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Mivel 

(1) Jelen feltételek határozzák meg az egységes másnapi piac-összekapcsolás tekintetében 

figyelembe vehető termékeket („SDAC termék feltételek”). A feltételek a Bizottság 

kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó iránymutatás 

létrehozásáról szóló 2015/1222/EU rendelete (2015. július 24.) 40. cikkének megfelelően 

kerültek meghatározásra („CACM Rendelet”). 

(2) A jelen SDAC termék feltételek figyelembe veszik a kapacitásfelosztási és szűkkeresztmetszet-

kezelési együttműködés általános célkitűzéseit, ahogy az a CACM Rendelet 3. cikkében leírásra 

került, a (3)-(9) pontokban foglaltaknak megfelelően. 

(3) A NEMO-k által az SDAC részeként a piaci szereplők rendelkezésére bocsátott termékek köre 

megfelelően tükrözi a piaci szereplők által a működéssel eltöltött évek során kifejezett igényeit. 

Ezen felül, a jelen dokumentum elősegíti az egységes másnapi piac-összekapcsolással, valamint 

– ahol alkalmazandó – az OTC kereskedéssel kapcsolatos általános likviditást. 

Következésképpen az SDAC termék feltételek elősegítik az árak rugalmasságát és a gazdasági 

többlet maximalizálását, valamint a hatékony versenyt a villamosenergia termelés, kereskedelem 

és ellátás területén (CACM Rendelet 3(a) cikke). Azt biztosítandó, hogy az SDAC termék 

feltételek továbbra is elősegítsék a hatékony piaci versenyt, a NEMO-k kötelesek legalább 

kétévente egy alkalommal egyeztetni a piaci szereplőkkel, hogy ezáltal biztosítsák, hogy a 

rendelkezésre álló termékek megfelelően tükrözik azok igényeit. 

(4) Az SDAC termékekből eredeztethető ajánlatok kompatibilisek az övezetközi kapacitás 

jellemzőivel, és a jelen SDAC termék feltételek elősegítik az övezetközi kapacitások optimális 

felosztását és az átviteli infrastruktúra optimális felhasználásának biztosítását (CACM Rendelet 

3(b) pontja). Mivel a rendelkezésre álló termékekből eredeztethető minden ajánlat képes 

hozzáférni a rendelkezésre álló övezetközi kapacitáshoz a Másnapi Piacösszekapcsolás-

Üzemeltető Funkció révén, így a jelen SDAC termék feltételek megkülönböztetéstől mentes 

hozzáférést biztosítanak az övezetközi kapacitáshoz (CACM Rendelet 3(j) pontja). 

(5) Jelen SDAC termék feltételek biztosítják az üzembiztonságot (CACM Rendelet 3(c) cikke), 

mivel a NEMO-k megválaszthatják, mely termékeket támogatnak az egységes másnapi piac-

összekapcsolás során, és mivel minden termék lehetővé teszi az egyidejű energia és övezetközi 

kapacitás felosztását. Ezen felül, amennyiben az Átvitelirendszer-üzemeltetők bármilyen kihívást 

azonosítanak az üzembiztonság tekintetében, jogosultak kérni a NEMO-kat, hogy utóbbiak a 

jelen Másnapi termék feltételek módosítására javaslatot tegyenek. 

(6) A jelen SDAC termék feltételekben felsorolt termékek valamennyi NEMO rendelkezésére állnak, 

hogy azokat az érintett piaci szereplőik részére felajánlják, és az összes ilyen termék kompatibilis 

az SDAC-vel. Ennek eredményeképpen, a jelen SDAC termék feltételek biztosítják az 

átvitelirendszer-üzemeltetők, NEMO-k, az Ügynökség, a szabályozó hatóságok és a piaci 

szereplők tisztességes és megkülönböztetéstől mentes kezelését, és tiszteletben tartják a 

tisztességes és szabályos piac, valamint a tisztességes és szabályos árképzés iránti igényt (CACM 

Rendelet 3(e) és 3(h) pontok). Minden egyes termék típus esetében ugyanazokat az 

attribútumokat kell alkalmazni minden egyes ajánlattételi övezetben. A tisztességes piac 

biztosítása érdekében nincs megkülönböztetés az ajánlatok karakterisztikája tekintetében. 

