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Teljesítési Biztosíték – Bank vagy biztosító által nyújtott garancia-nyilatkozat minta 
 Bankgarancia-nyilatkozat száma: 

Garancia-nyilatkozat   
I. Garanciavállaló bank (hitelintézet) /vagy/ biztosító (a továbbiakban: Garantőr),
Cégnév:

Székhely:   

Cégjegyzékszám:    

Igénybejelentés benyújtási címe:  

II. Biztosítéknyújtásra kötelezett megbízó (továbbiakban: Megbízó)
Cégnév:

Székhely:   

Cégjegyzékszám:  

III. Garanciavállalás címzettje és kedvezményezettje (a továbbiakban: Kedvezményezett), 
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszáma:
IV. Garanciavállalással biztosított jogviszony, az       elnevezésű, 

 és    (település, hrsz.) telephelyen megvalósuló erőművi 

beruházásra vonatkozóan, a Kedvezményezettnek 

a) villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő

eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Kormányrendelet) alapján; vagy

b) a Megbízó és a Kedvezményezett között                                                           napján, 

 azonosító szám alatt létrejött Hálózati 

Csatlakozási Szerződés alapján, vagy 

c) a Hálózati Csatlakozási Szerződés hiányában a Megbízó                                   napján

kelt, a fent meghatározott erőművi beruházásra vonatkozó közcélú hálózati

csatlakozási igénybejelentésével összefüggésben kibocsátott

 azonosító számú műszaki-gazdasági 

tájékoztató alapján 

a Megbízóval szemben keletkező, valamennyi az a) vagy b) vagy c) pontból eredő a 

pénzügyi követelésére nyújtandó kiegészítő biztosíték.  

 Ft, azaz  

forint összeg 

        [ÉÉÉÉ.HH.NN.]  

V. Garanciavállalás összege:

VI. Garanciavállalás hatályba lépésének időpontja:

VII. Garanciavállalás lejáratának időpontja:  [ÉÉÉÉ.HH.NN.] 1 

1 A lejárati időpont nem lehet korábbi, mint a csatlakozás tényleges időpontjaként a Kormányrendelet szerint 
meghatározott naptári évet követő év február hónapjának 22. napja. 
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1. Garantőr tudomással bír arról, hogy a Megbízó kiegészítő biztosítékot köteles nyújtani a
Kedvezményezett számára a Kedvezményezett és a Megbízó között a IV. pontban
megjelölt jogviszony szerinti kötelezettségeinek biztosítékául.

2. Garantőr a Megbízó megbízásából ezennel – a Ptk. 6: 431.§ szerint – a V. pontban
megjelölt garanciavállalás összege(a továbbiakban: a "Garancia Összeg") erejéig –
feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a
Kedvezményezett a Garantőr I. pontban meghatározott, garancialehívás benyújtási
címére beérkező, első, eredeti példányú, írásbeli – Kedvezményezett által cégszerűen
aláírt - felszólítására (továbbiakban: Lehívás), – az alapjogviszony vizsgálata nélkül és
bármilyen kifogásra való tekintet nélkül – a Lehívás kézhezvételét követő három (3)
banki munkanapon  belül átutalás útján fizetést teljesít a Kedvezményezett részére a
Kedvezményezett által megjelölt bankszámlára és összegben, de összesen legfeljebb a
Garancia Összeg erejéig, feltéve, hogy:

(a) a Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbízó nem teljesítette a
Kedvezményezett felé a IV. pontban körülírtak szerinti fizetési kötelezettségét,

(b) a Lehívásban a Kedvezményezett hivatkozik a jelen bankgarancia-nyilatkozat
számára,

(c) a Lehívásban a Kedvezményezett megjelöli a bankszámla adatait, ahová a
Lehívás alapján teljesíteni kell,

(d) a Lehívás eredeti példányát a Kedvezményezett legkésőbb a jelen
bankgarancia-nyilatkozatban meghatározott lejárati időpontig eljuttattatja a
Garantőrnek jelen bankgarancia nyilatkozatban a Lehívás benyújtására
meghatározott módon,

(e) a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultsága és hitelessége az alábbiak
egyike szerint igazolásra kerül:

(ea) a Lehívással együtt a Kedvezményezett 30 napnál nem régebbi cégkivonata 
és az aláírók aláírási címpéldánya benyújtásra kerül, vagy  
(eb) a Lehívás a Kedvezményezett számlavezető hitelintézetén keresztül kerül 
benyújtásra, és a Kedvezményezett számlavezető hitelintézete igazolja a Lehíváson 
szereplő aláírások jogszerűségét és hitelességét.    

