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A Testület megtárgyalta az MRKA kuratóriuma elnöksége által 2009.
június 4-én, július 16-án, szeptember 10-én és szeptember 24-én, valamint
az MRKA kuratóriuma által 2009. május 21-én, június 4-én, és október 8-
án elfogadott alábbi határozatokat, és az azokban foglaltakat tudomásul
veszi. 

� EH 16/2009 (06. 04.)az MR zrt. 2008. évi éves beszámolójának,
mérleg- és eredmény-kimutatásának el készítése kuratóriumi�
döntésre, 

� EH 17/2009 (06. 04.) az MR zrt. felügyel bizottsága tagjai�
díjazásának megállapításáról, 

� EH 18/2009 (06. 04.) a Magyar Rádió zrt. könyvvizsgálója
díjazásának megállapításáról,

� EH 19/2009 (06. 04.) a Magyar Rádió Közalapítvány könyvvizsgálója
díjazásának megállapításáról, 

� EH 20/2009 (06. 04.) a Magyar Rádió zrt. elnökének díjazásáról,
� EH 21/2009 (07. 16.) a Magyar Rádió Közalapítvány

Járm használati Szabályzata módosításának elfogadásáról� ,
� EH 22/2009 (07. 16.) a Magyar Rádió Közalapítvány Mobiltelefon-

használati Szabályzata módosításának elfogadásáról, 
� EH 23/2009 (07. 16.) az MR zrt. elnökének megbízási díjáról,
� EH 24/2009 (09. 10.) a felügyel bizottság felkérésér l� � ,
� EH 25/2009 (09. 10.) az MR zrt. II. negyedéves gazdasági

beszámolójáról, 
� EH 26/2009 (09. 10.) az MR zrt. Benczúr utcai ingatlanáról,
� EH 27/2009 (09. 10.) javaslat a Magyar Rádió zrt. Archiválási

Szabályzatának kuratóriumi elfogadására,
� EH 28/2009 (09. 24.) a Magyar Rádió zrt. elnöke éves

beszámolójának megtárgyalásáról és a kuratórium elé
terjesztésér l,�

� KH 7/2009 (05. 21.) az MR zrt. felügyel bizottsága egy tagjának�
megválasztásáról, 

� KH 8/2009 (05. 21.) a Magyar Rádió zrt. 2008. évi éves
beszámolójának kiegészítésér l,�  

� KH 9/2009 (05. 21.) a kuratórium által felállítandó
munkacsoportról, 

� KH 10/2009 (05. 21.) a kuratórium által felállítandó
munkacsoportról,

� KH 11/2009 (06. 04.) a Magyar Rádió zrt. 2008. évi éves
beszámolójának elfogadásáról, 



� KH 12/2009 (10. 08.) a Magyar Rádió zrt. elnökének éves
beszámolójáról, 

� KH 13/2009 (10. 08.) a Magyar Rádió zrt. Archiválási
Szabályzatának jóváhagyásáról.

Az ET egyben felhívja a kuratórium figyelmét, hogy a kuratórium által
felállítandó munkacsoportról szóló azonos szöveg  és tartalmú�
határozatát két sorszám alatt - KH 9/2009 (05. 21.) és KH 10/2009 (05.
21.) - jelentette meg.� 
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