
OPUS TITÁSZ Zrt. 

Közreműködő nyilatkozata igénybejelentési / kapacitáslekötési biztosíték teljesítéshez 

KÖZREMŰKÖDŐ NYILATKOZATA 

IGÉNYBEJELENTÉSI / KAPACITÁSLEKÖTÉSI BIZTOSÍTÉK TELJESÍTÉSÉHEZ  

 

I. Pénzügyi biztosítékot teljesítő Közreműködő  

Név:  

Székhely/lakcím1/:  

Cégjegyzékszám / anyja neve1/:  

Adószám / születési hely és idő1/:  

Aláíró(k) neve, képviseleti minősége:  

II. Csatlakozási Igénybejelentő adatai 

Név:  

Székhely/lakcím1/:  

Cégjegyzékszám / anyja neve1/:  

Adószám / születési hely és idő1/:  

III. Biztosítékkal érintett csatlakozási igény 

Tervezett erőművi telephely (Település / hrsz.)                                                                 /                                    

Csatlakozás igénybevételének kívánt időpontja: 20____ év ____ hó 

Erőművi névleges teljesítőképesség (összesen):                MVA 

Tároló névleges teljesítőképessége                 MVA 

Tároló névleges energiatárolási képessége                 MWh 

 

IV. Közreműködő nyilatkozata 

A Közreműködő visszavonhatatlanul, teljes jogi kötőerővel kijelenti, hogy:  

(1) a II. pont szerinti Igénybejelentővel kötött megállapodás alapján az Igénybejelentő érdekében 2022. év ____. 

hó ____. napján _______________________________ Ft, azaz __________________________________ forint pénzügyi 

biztosítékot teljesített az OPUS TITÁSZ Zrt.-nek az UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett 10918001 – 00000005 – 

08700046 számú számlájára történő átutalás útján, az Elosztói Szabályzat2 (ESZ) 6/A sz. melléklet 9.2. pont szerinti 

csatlakozási igénybejelentéséhez kapcsolódóan; 

(2) tudomással veszi és elfogadja, hogy a befizetés csak akkor kerül figyelembe vételre az Igénybejelentő javára, 

ha a pénzügyi biztosíték az ESZ szerinti határidőn belül az OPUS TITÁSZ Zrt. számlájára jóváírásra kerül, és az átutalás 

közleményben szerepel:  

Igénybejelentési biztosíték (IB) esetén:  

„IB: Igénylő neve, Tervezett erőművi telephelyre vonatkozó település, helyrajzi szám” 

Kapacitás lekötési biztosíték (KB) esetén:  

„KB: Igénylő neve, Tervezett erőművi telephelyre vonatkozó település, helyrajzi szám” 

 (3) tudomással veszi és elfogadja, hogy az Igénybejelentő az ESZ előírásai szerint kötelezettséget vállal a III. pont 

szerinti csatlakozási igény tekintetében az ESZ feltételei szerint kiadásra kerülő műszaki-gazdasági tájékoztatóban 

(MGT) foglaltaknak megfelelő csatlakozási szerződésnek az ESZ-ben és a OPUS TITÁSZ Zrt. Üzletszabályzatában 

foglalt feltételek teljesítésére és annak megfelelő megkötésére, továbbá a megfizetett biztosíték az 

Igénybejelentő kötelezettségvállalása biztosítékául és a csatlakozási szerződés megkötése esetén a csatlakozási 

díjban történő elszámolás célját szolgálja. Ennek megfelelően bármely megfizetett biztosíték visszatérítésére 

kizárólag az ESZ feltételei alapján kerülhet sor, ezt meghaladóan a megfizetett biztosíték visszatérítésére 

 
1 Természetes személy esetén 
2 2022. április 30-tól hatályos Elosztói Szabályzat 



OPUS TITÁSZ Zrt. 

Közreműködő nyilatkozata igénybejelentési / kapacitáslekötési biztosíték teljesítéshez 

vonatkozóan az OPUS TITÁSZ Zrt.-vel szemben igény nem támasztható. Visszatérítés feltételeinek fennállása 

esetén a biztosíték összege arra a bankszámlára kerül visszafizetésre, amelyről az OPUS TITÁSZ Zrt. felé az utalás 

beérkezett. 

 

 

 

Kelt: ………………………., 20..…év ………hó ……nap 

 

……………………………..………………………………………  

Igénybejelentő (Cégnév) 

 

 

……………………………..………………………………………  

Aláíró(k) neve, tisztsége 

 


