között napjainkban egyre 
erőteljesebben érezhető és kimutatható különbségeket. Szórakoztató műsorainak célja, a nívós 
rekreáció mellett széles körű információ-nyújtás és ismeretbővítés játékos formában. 
A RÁDIÓ 17 műsorai erősítik hallgatóik értékrendjét, bővítik általános műveltségét és 
lakóhelyükkel kapcsolatos napi, valamint általános kulturális ismereteit. Hozzájárulnak az 
életmód, a lelki és testi egészség megőrzéséhez, a kultúra iránti igényhez, a hitéleti 
tevékenység gyakorlásához, a kisebbségek autonómiájának megőrzéséhez. 
A zenei műsorokban közel egyenlő arányban hallhatók magyar és külfóldi zeneszerzők 
művei. A színvonalas sláger-zene mellett a rádió a különböző hallgatói rétegigényeket is 
kielégíti: rock, blues, operett és komolyzenei müsorok egyaránt megtalálhatók kínálatában. 

A RÁDIÓ 17 struktúrája változatos, informatív, az élet számos területét felölelő módon 
tájékoztat és szórakoztat. 
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Dobrai Zsuzsanna 

Feladó: 
Címzett: 
Másolatot kap: 
Elküldve: 
Tárgy: 

Kedves Zsuzsanna! 

"Dr. Keresztesi Péter" < keresztesi peter@ helyiterna .h u> 
<dobraizsuzsanna@kobanya.hu> 
<polgarmester@kobanya.hu>; <szlukacskata@helyitema.hu> 
2010. november 29. 15:45 
Kőbányai Önkormányzat- Helyi Téma 

l. oldal, összesen: l 

Köszönjük, hogy személyesen is egyeztethettünk Önökkel a jövőbeni együttműködésünkrőL 

Engedje meg, hogy megbeszélésünknek megfelelően az alábbiakban megküldjem ajánlatunkat a 2011-es 

évre vonatkozóan. 
Együttműködésünkre több alternatívát is készítettünk. Az ajánlatban Yz és 1/1 oldalas felületeken 
történő megjelenésekre kalkuláltunk heti, illetve kétheti rendszerességgel. Áraink abban az esetben sem 
változnak, ha felületeik tartalmi összeállításához igényt tartanak újságíró kollégánk (PR-cikk, riport, 
fotós) segítségére! 

Méret: 1/2 oldal 
Megjelenés gyakorisága: 45 alkalom 
Megjelenés ára/alkalom: 175 OOO Ft+ Áfa 
Összesen: 45 x 175 OOO Ft+ Áfa= 7 875 OOO Ft+ Áfa 

Méret: 1/2 oldal 
Megjelenés gyakorisága: 23 alkalom 
Megjelenés ára/alkalom: 200 OOO Ft+ Áfa 
Összesen: 23 x 200 OOO Ft+ Áfa= 4 600 OOO Ft+ Áfa 

Méret: 1/1 oldal 
Megjelenés gyakorisága: 23 alkalom 
Megjelenés ára/alkalom: 300 OOO Ft+ Áfa 
Összesen: 23 x 300 OOO Ft+ Áfa= 6 900 OOO Ft+ Áfa 

Várom az ajánlattal kapcsolatos visszajelzésüket, elképzelésüket! 

Tisztelettel és üdvözlettel 
Keresztesi Péter 

Dr. Keresztesi Péter 
ügyvezető igazgató 

Théma Lapkiadó Kft. 
1106. Budapest, Jászberényi út 55. 
Tel:(06-1) 814-4755 
Fax:(06-1) 814-4756 
E-mail: keresztesipeter@helyitema.hu 

2011.01.04. 