(7) A jelen SDAC termék feltételek, azáltal, hogy előírja a NEMO-k számára az SDAC termékek 
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nyilvános részletes leírásának közzétételét és fenntartását, biztosítja és javítja az információk 

átláthatóságát és megbízhatóságát (CACM Rendelet 3(f) pont). Ezen felül, a NEMO-k kötelesek 

bevonni minden érdekelt felet a jelen SDAC termék feltételekhez vagy a rendelkezésre álló 

termékeket érintő változásokhoz szükséges bármely egyeztetésbe. 

(8) A jelen SDAC termék feltételek egyenlő versenyfeltételeket teremtenek valamennyi NEMO 

számára (CACM Rendelet 3(i) pont), mivel a jelen SDAC termék feltételekben felsorolt 

valamennyi terméket elérhetővé lehet tenni valamennyi NEMO részére, és a rendelkezésre álló 

termékeket érintő bármely változtatást valamennyi NEMO-nak szabályoznia kell. 

(9) A jelen SDAC termék feltételek hozzájárulnak az európai villamosenergia-átviteli rendszer és 

villamosenergia-ágazat hatékony és hosszú távú működéséhez és fejlődéséhez (CACM Rendelet 

3(g) pont), mivel minden termék lehetővé teszi az övezetközi kapacitások hatékony implicit 

felosztását. 

 

 

1. pont 
Tárgy és hatály 

 
Jelen SDAC termék feltételek határozzák meg az egységes másnapi piac-összekapcsolás tekintetében 

figyelembe vehető termékeket a CACM Rendelet 40. cikkével összhangban. 

 

2. pont  

Fogalom meghatározások 

 
 

1. A jelen SDAC termék feltételekben alkalmazott fogalmakat a 2019/943 Rendelet 2. cikkében, a 

2017/1485 Rendelet 3. cikkében, az 543/2013 Rendelet 2. cikkében és a 2015/1222 Rendelet 2. 

cikkében található fogalom meghatározások szerint kell értelmezni. 

2. Ezen felül, a jelen SDAC termék feltételekben használt kifejezéseket a CACM Rendelet 37. 

cikkével összhangban elfogadott A piac-összekapcsolási algoritmus, a folyamatos kereskedési 

algoritmus, illetve a napon belüli aukciós algoritmus módszertanában, továbbá a CACM Rendelet 

7(3) cikke szerint jóváhagyott MCO Tervben található fogalom meghatározások szerint kell 

értelmezni. 

3. Ezen túlmenően az alábbi fogalommeghatározásokat kell alkalmazni: 
 

(a) Elfogadási Ráta: a felajánlott mennyiség minimális százalékát jelenti, amelyre egy tömb 

ajánlat elfogadható. Nem lehet eltérő az egyazon tömbhöz tartozó időszakok tekintetében. 

(b) Maximum Fizetési Feltétel vagy MP: olyan gazdasági feltételt jelent, amely komplex vételi 

ajánlatokhoz kapcsolható, és amelynek célja azt biztosítani, hogy az ajánlattal kapcsolatos 

fizetés egyik időszakban sem haladja meg a rögzített fogyasztási költséget, amely 

globálisan érvényes az összes időszakra, továbbá nem haladja meg a fogyasztási 

költségeket per MWh. 

(c) Minimum Bevételi Feltétel vagy MIC: olyan gazdasági feltételt jelent, amely komplex 
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eladási ajánlatokhoz kapcsolható, és amelynek célja azt biztosítani, hogy az ajánlattal 

kapcsolatos bevétel mindegyik időszakban fedezi legalább a vonatkozó termelési 

költségeket, amelyek egy adott erőmű indulási költségei és ugyanazon erőmű működési 

költségei (per MWh) figyelembevételével kerülnek kiszámításra. 

(d) PUN ajánlat: minden egyes olyan piaci időegység (MTU) tekintetében az ajánlattételi 

övezetek elszámoló árainak átlagát jelenti, ahol PUN merit ajánlatok aktívak (a PUN merit 

ajánlatokból származó felajánlott mennyiség nagyobb mint 0), a PUN merit ajánlatokból 

származó összes elfogadott vételre súlyozva. 

