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Földgázelosztasi működési engedély I|. módosítása

A MagyaÍ Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a |dldglízellátásról szóló 2008' évi XL.
törvény (cET) l27. $-ának a) pontjában foglalt hatásköIében eljáwa meghoáa a következő

HATÁRozAToT.

A Hivatal

az E.oN Közép-dun ántú i Gázhá|óza.i zártkörűen Működő Részvénytársaság
8800 Nagykanizsa, zrínl Miklós út 32'

(továbbiakban: Engedélyes, E'oN KoGÁz zn') ÍészéÍe 22612009' számü határozattal kiadott

FÖLDGÁzELosZTÁst MÚKÖDÉS| ENGEDÉLYT

(továbbiakban: Engedély) kérelmére az a]ábbiak szerint módosítja'

l ' Az Engedélyes működési területe a jelen hatáÍozat mellékletében meghat|fuozott telülettel
egészül ki.

2. Az Engedélyesnek igazolnia kell, hogy ajelen határozat mellékletében szerep|ő területen az
elosztóhálózat me8épült, a használatba Vétel megtöÍtént a mellékletben meghatározott
időpontra' Az eÍrő| szó|ó igazolást 15 napon belül a Hivatal részére meg kel| kiildeni.
Amennlben a területen a bekapcsolást a mellékletben meghatfuozott határidőÍe nem
va|ósítjrik meg, ezt a Hivatal felé haladéktalanul je|enteni kell, írásbaa indokolva a
halasztás okait, továbbá az Engedélyesnek kémie kel| a bekapcsolási időpont módosítását.

Amennyiben Engedé|yes a bekapcsolási köle|ezettségének az e|óiá hatáÍidőre nem tesz
eleget, illetve nem kéri a bekapcsolási időpont módosítását, az é ntett területet a Hivatal
visszavonja az Engedélyből'
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FÓLDGÁZELosZTÁsI MÚKÖDEsI
ENGEDÉt,Y I|. MTDosiTÁSÁ E.oN KoGÁz Zrt.

A beruházás befejezósót követóen Engedélyes a Hivatal részéÍe haladéktalanul mutassa be
annak ténylcges műszaki taltalmát (elosztói vezeték hossz. leágazó vezeték darabszám)'

A mellékletben szerepló tcrületen az Engedélyesnek az üzcmeltetési tevékenység
megkezdésének időpontjától liildgázelosztási kötelezettsége keletkczjk'

Je|en halározat melléklete a határozat rendelkező lészének elválaszthalallan Íészét képezi'

A Hivatal 22ó12009' számú határozatával kiadott mííködési engedélynek és mel|éklcteinek
jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan taÍtalommal érvényeset.

Jelen határozat a kiadása napjától kezdődóen hatfuozat|an ideig érvényes.

Az Engedélycs a 9ll2007' (xl. 20.) számú GKM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási
dtat befizette.

9' A Hivatalnak egyéb e|iárási költség me81éIítéséről nem ke||ctl döntenic' mert az eljáÍás
során ilyen költség nem me lt fel.

l0. A Hivatal intézkedik a hatiirozatnak a honlapján történő közzétételéről-

JOGORVOSLAT

A hatiírozat e|len bírósá8i |elü|vizsgálatnak van helye a közléstól (kézbesítéstől) számított 30
(harminc) napon belül, a kelesetet a Fóvárosi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell
benÉjtani. A keresetnek a végehajtásra ha|asztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben
gljáLró bíIóság . az ü8y érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével -
jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és
szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy ahatá|ozatot megváltoztatja'

l \DoKoLÁs

Engedélyes 2009. november 16-án, 38|9/E24o/2o09' iktatószámon érkezett kérelmében az
Engedélye kiterjeszlését kérte e határozat me|lék|etében szereplő terü|etre.

A Hivatal a beküldött dokumentumok alapján az engedély módosítási eljaÍást l€fol}.tatta.
Az eljrírás keretében a Hivatal megállapította, hogy a kéÍelmező megfelel a hivatkozott
jogszabályokban, va|amint az Engedély l6. pontjában az engedély módosításra elóírt
követelményeknek, egyidejúleg igazo|ta a ]étesítés műszaki-, pénzügl- és gazdasági
feltételeit, ezéÍt számára a fijldgáze|osztói működési engedél}'t módosította' az €ngedélyezett
tevékenységet kitedesztette e határozat mellékletében szeÍeplő területre.

E határozatot a Hivata] a GET 127. s a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a GET l l5' {i
(1) bekezdése, a GET l16. $ (l) bekezdése' a GET végrehajtásáról szóló l9l2009. (I. 30.)
Korm. Íende|et (V}tI) l27. $.a' va|amint a VhÍ ó. számú mellékletben fogla|t íendelkezések
alaDián adta ki.

2. oldal



MAGY^R ENERoIÁ H|VATAL
HATÁRoz^TszÁM: 770n009'

FoLDGÁzELoszTÁsI MÚKtDÉsl
ENGEDÉLY II. MiDosÍTÁsA E'oN KÖGÁz zÍL

Az eljátási kóltségől a közigazgatísi hatósági eljánis és szolgáltatás általános szabályaiól
szóló 2004. éü cxl-. törvgny (továbbiakban: KET) 72. $ (1) dd)-de) pontjai alapján kellett
rendelkezni.

Az ügyintézési hatáÍidő oET szerint számított leteltének napja: 2010. február 16. A Hivatal
az ügyintézési hatfuidőt nem lépte bjl.

A KrT l00. $ (1) bekezdés d) pontja a Hivatal hatáÍozatával szernberr kizrárja a fellebbezést
és a KrT l09. $ (3) bekezdése a hat.ározat bírósági feliilvizsgálatát teszi lehetővé

A határozat közzét&€lá a Hivatal a GET 127. $ v) pon1ja alapján rcndelte el.

Budapest, 2oo9. deceÍnber 4! .

Me|lék|et:

Kapják:
Engedélyes
Hivatal' Gázeogedélyezési és Felügyelai osáály
Hivatal, iranár

1. számú melléklet
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HATÁRozATszÁM: 7ol2o09. l . számú mel|éklét

Az F.oN KöcÁz zIí föIdg.'.Io6'tói múI(öd.ii elgedévcr EúkÜdéri tcrüIetén.k kit.rjerutése
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