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A MagyaÍ Energia Hivatal (továbbiakban:Hivatal) a |dldglízellátásrólszóló 2008' évi XL.
törvény (cET) l27. $-ánaka) pontjábanfoglalt hatásköIébeneljáwa meghoáa a következő

HATÁRozAToT.
A Hivatal
az E.oN Közép-dunántúi Gázhá|óza.i zártkörűen Működő Részvénytársaság
8800Nagykanizsa,zrínl Miklós út32'
(továbbiakban:
Engedélyes,
E'oN KoGÁz zn') ÍészéÍe
22612009'
számühatározattal
kiadott
FÖLDGÁzELosZTÁst

MÚKÖDÉS| ENGEDÉLYT

(továbbiakban:
Engedély)
kérelmére
az a]ábbiakszerintmódosítja'

l ' Az Engedélyes
működésiterületea jelen hatáÍozat
mellékletében
meghat|fuozott
telülettel
egészülki.
2. Az Engedélyesnek
igazolniakell, hogy ajelen határozatmellékletében
szerep|őterületenaz
elosztóhálózatme8épült,a használatbaVételmegtöÍtént
a mellékletbenmeghatározott
időpontra'Az eÍrő|szó|ó igazolást15 napon belül a Hivatal részére
meg kel| kiildeni.
Amennlben a területena bekapcsolásta mellékletben
meghatfuozott
határidőÍenem
je|entenikell, írásbaaindokolva a
va|ósítjrikmeg, ezt a Hivatal felé haladéktalanul
halasztásokait,továbbáaz Engedélyesnek
kémiekel| a bekapcsolásiidőpontmódosítását.
AmennyibenEngedé|yes
a bekapcsolásiköle|ezettségének
az e|óiá hatáÍidőrenem tesz
eleget,illetve nem kéria bekapcsolásiidőpontmódosítását,
az é ntettterületeta Hivatal
visszavonja
az Engedélyből'
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3 . A beruházásbefejezósótkövetóen Engedélyesa Hivatal részéÍe
haladéktalanulmutassabe
annakténylcgesműszaki taltalmát (elosztói vezetékhossz. leágazó vezetékdarabszám)'

4 . A mellékletbenszerepló tcrületen az Engedélyesnek az üzcmeltetési tevékenység
megkezdésének
időpontjától liildgázelosztási kötelezettségekeletkczjk'

5 . Je|enhalározatmellékletea határozatrendelkező lészénekelválaszthalallanÍészét
képezi'
T , A Hivatal 22ó12009'számúhatározatávalkiadott mííködésiengedélynekésmel|éklcteinek

jelen módosítássalnem érintettrendelkezéseiváltozatlantaÍtalommalérvényeset.

7 . Jelen határozata kiadása napjától kezdődóen hatfuozat|anideig érvényes.
8 . Az Engedélycsa 9ll2007' (xl. 20.) számúGKM rendeletszerinti igazgatási szolgáltatási
dtat befizette.

9' A Hivatalnakegyébe|iárásiköltségme81éIítéséről
nem ke||ctldöntenic' mert az eljáÍás
soránilyenköltségnemme lt fel.
l0. A Hivatalintézkedik
a hatiirozatnak
a honlapjántörténőközzétételérőlJOGORVOSLAT
A hatiírozate|lenbírósá8i |elü|vizsgálatnakvan helye a közléstól (kézbesítéstől)
számított30
(harminc) napon belül, a kelesetet a Fóvárosi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell
benÉjtani.A keresetneka végehajtásraha|asztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben
gljáLróbíIóság . az ü8y érdemére
ki nem ható eljárási szabály megsértésének
kivételéveljogszabálysértés
megállapításaeseténa közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és
szükségeseténa hatóságotújeljárásrakötelezi, vagy ahatá|ozatotmegváltoztatja'

l\DoKoLÁs
Engedélyes
2009.november16-án,38|9/E24o/2o09'iktatószámonérkezettkérelmében
az
Engedélye
kiterjeszlését
kértee határozatme|lék|etében
szereplőterü|etre.
A Hivatala beküldöttdokumentumok
alapjánaz engedély
módosításieljaÍástl€ f ol}.tatta.
Az eljríráskeretében
hogy a kéÍelmezőmegfelel a hivatkozott
a Hivatal megállapította,
jogszabályokban,
va|amintaz Engedélyl6. pontjábanaz engedélymódosításraelóírt
követelményeknek,
egyidejúlegigazo|ta a ]étesítés
műszaki-, pénzügl- és gazdasági
feltételeit,
ezéÍt
számáraa fijldgáze|osztói
működésiengedél}'t
módosította'
az € n gedélyezett
tevékenységet
kitedesztette
e határozatmellékletében
szeÍeplőterületre.
E határozatot
a Hivata]a GET 127.s a) pontjábanfoglalthatáskörében
eljárvaa GET l l5' {i
(1) bekezdése,
a GET l16. $ (l) bekezdése'
a GET végrehajtásáról
szóló l9l2009. (I. 30.)
(V}tI)l27. $.a' va|aminta VhÍ ó. számúmellékletben
Korm.Íende|et
fogla|tíendelkezések
alaDiánadtaki.
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MAGY^R ENERoIÁ H|VATAL

HATÁRoz^TszÁM:
770n009'

FoLDGÁzELoszTÁsI MÚKtDÉsl
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E'oN KÖGÁz zÍL

Az eljátási kóltségől a közigazgatísi hatósági eljánis ésszolgáltatás általános szabályaiól
szóló 2004. éü cxl-. törvgny (továbbiakban:KET) 72. $ (1) dd)-de)pontjai alapján kellett
rendelkezni.
Az ügyintézési
hatáÍidőoET szerint számítottletelténeknapja:2010. február 16. A Hivatal
az ügyintézési
hatfuidőtnem léptebjl.
A KrT l00. $ (1) bekezdésd) pontja a Hivatal hatáÍozatávalszernberrkizrárjaa fellebbezést
ésa KrT l09. $ (3) bekezdésea hat.ározatbírósági feliilvizsgálatát teszi lehetővé
A határozatközzét&€lá a Hivatal a GET 127.$ v) pon1jaalapjánrcndelte el.

Budapest,
2oo9.deceÍnber
4! .

Me|lék|et:

1.számú
melléklet

Kapják:
Engedélyes
Hivatal' Gázeogedélyezési
ésFelügyelai osáály
Hivatal,iranár

1 példány
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l példány
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HATÁRozATszÁM:7ol2o09.

l . számúmel|éklét

Az F.oN KöcÁz

zIí föIdg.'.Io6'tói múI(öd.ii elgedévcr EúkÜdéritcrüIetén.kkit.rjerutése

l. / I oldal

