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JELENTKEZÉS TÁROLÓI SZOLGÁLTATÁSRA 
 

 
Társaság neve:  
Székhelye:  
EIC kód:  
Kapcsolattartó személy:   
Telefonszám:  
e-mail:  

 
 

 
2023/2024 

Egyetemes szolgáltatásra 
jogosult felhasználók 

ellátására (ESZ) 

Egyetemes szolgáltatásra nem 
jogosult felhasználók ellátására 

(Nem-ESZ) 

Mobilkapacitás igény (kWh)     

Betárolási kapacitás igény (kWh/nap)     

Kitárolási kapacitás igény (kWh/nap)     
 

 
2024/2025 

Egyetemes szolgáltatásra 
jogosult felhasználók 

ellátására (ESZ) 

Egyetemes szolgáltatásra nem 
jogosult felhasználók ellátására 

(Nem-ESZ) 

Mobilkapacitás igény (kWh)     

Betárolási kapacitás igény (kWh/nap)     

Kitárolási kapacitás igény (kWh/nap)     
 

 
2025/2026 

Egyetemes szolgáltatásra 
jogosult felhasználók 

ellátására (ESZ) 

Egyetemes szolgáltatásra nem 
jogosult felhasználók ellátására 

(Nem-ESZ) 

Mobilkapacitás igény (kWh)     

Betárolási kapacitás igény (kWh/nap)     

Kitárolási kapacitás igény (kWh/nap)     
 

 
2026/2027 

Egyetemes szolgáltatásra 
jogosult felhasználók 

ellátására (ESZ) 

Egyetemes szolgáltatásra nem 
jogosult felhasználók ellátására 

(Nem-ESZ) 

Mobilkapacitás igény (kWh)     

Betárolási kapacitás igény (kWh/nap)     

Kitárolási kapacitás igény (kWh/nap)     

 

 
2027/2028 

Egyetemes szolgáltatásra 
jogosult felhasználók 

ellátására (ESZ) 

Egyetemes szolgáltatásra nem 
jogosult felhasználók ellátására 

(Nem-ESZ) 

Mobilkapacitás igény (kWh)     

Betárolási kapacitás igény (kWh/nap)     

Kitárolási kapacitás igény (kWh/nap)     
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2028/2029 
Egyetemes szolgáltatásra 

jogosult felhasználók 
ellátására (ESZ) 

Egyetemes szolgáltatásra nem 
jogosult felhasználók ellátására 

(Nem-ESZ) 

Mobilkapacitás igény (kWh)     

Betárolási kapacitás igény (kWh/nap)     

Kitárolási kapacitás igény (kWh/nap)     
 

 
2029/2030 

Egyetemes szolgáltatásra 
jogosult felhasználók 

ellátására (ESZ) 

Egyetemes szolgáltatásra nem 
jogosult felhasználók ellátására 

(Nem-ESZ) 

Mobilkapacitás igény (kWh)     

Betárolási kapacitás igény (kWh/nap)     

Kitárolási kapacitás igény (kWh/nap)     
 

 
2030/2031 

Egyetemes szolgáltatásra 
jogosult felhasználók 

ellátására (ESZ) 

Egyetemes szolgáltatásra nem 
jogosult felhasználók ellátására 

(Nem-ESZ) 

Mobilkapacitás igény (kWh)     

Betárolási kapacitás igény (kWh/nap)     

Kitárolási kapacitás igény (kWh/nap)     
 

 
2031/2032 

Egyetemes szolgáltatásra 
jogosult felhasználók 

ellátására (ESZ) 

Egyetemes szolgáltatásra nem 
jogosult felhasználók ellátására 

(Nem-ESZ) 

Mobilkapacitás igény (kWh)     

Betárolási kapacitás igény (kWh/nap)     

Kitárolási kapacitás igény (kWh/nap)     
 

 
2032/2033 

Egyetemes szolgáltatásra 
jogosult felhasználók 

ellátására (ESZ) 

Egyetemes szolgáltatásra nem 
jogosult felhasználók ellátására 

(Nem-ESZ) 

Mobilkapacitás igény (kWh)     

Betárolási kapacitás igény (kWh/nap)     

Kitárolási kapacitás igény (kWh/nap)     

 

GARANCIA NYILATKOZAT 
 
 

A fenti tárolói év(ek)re vonatkozó szerződéseim kapcsán a következő biztosítékot kívánom adni*: 
- Betárolt gáz 

- Bankgarancia 

- Biztosítói garancia 

- Éves kapacitás díj egyösszegű fizetése 

- Más Rendszerhasználó által nyújtott betárolt gázgarancia 

*Megfelelő aláhúzandó. 
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A TÁROLÁSRA KERÜLŐ FÖLDGÁZ MINŐSÉGÉNEK BETARTÁSÁRA VALÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 
 
 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a 20__/20__ tárolói évre vonatkozó, Társaságunk által betárolandó földgáz 

minősége megfeleljen a 19/2009. (I.30) Kormány rendelet 11. számú mellékletében rögzített földgáz minőségi 

követelményeinek. 

Jelen nyilatkozat az ÜKSZ 2.1.4.3.1. alapján a földgáztárolói engedélyes felé benyújtandó, a tárolandó földgáz 

minőségére vonatkozó nyilatkozatként szolgál. 

 

Kelt,  

 

 

………………………………………… 

[Név] 

[Pozíció] 

[Cégnév] 

Képviseletre jogosult cégszerű aláírása 

 

 


