
Az Országgyűlés
Gazdasági bizottsága

Z , ( eti,-? .,;3.:?ülés Hivatala

Ay ,\

., tr 2016 NOV 15.

Tájékoztatás beszámoló elfogadásáró l

Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat ( a

továbbiakban : HHSZ) 85. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a Gazdasági
bizottság — az Országgyűlés HHSZ 85. § (1) bekezdése szerinti felkérése alapján — a
2016 . november 15-i ülésén megtárgyalta a Magyar Energetikai és Közmű -

szabályozási Hivatal Országgyűlési beszámoló 2013 (B/142 . szám) című beszámolóját ,
és azt a 34/2014-2018. számú, mellékelt határozatával elfogadta .

Egyben jelzem, hogy a fentiekről dr. Dorkota Lajos urat, a Magyar Energetikai és

Közmű-szabályozási Hivatal elnökét, a beszámoló benyújtóját is tájékoztattam .

Budapest, 2016. november 15 .

Bánki Erik
elnök



Az Országgyűlés
Gazdasági bizottságának

34/2014-2018. számú
határozata

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Országgyűlési beszámoló 2013 (B/142. szám) címűbeszámolójának

elfogadásáról

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 85 . § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Országgyűlési beszámoló 2013 (B/142 .
szám) című beszámolóját elfogadja .

Indokolás

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013 . évi XXII . törvény
2. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Magyar Energetikai és Közmű -
szabályozási Hivatal elnöke benyújtotta beszámolóját az Országgy űlésnek.

A Gazdasági bizottság mint feladat- és hatáskör szerint illetékes bizottság – a z
Országgyűlésről szóló 2012. évi )(XXVI . törvény 27/B. §-a, valamint a HHSZ 85. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — 2016 . november i5-ei ülésén a
beszámolót megvitatta és elfogadta . Megállapította, hogy a Magyar Energetikai é s
Közmű-szabályozási Hivatal 2013 . évi tevékenységéról szóló B/142 :számú beszámoló
megfelel a jogszabályban foglalt követelményeknek, részletesen beszámol a
villamosenergia-, földgáz- és távhőellátással, illetve a vízközmű-szolgáltatással
összefüggő engedélyezési, felügyeleti, árszabályozási és árelőkészítői feladatokról . A
beszámoló részletesen bemutatja a felügyelt ágazatokat, átfogó képet nyújtva a z
energetikai és a közműszektor, valamint a tágabb piaci környezetük jellemz ő
folyamatairól, emellett kitér a hivatal nemzetközi szerepvállalására is .

Budapest, 2016. november 15 .

Bánki Erik
elnök
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