(e) Ütemezett Leállás: azt a feltételt jelenti, amely hozzárendelhető egy Minimum Bevételi 

Feltételhez és akkor kerül alkalmazásra, amikor a Minimum Bevételi Feltétel ajánlat 

deaktiválásra kerül. Kizárólag a feltételben meghatározott időszakokra vonatkozik, és az 

ezen időszakok alatti legolcsóbb al-ajánlatot tekinti a standard (összesített) piaci időegység 

(MTU) ajánlatnak. E feltétel célja a villamosenergia-termelés hirtelen leállásának 

elkerülése. 

 

3. pont 

Az egységes másnapi piac-összekapcsolásra vonatkozó általános 
követelmények 

 
1. Valamennyi NEMO köteles közzétenni Piaci Szabályzatában azon SDAC termékek listáját, 

amelyek elérhetők az adott NEMO kereskedési központjában. 

2. A termékekből eredeztethető, az áralapú piac-összekapcsolási algoritmusba bevitt valamennyi 

ajánlatot euróban kell megadni és piaci időegységre kell vonatkozniuk. A NEMO-k jogosultak 

megszervezni, hogy a piaci szereplők által benyújtott ajánlatok helyi pénznemben vagy Euróban 

kerüljenek meghatározásra és elszámolásra. 

3. Keresleti vagy kínálati összesített piaci időegység ajánlatok az összes piaci szereplőtől származó 

ajánlatok, egyazon ajánlattételi övezetben benyújtva és összesítve egyetlen görbére, amelyre mint 

összesített keresleti vagy összesített kínálati görbeként hivatkozunk, a nap minden vonatkozó 

periódusára meghatározva. Az ajánlatok ár alapján kerülnek rendezésre: 

(a) keresleti ajánlatok a legmagasabbtól a legalacsonyabb árig vannak rendezve; és 

(b) kínálati ajánlatok a legalacsonyabbtól a legmagasabb árig vannak rendezve. 

4. Az összesített piaci időegység ajánlatok az alábbiak lehetnek: 

(a) kizárólag interpolált ajánlatokat tartalmazó lineáris szakaszos görbék (a görbéknek 

szigorúan monotonnak kell lenniük, azaz egyazon görbe két egymást követő pontjának nem 

lehet azonos az ára, kivéve az ajánlattételi övezet maximum / minimum árainál 

meghatározott első két pont esetén); vagy 

(b) kizárólag lépcsős ajánlatokat tartalmazó fokozatos görbék (a görbéknek monotonnak kell 

lenniük, azaz két egymást követő pontnak mindig vagy azonos árral vagy azonos 

mennyiséggel kell rendelkeznie); vagy 

(c) mindkét típusú ajánlatot tartalmazó hibrid görbék (lineáris és fokozatos szegmenseket 

egyaránt tartalmazó görbék). 
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5. Egy keresleti (vagy értelemszerűen, kínálati) piaci időegység ajánlat akkor tekinthető árfolyam 

felettinek (in-the-money), amikor a paci elszámoló ár alacsonyabb (vagy értelemszerűen, 

magasabb) mint a piaci időegység ajánlat ára. Minden árfolyam feletti (in-the-money) ajánlatot 

teljes mértékben el kell fogadni. 

6. Egy keresleti (vagy értelemszerűen, kínálati) piaci időegység ajánlat akkor tekinthető árfolyam 

alattinak (out-of-the-money), amikor a paci elszámoló ár magasabb (vagy értelemszerűen, 

alacsonyabb) mint a piaci időegység ajánlat ára. Minden árfolyam alatti (out-of-the-money) 

ajánlatot el kell utasítani. 

7. Egy keresleti vagy kínálati piaci időegység ajánlatról akkor állítható, hogy árfolyamon van (at-the-

money), amikor a piaci időegység ajánlat ára megegyezik a paci elszámoló árral. Az árfolyamon 

(at-the-money) lévő bármely ajánlatot vagy el lehet fogadni (teljesen vagy részlegesen) vagy el lehet 

utasítani. 

4. pont 

Az egységes másnapi piac-összekapcsolás kötelező termékei 

 
1. Az egységes másnapi piac-összekapcsolás algoritmusa az olyan termékeket támogatja, amelyek 

egyetlen piaci időegységet fednek le: 

(a) Órás: a termék támogatja a villamosenergia ügylet kereskedést, a naptári nap minden 

órájához egyet. 

(b) Fél órás: a termék támogatja a villamosenergia ügylet kereskedést, a naptári nap minden fél 

órájához egyet. 

