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REMIT • A nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU 

rendelet 

• 2011. december 28-tól hatályos 

• Meghatározó elemei: 

o Bennfentes kereskedelem tilalma (3. cikk) 

o Bennfentes információkra vonatkozó 

közzétételi kötelezettség (4. cikk) –  

2014. január 1.: Közzétételi Honlap 

(www.insideinformation.hu) 

o Piaci manipuláció tilalma (5. cikk) 

o Adatszolgáltatás (8. cikk) 

o Piaci szereplők nyilvántartásba vétele (9. cikk) – 

CEREMP regisztráció 

 

Piaci 
manipuláció és 

bennfentes 
kereskedelem 
visszaszorítása 

Bizalom 
erősítése 

Nyílt és 
tisztességes 

verseny 

Energiapiacok 
hatékony, uniós 
szintű nyomon 

követése 
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REMIT 

Implementing 

Act 

• Az Európai Unió Bizottsága 2014. december 17-én elfogadta a REMIT egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló rendeletet (Implementing Act), amely  

2015. január 7-től hatályos 

• A REMIT előírja az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER – Agency for 

the Cooperation of Energy Regulators) számára a nagykereskedelmi energiapiacok EU-n 

belüli nyomon követését 

Nagykereskedelmi energiapiac: bármely olyan piac az Unión belül, ahol nagykereskedelmi 

energiatermékekkel kereskednek 

Nagykereskedelmi energiatermék:  

o villamosenergia- vagy földgázellátásra vonatkozó szerződések, amennyiben az átadásra 

az Unión belül kerül sor 

o az Unióban termelt, értékesített vagy átadott villamos energiával vagy földgázzal 

kapcsolatos származékos termékek 

o villamos energia vagy földgáz Unión belüli szállítására vonatkozó szerződések 

o villamos energia vagy földgáz Unión belüli szállításával kapcsolatos származékos 

termékek 3/24 



REMIT 

Implementing 

Act 

• Annak érdekében, hogy az ACER képes legyen ellátni feladatát, kellő időben hiánytalanul 

rendelkezésére kell bocsátani valamennyi lényeges információt 

• A nagykereskedelmi energiapiacok hatékony felügyelete az alábbi adatok nyomon követését 

követeli meg: 

o Vételi és eladási megbízások adatai (ajánlati szinten is) 

o A villamos energia és a földgáz termelésére, tárolására, fogyasztására vagy átvitelére, 

illetve szállítására szolgáló létesítmények kapacitására és használatára vonatkozó adatok 

• A piaci szereplőknek rendszeresen információt kell szolgáltatniuk az ACER felé 

nagykereskedelmi energiaszerződések tartalmáról 

Piaci szereplő: minden olyan személy, beleértve az átvitelirendszer-, illetve 

szállításirendszer-üzemeltetőket is, aki egy vagy több nagykereskedelmi energiapiacon 

ügyleteket köt, például kereskedési megbízást ad 
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REMIT 

implementáció 

Forrás: ACER 
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Szerződés-

típusok a 

REMIT 

Implementing 

Act alapján 

Szervezett kereskedési helyen 
kereskedésre bevezetett 
nagykereskedelmi 
energiatermékkel kapcsolatos 
szerződés, függetlenül attól, 
hogy az ügyletre ténylegesen 
azon a kereskedési helyen 
kerül-e sor 

Az ügylet bejelentésének 
határideje: legkésőbb a 
szerződés megkötését / 
módosítását / törlését követő 
munkanapon 

Adatszolgáltatás kezdete: 
- OMP-n kötött: 2015. október 7. 
- Nem OMP-n kötött: 
  2016. április 7.* 

Az ACER-nek létre kell hoznia 
és időnként frissítenie kell a 
standard szerződések nyilvános 
listáját 

Standard 
(Szabványosított) 

szerződések 

Nagykereskedelmi 
energiatermékre vonatkozó 
szerződés, amely nem 
szabványosított szerződés 

Az ügylet bejelentésének 
határideje: legkésőbb a 
szerződés megkötését / 
módosítását / törlését követő 
egy hónapon belül 

Adatszolgáltatás kezdete: 
2016. április 7. 

Non-standard 
(Nem 

szabványosított) 
szerződések 
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Jelentendő 

ellátási 

ügyletek 

listája 

 

 

 

 

 

 

 

Unión belüli villamosenergia- vagy földgázellátáshoz 
kapcsolódó nagykereskedelmi energiatermékek: 

• napközbeni (intraday) / napon belüli (within-day) szerződések 

• másnapi (day-ahead) szerződések 

• kétnapos (two-days-ahead) szerződések 

• hétvégi kereskedésre szóló (week-end) szerződések 

• utólagos (after-day) szerződések 

• egyéb szerződések, ahol az átadás két napnál később történik 

(amennyiben az átadásra az Unión belül kerül sor, függetlenül a 
kereskedelmi ügylet lebonyolításának helyétől és módjától, és hogy az 
ügyletre aukció formájában vagy folyamatos jelleggel kerül-e sor) 
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Jelentendő 

ellátási 

ügyletek 

listája 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatszolgáltatás elősegítése érdekében az ACER össze fogja állítani a standard szerződések 

listáját 2015. március 17-ig, és szintén az ACER feladata lesz a lista publikálása és frissítése. (List 

of Standard Contracts) 

A lista elkészítésében a szervezett kereskedési helyek segítik az ACER munkáját a náluk 

kereskedett nagykereskedelmi energiatermékek megadásával. Változás esetén a szervezett 

kereskedési helyeknek be kell nyújtaniuk a frissített információkat.  

