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A SZERZŐDŐ FÉL TÖRZSADATAI (TÖRZSADATLAP) 

GÁZPIACI KLÍRINGTAGOK ÉS ENERGIAPIACI ALKLÍRINGTAGOK SZÁMÁRA 

BASIC INFORMATION OF THE CONTRACTING PARTY (BASIC INFORMATION 

FORM) 

FOR GAS MARKET CLEARING MEMBERS AND ENERGY MARKET NON-CLEARING MEMBERS 

Teljes cégnév / Full Company Name:  ....................................................................................................... 

Rövid cégnév / Short Company Name:  ..................................................................................................... 

Székhely / Registered Seat:  ...................................................................................................................... 

Levelezési cím / Mailing address:  ............................................................................................................. 

Cégjegyzékszám / Company Registry Number:  ........................................................................................ 

Helyi adószám / Local Tax Number:  ......................................................................................................... 

Közösségi adószám / VAT Number:  ......................................................................................................... 

LEI kód / LEI code:  .................................................................................................................................... 

Számlázási beállítások / Invoicing Setup: 

 E-számla / E-invoice; 

Számlázási csoport e-mail cím / Invoicing group email address:  .............................................. 

 Papír alapú számla / Paper based invoice; 

Számlázási cím / Invoicing address:  .......................................................................................... 

Számlázás devizaneme* / Currency of Invoicing*: 

 EUR  GBP 
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KAPCSOLATTARTÓK / CONTACT PERSONS: 

Név / 
Name 

(Csoportos) e-mail cím / 
(Group) email address 

Mobiltelefonszám / 
Mobile phone number 

Vezetékes telefonszám / 
Landline phone number 

G** C** A** L** E** N 

          

          

          

          

          

          

Jelmagyarázat / Explanation: 

• G: Általános kapcsolattartó* / General contact person*: Szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos ügyek / Contractual relationship related matters 

• C: Elszámolási kapcsolattartó(k) / Clearing Operation contact person(s): Napi biztosítékigények, kivonatok, garanciaalap változás / Daily margin 

requirements, reports, guarantee fund changes 

• A: Kiegészítő Pénzügyi fedezet esetén értesítendő kapcsolattartó(k) / Contact person(s) shall be notified in case of additional financial collateral 

• L: Kereskedési limit kapcsolattartó(k) / Trading limit contact person(s): Kereskedési limitek / Trading limits 

• E: Eszkalációs kapcsolattartó(k) / Escalation contact person(s) 

• N: Feliratkozás KELER KSZF hírlevélre / Subscription to the newsletters of KELER CCP 
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* Felhívjuk figyelmét, hogy a KELER KSZF az elektronikus szerződések aláírt változatát e-mailben, 

jelszóval védett formában küldi ki. A jelszót SMS-ben küldjük el az elsőként listázott Általános 

kapcsolattartó személy mobiltelefonszámára. / Please note, the signed version of the KELER CCP 

electronic agreements will be sent via email in a password protected form. The password will be sent 

separately via SMS to the mobile phone number of the General contact person first listed. 

** Kérjük, ezekhez a levelező listákhoz mindenképpen adjon meg kontaktszemélyt! / Please be sure to 

include a contact person for these mailing lists! 

Helység, Dátum: / Place, Date,  ......................................... ,  ......................  

  ............................................................  

 Cégszerű aláírás / Authorised Signature 

Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a KELER KSZF-et, abban az esetben, ha a 

Törzsadatlap dokumentumban megjelölt bármely adatban változás történt. A KELER KSZF 

kizárólag a Törzsadatlapon bejelentett adatok nyilvántartásáért felel, és ellenkező értesítésig az 

így bejelentett kapcsolattartók adatait használja kapcsolattartásra. A változásról történő 

értesítés elmulasztásából eredő kár az Ügyfelet terheli. / 

The Client is obliged to advise KELER CCP without delay if there has been a change in any of 

the data provided in this Basic Information form. KELER CCP is only responsible for the 

registration of the data reported on the Basic Information form and uses the data of the contact 

persons so notified for contact purposes. Any damage arising from the failure to meet the 

notification obligation shall be borne by the Client. 

A KELER KSZF a tudomására jutott személyes adatot a vonatkozó jogszabályok, a GDPR, az Info. tv., 

a KELER KSZF hatályos Általános Üzletszabályzata, illetve a Szabályozó iratok rendelkezései szerint 

kezeli, illetve dolgozza fel. A részletes partneri adatvédelmi tájékoztató a KELER CCP honlapján az 

Adatvédelem menüpont alatt érhető el. / 

KELER CCP handles and processes personal data disclosed to it in accordance with the provisions of 

GDPR, the Privacy Act, the General Business Rules in force, and Regulatory documents. The detailed 

privacy statement is set forth on the website of KELER CCP under the menu item Privacy Policy. 

https://www.kelerkszf.hu/Adatvédelem/
https://english.kelerkszf.hu/Privacy%20Policy/
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