(c) Negyed órás: a termék támogatja a villamosenergia ügylet kereskedést, a naptári nap 

minden negyed órájához egyet. 

2. Az egységes másnapi piac-összekapcsolás algoritmusnak támogatnia kell a több piaci időegységet 

lefedő termékeket, a termékeknek – a fenti 1. bekezdés szerinti – egyszerű tömb ajánlatok 

formájában történő kombinálása által: 

(a) Egy egyszerű tömb ajánlat egy fix ár-limitből (minimum ár az eladási tömbre és maximum 

ár a vételi tömbre), egy minimum elfogadási rátából és egy, az adott számú piaci 

időegységre vonatkozó mennyiségből áll. Ha a mennyiség nem azonos minden egyes 

periódusra, a tömb profil tömbként is definiálásra kerül; 

(b) Az egyszerű tömb ajánlatokat nem lehet a minimum elfogadási rátánál kevesebb 

mennyiségre elfogadni. Az elfogadási rátának a tömbhöz tartozó minden piaci időegységre 

azonosnak kell lennie; 

(c) Az egyszerű tömb ajánlatok esetén a vonatkozó piaci időegységek piaci elszámoló árainak 

a mennyiségileg súlyozott átlaga alapján kerül kiszámításra egyetlen ár; és 

(d) Egy egyszerű tömb ajánlat elutasításának feltétele a tömb mennyiségileg súlyozott átlag 

határárától függ az összes periódust figyelembe véve: 

(i) az eladási egyszerű tömb ajánlatokat akkor kell elutasítani, ha a tömb 

mennyiséggel súlyozott átlag piaci elszámoló ára alacsonyabb, mint a tömb 

ajánlat ár; 

(ii) a vételi egyszerű tömb ajánlatokat akkor kell elutasítani, ha a tömb 

mennyiséggel súlyozott átlag piaci elszámoló ára magasabb, mint az egyszerű 
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tömb ajánlat ár; és 

(iii) az egyszerű tömb ajánlatot paradoxon el lehet utasítani (nem elfogadott 

árfolyam feletti tömb), de paradoxon nem lehet elfogadni (elfogadott árfolyam 

alatti tömb). 

 

5. pont 
Az egységes másnapi aukciók opcionális termékei 

 
1. Az egységes másnapi piac-összekapcsolás opcionális termékei tekintetében az A piac-

összekapcsolási algoritmus, a folyamatos kereskedési algoritmus, illetve a napon belüli aukciós 

algoritmus módszertanában meghatározott szabályokat kell követni, a CACM Rendelet 37. cikkével 

összhangban. 

2. Az egységes másnapi piac-összekapcsolás opcionális termékei: 

(a) A komplex tömb ajánlatok a 4(2) cikkben meghatározott egyszerű tömb ajánlatokat 

jelentik, az alábbi kiegészítő jellemzőkkel: 

(i) kapcsolt tömb ajánlatok az egyazon ajánlattételi övezetben található egyszerű 

tömb ajánlatokat jelentenek, amelyeket szülő-gyermek viszony alapján lehet 

összekapcsolni. A gyermek tömb ajánlatot nem lehet elfogadni, ha a szülő 

elutasításra került. Egy árfolyam alatti szülő tömb ajánlatot meg tud menteni 

egy vagy több árfolyam feletti gyermek tömb ajánlat (ha a gyermek elfogadása 

kompenzálja – gazdasági többlet szempontjából – a szülő elfogadásával járó 

veszteséget); 

(ii) a tömb ajánlatok exkluzív csoportjai olyan egyszerű tömb ajánlat csoportot 

jelentenek, amelyre vonatkozóan az elfogadási ráták összege nem haladhatja 

meg az 1-et; és 

(iii) a rugalmas piaci időegység ajánlat olyan egyszerű tömb ajánlatot jelent, amely 

egyetlen időintervallummal bíró tömb ajánlat, amely esetén a periódus 

szabadon van hagyva (a résztvevő nem határozta meg azt). Azt az időtartamot, 

ami alatt a rugalmas piaci időegység ajánlatot el lehet fogadni, az algoritmus 

számítja ki és az optimalizációs feltétel határozza meg, amely maximalizálja a 

gazdasági többletet. 