Unión belüli villamosenergia- vagy földgázellátáshoz 
kapcsolódó nagykereskedelmi energiatermékek: 

• olyan önálló fogyasztási egység villamosenergia- vagy földgázellátását 
biztosító szerződés, amely műszakilag képes legalább évi 600 GWh mennyiség 
fogyasztására 

• opciós, határidős és csereügyletek és a szerződések egyéb származtatott 
ügyletei az Unióban előállított, forgalmazott vagy átadott villamos energiához 
vagy földgázhoz kapcsolódóan 
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Adat-

szolgáltatás 

kötelezettjei 

• A piaci szereplőknek rendszeresen információkat kell szolgáltatniuk az ACER-nek a 

nagykereskedelmi energiaszerződések tartalmáról 

• Mindenki, aki az EU-n belül kereskedik / ajánlatot ad, függetlenül attól, hogy EU tag-e vagy sem 

• A szerződésben szereplő mindkét félnek jelentenie kell a megkötött szerződés előírt adatait 

• Az a szervezett kereskedési hely, ahol a nagykereskedelmi energiaterméket értékesítették vagy 

a megbízást adták, a piaci szereplő kérésére adatszolgáltatási megállapodást kínál fel 
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Adat-

szolgáltatási 

határidők 

Standard szerződések: 

• Legkésőbb a szerződés megkötését / módosítását / törlését követő munkanapon 

(referenciaár a non-standard szerződésekhez) 

 

Non-standard szerződések: 

• Legkésőbb a szerződés megkötését / módosítását / törlését követő egy hónapon belül 

 

Visszamenőleges adatszolgáltatás: 

• Azon szerződések adatait, melyek 2015. október 7. (OMP-n kötött standard ügyletek) illetve 

2016. április 7. (nem OMP-n kötött standard ügyletek, non-standard ügyletek) előtt kötettek 

meg, és ezekben az időpontokban még hatályban vannak, az adatszolgáltatás időpontját 

követő 90 napon belül be kell jelenteni (2016. január 7-ig illetve 2016. július 7-ig)* 

 

 

 

 

10/24 



Adat-

szolgáltatás 

módja 

Az adatszolgáltatás módja elektronikus, a bejelentendő információkat az Implementing Act 

melléklete tartalmazza, részletesebben pedig az ACER által összeállított felhasználói kézikönyv, a 

Transaction Reporting User Manual (TRUM). 

 

Jelentéstétel: 

• A szerződésben szereplő mindkét félnek 

• RRM-eken keresztül: 

o Szervezett kereskedési helyek 

o Piaci szereplők 

o Harmadik fél 

• A szervezett piacoknak a piaci szereplők kérésére fel kell ajánlaniuk a náluk kötött 

szerződések adatainak továbbítását. Az Implementing Act hatályba lépésével egy időben az 

ACER összeállította és publikálta a szervezett piacok listáját. (List of Organised Market 

Places) 
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RRM RRM (Registered Reporting Mechanisms):  

Az a személy, aki a REMIT alapján kereskedési és / vagy fundamentális adatokat riportál 

közvetlenül az ACER felé. 

 

Szigorú követelmények, melyek: 

• Biztosítják az információk biztonságát, bizalmas kezelését és teljességét 

• Lehetővé teszik az adatjelentésekben előforduló hibák azonosítását és kijavítását 

• Lehetővé teszik az információforrás hitelesítését 

• Biztosítják az üzletmenet folytonosságát 

 

RRM-mé válás feltétele: 

• Meghatározott technikai és szervezeti követelményeknek való megfelelés (A részletes 

követelményeket az ACER által publikált RRM Requirements tartalmazza.) 

• ACER-nél történő regisztráció 

 

Cél: hatékony, eredményes és biztonságos információcsere és információkezelés biztosítása  
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RRM Az RRM-ek listáját (List of RRMs) szintén publikálja az ACER. 

 

Felelősség: 

• A riportálásra kötelezett személy felelős azért, hogy az adatokat az alábbiaknak megfelelően 

nyújtsa be: 

 

 

 

 

 

 

 

• Abban az esetben, ha az adatszolgáltatás harmadik félen keresztül történik, a riportálásra 

kötelezett nem felelős a harmadik félnek betudható hibákért 

 

Jelenleg: 

• Elindult az RRM regisztráció (kb 3 hónapos procedúra) 

 

 

 

  

Teljes 
körűen 

Határidő 
szerint 

Pontosan 
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Adat- 

szolgáltatás 

folyamata 
„A” piaci szereplő 

Adattovábbítás az 

RRM felé 

….. 

