Légbevezető engedélyezés
Tisztelt Gulyás Gábor Úr!

A telefon beszélgetésünket megerősítve digitálisan aláírva is visszaküldöm a levelet, amelyben ismételten
megerősítem:
Ha a légbevezető rendelkezik hivatalos tanúsítvánnyal, amelyben igazolva van, hogy gázkészülék légellátására
alkalmas és ez alapján a tervező betervezte, az E.ON gázszolgáltatási területén az MBF alkalmából tartott
ellenőrzéseken, a kollégák el fogják fogadni a tanúsítványban szereplő típusokat.

Üdvözlettel:

Hódosi József
Üzemeltetési és technológiai
szakterület vezető

Gázhálózati Osztály
M +36 30-1999 544
F +36 93-313 077
jozsef.hodosi@eon-hungaria.com

Iroda/Office
Búza tér 8/a.
H-7626 Pécs
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.

Búza tér 8/a

Zrínyi M. u 32.

H-7626 Pécs

H-8800 Nagykanizsa

Székhely:7626 Pécs, Búza tér 8/a

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 32

Cégjegyzékszám: 02-10-060071

Cégjegyzékszám: 20-10-040064

Pécsi Törvényszék mint Cégbíróság

Zalaegerszegi Törvényszék mint Cégbíróság

A társaság felügyelőbizottsági elnöke: Kiss Attila /

A társaság felügyelőbizottsági elnöke: Kiss Attila /

A társaság vezérigazgatója: Gelencsér Lajos; vezérigazgató- helyettese

A társaság vezérigazgatója: Csulak Ferenc; vezérigazgató- helyettese

Csulak Ferenc, Haraszti Judit

Gelencsér Lajos, Haraszti Judit

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt. / Please consider the environment before printing this e-mail.

Amennyiben Ön nem az elektronikus levél címzettje, kérjük haladéktalanul szíveskedjen az elektronikus levelet törölni. A munkáltató elektronikus
levelezési rendszere csak és kizárólag üzleti célból használható, a magáncélú használat nem megengedett. A munkáltató kifejezett hozzájárulása
hiányában az elektronikus levélben foglalt információk nem rendeltetésszerű felhasználása, terjesztése tilos, valamint jogkövetkezményeket von maga
után. A kizárólag munkavégzés célját szolgáló elektronikus címről küldött és arra érkező üzenetet és mellékleteit (a Munka törvénykönyve alapján) a
munkáltató jogosult megtekinteni, mivel az a munkavégzéssel összefüggésben bizalmas információkat tartalmazhat. Az elektronikus levélben foglaltakat a
munkáltató bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Compliance Officernek, a compliance vizsgálatba bevont személynek, az E.ON Corporate Audit
szervezetnek, az Information Security Officernek, vagy megbízottjának és a Visszaélés vizsgálati szakterületnek adhatja át. / If You are not the intended
and authorized recipient of this e-mail, please delete it immediately. The emailing system of the Employer shall be used only for business purposes,
personal use is strictly prohibited. Without prior and expressed consent of the Employer any misuse or distribution of the content of this e-mail is
prohibited, unlawful and entails legal consequences. Employer is entitled (pursuant to the Labour Code) to monitor emails and their attachments sent and
received from the email address solely intended for business purposes, as those may include confidential information related to the company’s business
activities. Employer will treat the content of the emails confidentially, which may only be disclosed to the Compliance Officer, staff involved in compliance
investigation, E.ON Corporate Audit, the Information Security Officer or any delegate, and the Fraud Investigation Unit.