3. Jelen bankgarancia nyilatkozat szerinti Lehívást a Garantőr nevére és a Garantőr I.
pontban jelzett garancialehívás benyújtás címére intézett küldeményként, postai úton
vagy kézbesítő útján, vagy számlavezető pénzintézeten keresztül SWIFT útján
elektronikusan nyújtható be.

4. A Garancia Összeg részletekben is lehívható. Garantőrnek a jelen bankgarancia
nyilatkozat alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden a Garantőr által teljesített
kifizetéssel csökken.

5. Jelen bankgarancia nyilatkozat VI. pontban jelzett napon lép hatályba, és addig
marad hatályban, ameddig Kedvezményezett a jelen bankgarancia nyilatkozat
eredeti példányát a Garantőrhöz vissza nem juttatja, de legkésőbb VII. pontban jelzett
napon, a Garantőr hivatalos üzletzárásának időpontjában jár le (a „Lejárati Időpont”),
abban az esetben, ha a jelen Garancia eredeti példányát a Kedvezményezett a
Lejárat időpontjáig nem szolgáltatja vissza. A Lejárati Időpontot követően kézhez vett
Lehívás alapján a Garantőr nem köteles kifizetést teljesíteni.

6. Jelen bankgarancia nyilatkozat a Garantőr előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem
engedményezhető és nem ruházható át, de a Kedvezményezett a Megbízó külön
hozzájárulása nélkül jogosult azt a személyt megjelölni, akinek a Garantőr a fizetést
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teljesíteni köteles.  Jelen garancianyilatkozat kizárólag a Kedvezményezett előzetes 
írásbeli hozzájárulásával módosítható. 

7. Garantőr jelen nyilatkozat szerinti kötelezettsége független attól a kötelezettségtől,
amelyért garanciát vállalt, a Garantőr nem érvényesítheti azokat a kifogásokat,
amelyeket a Megbízó érvényesíthet a Kedvezményezettel szemben. A Garantőr
kizárólag azokat a kifogásokat érvényesítheti a Kedvezményezettel szemben, amelyek
a Garantőrt a Kedvezményezettel szemben saját személyében megilletik a jelen
bankgarancia nyilatkozat alapján.

8. Jelen bankgarancia nyilatkozat egy eredeti példányban készült.
9. Jelen bankgarancia nyilatkozatban foglaltakra a magyar jog, különösen a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Kelt:            [Helység],  [ÉÉÉÉ.HH.NN.]  

             [Garantőr Cégnév] 

[aláíró(k) neve és aláírói minősége nyomtatottan] 


	Bankgarancia-nyilatkozat száma: 
	Garantőr székhely: 
	Garantőr cégjegyzékszám: 
	Igénybejelentés címe: 
	Megbízó cégnév: 
	Megbízó székhely: 
	Megbízó cégjegyzékszám: 
	Kedvezményezett cégnév: 
	Kedvezményezett székhely: 
	Kedvezményezett cégjegyzékszám: 
	Kedvezményezett adószám: 
	Kedvezményezett bankszámlaszám: 
	Erőművi beruházás elnevezése: 
	Erőművi beruházás település, hrsz: 
	HCSSZ dátuma: 
	HCSSZ azonosítója: 
	MGT dátuma: 
	MGT azonosítója: 
	Garancia összege számmal: 
	Garancia összege betűvel: 
	Garancia hatályba lépésének időpontja: 
	Garancia lejáratának időpontja: 
	Helység: 
	Dátum: 
	Garantőr cégnév: 
	Aláíró(k) neve, aláírói minősége: 


