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1. sz. melléklet 
  

GARANCIA NYILATKOZAT 

 

Garancia száma: ..................... 

Címzett:  

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

(székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5., adószáma: 12543331-2-14, cégjegyzékszáma: 14-
10-300230) 
 
(a továbbiakban: a "Kedvezményezett" vagy FGSZ Zrt.)  
 
Kibocsátó: 

Bank neve.  
Bank címe 
(Cégjegyzékszám és nyilvántartó bíróság: ) 
 
(a továbbiakban: a "Bank") 
 
Tisztelt Uraim/Hölgyeim! 

………………… (továbbiakban „Rendszerhasználó”, székhely:……………) értesített 
bennünket, hogy a Kedvezményezett és a Rendszerhasználó között ”) a Kedvezményezett 
Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF) szerinti szerződés(ek), mely(ek) típus szerint a 
következő(k) lehet(nek): 

 Rendszerhasználati Keretszerződés (szerződésszám(ok):..) 1 

 Kapacitáslekötési Platformon lebonyolított aukció eredményeként létrejött Aukciós 
Eredmény Visszaigazolás(ok); 

 Egyéb Egyedi kapacitáslekötési ügyletekről szóló visszaigazolás(ok) 

 Szerződés kiegyensúlyozó földgáz elszámolására, valamint egyensúlytartási 
szolgáltatás igénybevételére (szerződésszám(ok):..); 

 Szerződés jogcím átvezetési szolgáltatás igénybevételére (szerződésszám(ok):..); 

 Egyéb pl. Hosszú távú Kapacitáslekötési, Földgázszállítási, Szagosítási és 
Rendszerirányítási Szerződés, Open Season eljárás keretében létrejött 
kapacitáslekötési szerződés (szerződésszám:…). 

(a továbbiakban: "Szerződés") megkötésére került/kerül sor, és a Szerződés alapján a 
Kedvezményezett általi teljesítésnek előfeltétele a jelen Garancia (a "Garancia") 
kibocsátása. Jelen Garanciának a Szerződés alapján a Kedvezményezettnek járó és a 

                                                           
1
 A szerződésszámot minden esetben üresen kell hagyni, amennyiben a Rendszerhasználó nem 

rendelkezik az adott típusú szerződéssel. 
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Rendszerhasználó által megfizetendő valamennyi összegre – különösen, de nem kizárólag 
a Kedvezményezettet megillető díjak, pótdíjak, késedelmi kamatok, járulékos költségek -, 
valamint a Rendszerhasználó Szerződésben rögzített egyéb teljesítési kötelezettségeire 
fedezetet kell nyújtania. 

Továbbá tudomásunk van róla, hogy a Szerződéses időszak alatt a Rendszerhasználó a 
Szerződését módosíthatja, új Szerződést köthet, mely jelenti Egyedi kapacitáslekötési 
ügyletről szóló visszaigazolás(ok) alapján létrejövő Szerződést is. Jelen garanciának 
fedezetet kell nyújtania az ezek alapján a Kedvezményezettnek járó és a 
Rendszerhasználó által megfizetendő valamennyi összegre, illetve a Rendszerhasználó 
Szerződéseiben rögzített egyéb teljesítési kötelezettségeire is.   

1. A Rendszerhasználó kérése alapján ezennel legfeljebb ………………….. Ft, azaz 
……………………. forint összeg (a továbbiakban: a "Garancia Összeg") erejéig 
visszavonhatatlanul és feltételek nélkül garanciát vállalunk a Kedvezményezett vagy annak 
a jelen Garancia 2. (d) pontja szerint benyújtott cégkivonattal igazolt jogutódja javára a 
Rendszerhasználónak a Szerződésből eredő valamennyi fizetési és teljesítési 
kötelezettségére (kedvezményezettet megillető díjak, pótdíjak, áfa, késedelmi kamat és 
egyéb járulékos költségek, beleértve a behajtási és végrehajtási költségeket). 

2. Jelen Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első írásbeli felszólítása (a 
továbbiakban: a "Lehívás") alapján a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de 
összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig, az alapul fekvő jogviszony vizsgálata nélkül 
és bármilyen kifogásra való tekintet nélkül, fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a 
Lehívás kézhezvételét követő 3 banki munkanapon belül, feltéve, hogy (a) a Lehívásban a 
Kedvezményezett kijelenti, hogy a Rendszerhasználó nem teljesítette vagy nem 
szerződésszerűen teljesítette a Szerződésben foglalt kötelezettségét; (b) a Lehívásban (a 
jelen Garancia számának megjelölésével) hivatkoznak jelen Garanciánkra; (c) a Lehívást 
legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatták a Bank fent megjelölt címére postai úton, 
személyesen vagy hiteles (kulcsolt) SWIFT üzenetben); és (d) a Lehívást aláíró személyek 
aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a Kedvezményezett hitelt érdemlő módon 
bizonyította (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy 
számlavezető bankjának megfelelő igazolásával). 

3. A Jelen Garanciával kapcsolatosan felmerülő díjakat a Rendszerhasználó viseli, kivéve a 
Kedvezményezett pénzforgalmi számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató által a 
Kedvezményezettnek felszámításra kerülő bankgarancia nyilvántartásba vételi díjat. 

4. A Banknak a Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége kizárólag a 
Kedvezményezett írásbeli Lehívása alapján teljesített fizetések összegével csökkenthető. 

5. Jelen Garancia részletekben is igénybe vehető. Jelen Garancia alapján teljesített 
valamennyi kifizetés a Garancia összegét automatikusan csökkenti. 

6. Bank a Garancia 1. pontjában vállalt fizetési kötelezettségét mindenféle adó, vám, járulék 
és díj levonása nélkül teljesíti. 
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7. A Garancia 20 ........ hó .,.. napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés nélkül 
hatályát veszti …………………. napján2 (a továbbiakban: a Lejárati Időpont"), függetlenül 
attól, hogy a Garancia eredeti példányát visszajuttatták-e Bankunkhoz vagy sem. A Lejárati 
Időpontot követően kézhez vett Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést. 

 

Jelen Garancia tekintetében a magyar az irányadó jog. 
 
Kelt, …………………………, 20. …………….. 
 
Tisztelettel: 
 
Bank neve 
 
Kapcsolattartó: ………………………… 
tel:…………………………………………. 
fax: ……………………………………….. 
 
…………………………………………………..  ……………………………………......... 

Név       Név 
Beosztás      Beosztás 
Ügyfélgazda                      Ügyfélgazda 

                                                           
2
 Legalább az ÁSZF szerinti határidőig. 