(b) A Minimum Bevételi Feltétel ajánlatok (értelemszerűen: Maximum Fizetési Feltétel 

ajánlatok) az alábbiakból állnak: 

(i) ’N’ szet a piaci időegység al-ajánlatokból (eladási a Minimum Bevételi Feltétel 

ajánlatokhoz; vételi a Maximum Fizetési Feltétel ajánlatokhoz, azzal, hogy N 

az egy napon belüli piaci időegységek számát jelenti), egy készlet per piaci 

időegység; 

(ii) egy gazdasági feltétel, amely az ajánlat tulajdonosa által elvárt minimum 

bevételt jelenti (értelemszerűen: maximum fizetést), melyet egy fix feltétel 

Euróban vagy egy változó feltétel Euróban per elfogadott MWh határoz meg. 

Ha a gazdasági feltétel nem teljesül, a Minimum Bevételi Feltétel ajánlatot 
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(értelemszerűen: Maximum Fizetési Feltétel ajánlatot) el kell utasítani. Ha a gazdasági 

feltétel teljesül, a Minimum Bevételi Feltétel ajánlatot (értelemszerűen: Maximum Fizetési 

Feltétel ajánlatot) el lehet fogadni. Ha a gazdasági feltétel teljesül, de a Minimum Bevételi 

Feltétel ajánlat (értelemszerűen: Maximum Fizetési Feltétel ajánlat) elutasításra kerül, a 

Minimum Bevételi Feltétel ajánlat (értelemszerűen: Maximum Fizetési Feltétel ajánlat) 

mint paradoxon elutasított ajánlat kerül definiálásra. Az Ütemezett Leállás feltétel 

kizárólag a deaktivált Minimum Bevételi Feltétel ajánlatokra érvényes és kizárólag 

azokban a periódusokban, amelyeket a Minimum Bevételi Feltétel ajánlat az Ütemezett 

Leállás intervallum részének nyilvánított. Abban az esetben, ha a Minimum Bevételi 

Feltétel ajánlat deaktiválásra kerül, a piaci időegységben a deaktivált Minimum Bevételi 

Feltétel ajánlathoz tartozó ajánlat készlet első piaci időegység al-ajánlata aktivált marad, 

és ezek elfogadásra kerülnek, amennyiben árfolyam felett (in-the-money) vannak, illetve 

ezeket el lehet fogadni, amennyiben árfolyamon (at-the-money) vannak. 

(c) A méretezhető Minimum Bevételi Feltétel ajánlatok (értelemszerűen: méretezhető 

Maximum Fizetési Feltétel ajánlatok) az alábbiakból állnak: 

(i) ’N’ szet a piaci időegység al-ajánlatokból (eladási a méretezhető Minimum 

Bevételi Feltétel ajánlatokhoz; vételi a méretezhető Maximum Fizetési Feltétel 

ajánlatokhoz, azzal, hogy N az egy napon belüli piaci időegységek számát 

jelenti), egy készlet per piaci időegység; 

(ii) egy gazdasági feltétel, amely az ajánlat tulajdonosa által elvárt minimum 

bevételt jelenti (értelemszerűen: maximum fizetést), melyet egy fix feltétel 

Euróban és a piaci időegység al-ajánlatok ’N’ szetjének minden egyes al-

ajánlatának ára Euróban per minden egyes al-ajánlat elfogadott MWh-a határoz 

meg. 

(iii) egy minimum elfogadási mennyiség, egy érték per piaci időegység. 

Ha a gazdasági feltétel nem teljesül, a méretezhető Minimum Bevételi Feltétel ajánlatot 

(értelemszerűen: méretezhető Maximum Fizetési Feltétel ajánlatot) el kell utasítani. Ha a 

gazdasági feltétel teljesül, a méretezhető Minimum Bevételi Feltétel ajánlatot 

(értelemszerűen: méretezhető Maximum Fizetési Feltétel ajánlatot) el lehet fogadni. Ha a 

gazdasági feltétel teljesül, de a méretezhető Minimum Bevételi Feltétel ajánlat 

(értelemszerűen: méretezhető Maximum Fizetési Feltétel ajánlat) elutasításra kerül, a 

méretezhető Minimum Bevételi Feltétel ajánlat (értelemszerűen: méretezhető Maximum 

Fizetési Feltétel ajánlat) mint paradoxon elutasított ajánlat kerül definiálásra. 

