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Tájékoztatás beszámoló elfogadásáról

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 Országgy űlési beszámolója 2014 (B/4966 . szám) című
beszámolóját, és azt a 35/2014-2018 . számú, mellékelt határozatával elfogadta .

Egyben jelzem, hogy a fentiekről dr. Dorkota Lajos urat, a Magyar Energetikai é s
Közmű-szabályozási Hivatal elnökét, a beszámoló benyújtóját is tájékoztattam .

Budapest, 2016 . november 15 .

Bánki Erik
elnök



Az Országgyűlés
Gazdasági bizottságának

35/2014-2018. számú
határozata

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Országgyűlési beszámoló 2014 (B/4966. szám) című beszámolójának

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 2014 (B/4966 .
szám) című beszámolóját elfogadja.

Indokolás

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

A Gazdasági bizottság mint feladat- és hatáskör szerint illetékes bizottság – az
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 27/B . §-a, valamint a HHSZ 85 . § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – 2015. november 15-ei ülésén a
beszámolót megvitatta és elfogadta . Megállapította, hogy a Magyar Energetikái és
Közmű-szabályozási Hivatal 2014 . évi tevékenységéről szóló B/4966. számú
beszámoló megfelel a jogszabályban foglalt követelményeknek, részletesen bemutatj a
a hivatal által felügyelt ágazatokat, az energetikai és közm űszektort, illetve a piaci
folyamatokat, valamint az ellátásbiztonság folyamatos garantálásáért, a hosszú táv ú
minőségi szolgáltatásért végzett munkát .

Budapest, 2016 . november 15 .

Bánki Erik
elnök
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