
                        

                      10/2008.(VI. 16.) sz . MRKA ET ügydönt�
határozat

A Testület megtárgyalta az elnökség

� EH 25/2008 (05. 08.) számú, �az MR zrt. 2007. évi
beszámolójának, mérleg- és eredmény-kimutatásának
el készítése kuratóriumi döntésre��  cím ,�

� EH 26/2008 (05. 08.) számú, �a Magyar Rádió Közalapítvány
járm használati szabályzatának elfogadásáról��  cím ,�

� EH 27/2008 (05. 08.) számú, �a Magyar Rádió Közalapítvány
Hordozható Számítógép szabályzatának elfogadásáról� cím ,�

� EH 28/2008 (06. 05.) számú, �a MR zrt. felügyel bizottsága�
két tagjának megválasztására szóló javaslatról� cím ,�

� EH 29/2008 (06. 05.) számú, �a MR zrt. felügyel bizottság�
tagjai díjazásának megállapításáról� cím ,�

� EH 30/2008 (06. 05. )számú, �a Magyar Rádió zrt.
könyvvizsgálója megválasztására szóló javaslatról� cím ,�  

� EH 31/2008 (06. 05.) számú,  �a Magyar Rádió zrt.
könyvvizsgálója díjazásának megállapításáról� cím ,�  

� EH 32/2008 (06. 05. �a Magyar Rádió Közalapítvány
könyvvizsgálójának megválasztására szóló javaslatról� cím ,�

� EH 33/2008 (06. 05.) számú, �a Magyar Rádió Közalapítvány
könyvvizsgálója díjazásának megállapításáról� cím� 

 határozatait, és azokat tudomásul veszi.

Dr. Bencze Izabella s. k.

Et elnök



                      11/2008.(VI. 16.) sz . MRKA ET ügydönt�
határozat

A Testület megtárgyalta a kuratórium

� KH 7/2008 (05. 22.) számú, �a Magyar Rádió zrt. 2007.
évi mérleg- és eredmény-kimutatásának elfogadásáról�
cím , valamint a�  

� KH 8/2008 (05. 22.) számú, �a Magyar Rádió
Közalapítvány 2007. évi mérleg- és eredmény-
kimutatásának elfogadásáról� cím  határozatát, �

és azokat tudomásul veszi.

Dr. Bencze Izabella s. k.

Et elnök



                            12/2008 (06. 16) ügyrendi határozat

Az  MRKA Ellen rz  Testülete  felkéri  az  MRKA  elnökét,� �
hogy írásban adjon tájékoztatást az ET részére a KH 1/2008
(02.  18.)  számú,  a  Magyar  Rádió  Közalapítvány  intézkedési
terve az  Állami  Számvev szék  jelentésér l� �  címet  visel�
határozat 4. és 5. pontja végrehajtásáról, továbbá a feladatok
végrehajtása  esetleges  késedelmének  indokairól,  legkés bb�
2008. július 4-ig.

Dr. Bencze Izabella s. k.

Et elnök