Méretezhető Minimum Bevételi Feltétel ajánlatokat (értelemszerűen: méretezhető 

Maximum Fizetési Feltétel ajánlatokat) nem lehet elfogadni a piaci időegység összes és 

minden egyes minimum elfogadási mennyiségére definiált minimum elfogadási 

mennyiségnél kisebb mennyiségre. 

Az Ütemezett Leállás feltétel kizárólag a deaktivált méretezhető Minimum Bevételi 

Feltétel ajánlatokra érvényes és kizárólag azokban a periódusokban, amelyeket a 

méretezhető Minimum Bevételi Feltétel ajánlat az Ütemezett Leállás intervallum részének 

nyilvánított. Abban az esetben, ha a méretezhető Minimum Bevételi Feltétel ajánlat 

deaktiválásra kerül, a piaci időegységben a deaktivált méretezhető Minimum Bevételi 
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Feltétel ajánlathoz tartozó ajánlat készlet első piaci időegység al-ajánlata aktivált marad, 

és ezek elfogadásra kerülnek, amennyiben árfolyam felett (in-the-money) vannak, illetve 

ezeket el lehet fogadni, amennyiben árfolyamon (at-the-money) vannak. 

 
(d) A Terhelési grádiens ajánlat egy Minimum Bevételi Feltétel vagy méretezhető Minimum 

Bevételi Feltétel ajánlatot jelent, egy olyan feltétellel, amely korlátozza az eltérést egy piaci 

időegységben lévő ajánlat elfogadott mennyisége és a szomszédos piaci időegységekben 

lévő ugyanazon ajánlat elfogadott mennyiségei között, egy növekvő grádiens és/vagy 

csökkenő grádiens alapján (az ajánlat Minimum Bevételi Feltétellel vagy anélkül 

készülhet). Két egymást követő piaci időegység között egy terhelési grádiens ajánlat 

elfogadott mennyisége nem térhet el nagyobb mértékben, mint a meghatározott grádiens. 

 

(e) A merit ajánlatok és a PUN merit ajánlatok olyan „fokozatos” piaci időegység ajánlatok 

– ajánlattételi övezetenként – amelyek egy „merit ajánlat számot” tartalmaznak. Ez a szám 

határozza meg az elfogadási prioritást az azonos árú merit ajánlatok között (pro-kvóta 

feltételek nem kerülnek alkalmazásra a merit ajánlatok esetén). 

 

A merit eladási vagy vételi ajánlatokat: 

(i) a saját ajánlattételi övezetük elszámoló árán kell elszámolni; 

(ii) árfolyam felett (in-the-money) el kell fogadni; 

(iii) árfolyam alatt (out-the-money) vissza kell utasítani; 

(iv) árfolyamon (at-the-money) el lehet fogadni vagy vissza is lehet utasítani; és 

(v) paradox módon nem lehet elfogadni vagy visszautasítani. 

A PUN merit ajánlatok: 

(i) PUN áron elszámolt merit ajánlatok vétele; 

(ii) árfolyam felett el kell fogadni; 

(iii) árfolyam alatt vissza kell utasítani; 

(iv) árfolyamon el lehet fogadni, és vissza is lehet utasítani; és 

(v) paradox módon nem lehet elfogadni vagy visszautasítani. 

 

 

6. pont 

Megvalósítási időtartam 

 

1. A jelen SDAC termék feltételek jóváhagyását követően valamennyi NEMO köteles az interneten 

közzétenni a jelen SDAC termék feltételeket a CACM Rendelet 9(14) cikkével összhangban. 

2. A NEMO-k kötelesek megvalósítani a jelen SDAC termék feltételeket haladéktalanul azok 

elfogadását követően. 

 

7. pont 
Nyelv 

 
A jelen SDAC termék feltételek hivatkozási nyelve az angol. A félreértések elkerülése érdekében, 
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amennyiben a NEMO-k kötelesek a jelen SDAC termék feltételeket az illetékes nemzeti szabályozó 

hatóságok nemzeti nyelvére (nyelveire) lefordítani, és a a NEMO-k által a CACM Rendelet 9(14) pontja 

alapján közzétett angol nyelvű változat és bármely eltérő nyelvű változat között ellentmondás merülne 

fel, abban az esetben az érintett NEMO-k kötelesek eloszlatni valamennyi ellentmondást azáltal, hogy 

benyújtják a jelen SDAC termék feltételek módosított fordítását az illetékes nemzeti szabályozó 

hatóságokhoz. 


