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A Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivata1) a foldgázellátásól szóló 2008. évi XL.
törvény (GET) 127. $-ának a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva meghozta a következő

IIATÁRoZAToT.

A Hivatal

az E.ON Közép-dunántúli Gázbá|ózaÚi zártköríieí Múködő Részvén}..ársrsíg
8800 Nagykanízsa" Zrínl Miklós u. 32.

(továbbiakban: Engedélyes, E.oN KÓGÁZ zrt) ftszéÍe 22612009. számú határozattal kiadott

FlLDGÁzELoszTÁsI uÚxönÉsr ENGEDúLYT

(továbbiakban: Engedély) kérelmére az alábbiak szerint módosítja.

2.

3.

t . Jelen határozat mellékletében szgÍgpló terül€t bekapcsolrási határidejét a Hivatal
módosította. A módosított bekapcsolási hatfuidőt az 1. számú melléklet taíalmazza.
Az Engedélyesnek igazolnia kell' hogy a jelen hatrirozat mellékletében felsorolt területen
az e|osztóhálózat Í^egepiilt, a használatba vétol megtöItént a mellékletben meghatározott
id(ipontla. Az enól szóló igazolást 15 napon beliil a Hivatal részéIe mog kell küldeni'
Amennlben a területeo a bekapcsolást a mellékletben megbatáIozott határidőre nem
valósítják meg, ozt a Hivatal felé haladéktalanul jelenterri kell, írásban indokolva a
halasztás okait, továbbá az Engedélyesnek kémie kell a bekapcsolási idópont módosítását.
Amennyiben Engedélyes a bekapcsolási kölelezettségének az €lóíí határidóre n€m tesz
eleget, ill€tve nem kéri a bekapcsolIisi időpont módosít,ását, az érintett területet a Hivatal
visszavonja az Eng€délyból.
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FoLDGÁZl] l ,()S7l ÁSl MÜKÖDÉSI
ENGEDEl Y Iv. )ÍóDosiTÁsA E.oN KÓGÁZ ZÍt.

EngedélYcs a bcruháZás befejezését kövclijcn a I IiVata] rószórc haladóklalanul mutassa be
annak ténylcgcs műszaki taÍa|mát (closzl.)i vczcték hossz).
A mellék]ctbcn szereplő terü]ctcn az lingcdóJycsnck az ülenrcllclési tevékenység
megkezdésénck időpontjá1ól ft'ldgázelosztási k.ÍoIczcttsége kelc1kczik.
Jelen haIározat n]eIlék|cte a határozal rendclkezii részének elvá|aszthalallan részét képezi.
A Hivatal 22612009. számú hatiírozalával kiadotl nrűködési engedélynck és mclJékleteinek
jelen módositássa| nem érintett rendelkezései v:,]ltozatlan tartalommal érvénycsck'
Jelen határozat a kiadása napjátó] kezdőd(icn hatá|ozatlan ideig érvénycs'
Az Engedélyes a 9]/2007. (xl.20') szálnú CKM rende]et szerinti igazgatási szolgáltatási
dijat bcfizctte.

l0' A Hivatalnak egyéb eljárási költség mcgtirítéséról ncm kcllett dörltenie. me az eljárás
során ilyen köJtség ncrn merült fel'

1 l' A Hivatal intézkedik a hatiírozatnak a honlapján t(jrténő közzétételóIől.

JOCORVOSLAT

A határczat elIen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesitéstől) számítoü 30
(harminc) napon belül' a keresetct a Fóvárosi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell
benFjtani' Á keresetnck a véglehajtásra lralasztó hatálya nincs. A köZi8azgatási ügyekben
eljáró bíróság - az tigy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsórtésénck kivételével -
jogszabálysórtés megállapítása esetén a köZi8azgatásj döntést hatályon kivül helyezi' és
szükség esetén a hatóságot új eljárásla kőtelezi' va8y a hatáIozatot mcgváltoztatja.

tNDoKoLÁs

Engedélyes 20J0' január 28.án, 98lE240l20|o' iktalószámon hatfuidő módosítási kérelmct
nyújtott be a llivata]hoz' melyben kó]1c c hatáIozat mellékletében szereplő teÍülc1
bekapcso1ási határidejének áthelyezésót'

A Hivatal a beküldött dokumentum alapján az engedéIynódosítási eljárást lcfolÍatta'
melynek keretében vizsgálta. hogy a bekapcsolási határidő módosíásál milyen körülmenyek
indokolják.
A bekapcsolás azén nem va]ósu]t meg a korábban engedélyezeft időpontra, mcrt a tervezésr
munkák, vezetékjogi és vasúti pályakeresztezési f.elaclatok munkálatai elhúzódtak'
A Hivatal a t.enti€kle tekintette] a határidő áthelyezési kérelemnek helyt adott' a teÍület
bekapcsolási határidejét áthelyezte e hatál.o7at mcllék]etében megjelölt időpontra.

E határozatot a Hivatal a GET l27. $ a) pontjában l.oglalt batáskörében eljárva a GET 1 15' s
(|) bekezdése, a GET l16. $ (1) bekezdésc' a cET \'égehajtásáIól szóIó l9l2009. (I. 30.)
Kom' rendelet (Vhr) l27. $-a. valamint a VhÍ ó' számú mellékletben foglalt rcndelkezések
alapján adta ki'

Az eljfuási költségról a közigazgatási hal(isági cliárás ós szo]gáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi cxl. törvény (továbbiakban: KET) 72' s (1) dd)-de) pontjai alapján ke]]ctt
rendelkczni.
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MÁGYÁR ENERoIA HIVATAL
HÁTÁRozATszÁMi l3212010.

M€I|éklet:

Krpják:
Eog€dély€6
Hivata|' Gáz€ogcdélyezési es Felügyeleti owtály
Hivatd' irattár

FÓLDoÁzELoszTÁsI MÚKtDÉsI
ENGEDÉLY Iv. MTDosÍTÁsA E.oN KtGÁz zÍ.

Az ügyintezcsi határidó GET szerint szá[dtott leteltének napja: 2010. ápriüs 28. A Hivatal az
ügyintézési h8táIidót nem lépte til.

A KET 100. $ (l) bekezdés d) pontja a Hivatal hat&ozatával szembea kizárja a fellebbezést
és a KET l09. $ (3) bekezdése a hatinozat bírósági felülvizsgál8tát teszi l€hetővé. A
keresetindítás határideje a Ket' 109.$ (1) bekezdésén alapszik.

A haíirozat közzététclét a Hivatal a GET 127. $ v) pontja alapján lendelte el.
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MAGYAR BNBRGIA HIVÁTÁL
HATÁRoZATSZÁM: l32l2o1o.

Iv' sz. módosítás
1. számú melléklet

Bekrpcsolási idópont áthe|yezós az E.oN KÖGÁz zrt. fóldgáz€losáási €ngedélyes múködési terü|etébeD
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