„X” piaci szereplő 

Adattovábbítás az 

RRM felé 

RRM 

Valid xmlek 

kialakítása 

RRM 

Fájl felkészítése 

a továbbításra  

RRM 

Fájl feltöltése 

web browseren 

keresztül 

RRM 

Fájl feltöltése 

web service-en 

keresztül  

RRM 

Fájl feltöltése 

SFTP-n keresztül  

ACER 

Beérkező fájlok 

validálása 

ACER 

Beérkező adatok 

validálása 
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RRM –  

HUPX, 

CEEGEX  

• A magasabb szintű ügyfélkiszolgálás és ügyfélkötődés érdekében a HUPX és a CEEGEX 

feltett szándéka az RRM státusz megszerzése 

• Ennek érdekében a HUPX részt vett az ACER által szervezett adatszolgáltatási és 

regisztrációs folyamatok tesztelésében (ARIS Pilot Project 2-3. fázis), így első kézből 

szerzett tapasztalatokat az ACER adatgyűjtő rendszerének felépítéséről és működéséről 

• A tesztelési fázis lezárását és kiértékelését követően a HUPX és a CEEGEX is megkezdi az 

RRM státusz elnyeréséhez szükséges regisztrációt (Várhatóan 2015 áprilisában.)  

• A feladat ellátásához szükséges informatikai háttér (ACER interface, adatfogadó felület) 

kiépítése folyamatban van, amely lehetővé teszi majd a szolgáltatással élni kívánó piaci 

szereplők számára a rendszer hatékony és felhasználóbarát használatát 

• A szolgáltatási díj mértéke várhatóan önköltségi alapú lesz (A Közzétételi Honlaphoz 

hasonlóan.) 

• A REMIT végrehajtási rendelet implementációjával és az abból következő teendőkkel, 

valamint a fejlesztés állásával kapcsolatban a HUPX és a CEEGEX honlapján rendszeres 

és folyamatos tájékoztatást nyújtunk partnereinknek 
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Adat-

szolgáltatás - 

Összegzés CEREMP regisztráció 
(ACER-kód) 

Szervezett piacok listája 

Standard szerződések 
listája 

RRM-ek listája 

ADAT-
SZOLGÁLTATÁS 
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Implementing 
Act 

Trade Reporting User 
Manual (TRUM) 

XSD fájlok 

RRM követelmények 

Ki? Mit? 

Hogyan? 

Milyen formában? 

Milyen módon? 

ACER 

dokumentumok 
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ARIS rendszer 

TIER1 

TIER2 

TIER3 

TIER4 
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ARIS Pilot 

Project 

ACER által 2013-ban indított 3 fázisú projekt célja: 

• Olyan IT rendszer fejlesztése, mely képes befogadni az adatokat 

• A piacmonitoring rendszer tesztelése a résztvevők által beküldött tesztadatok alapján 

• Az adatgyűjtésre szolgáló ARIS rendszer kidolgozása és fejlesztése a résztvevők 

visszajelzései alapján 

 

 

 

 

 

A HUPX a 2. és a 3. fázisnak is aktív résztvevője volt. 

 

 

1. fázis 
(2013.07-11.) 

2. fázis 
(2013.11 - 2014.11.) 

3. fázis 
(2014.11 - 2015.02.) 
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HUPX DAM 
aktív 

ajánlatai 

HUPX PhF 
ajánlatok 

HUPX 
DAM órás 
teljesülés 

HUPX PhF 
tranzakciók 

HUPX 

HUPX DAM HUPX PhF 

CEEGEX 
DAM 

ajánlatok 

CEEGEX 
PhF 

ajánlatok 

CEEGEX 
DAM 

tranzakciók 

CEEGEX 
PhF 

tranzakciók 

CEEGEX 

CEEGEX DAM CEEGEX PhF 

Adatkör 
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CEEGEX PhF 

HUPX PhF 

HUPX DAM XML 

CEEGEX DAM 

XML 

XML 

XML 

konvertálás 

Standard 

ügyletek 

riportálása 

A
C

E
R

 

konvertálás 

konvertálás 

konvertálás 
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Kiegészítés 

(Adat-

szolgáltatási 

határidők) 

* A REMIT Végrehajtási Rendeletének 12. pontja határozza meg az egyes cikkek és 

 bekezdéseik - és így az ezekben foglalt kötelezettségek - alkalmazásának kezdőidőpontjait. 

 Ez alapján – villamosenergia-nagykereskedelmi termékek vonatkozásában - az alábbi kép 

 rajzolódik ki:  

  1. Az OMP-n kötött szerződések (6. cikk (1) bekezdés) vonatkozásában 

        2015. október 7-étől (12. cikk (2) bekezdés 2. francia bekezdés), 

  2. Az OMP-n kívül kötött szerződések (6. cikk (3) bekezdés) vonatkozásában 

      2016. április 7-étől (12. cikk (2) bekezdés 4. francia bekezdés) 

 kezdődik a jelentéstételi kötelezettség.  

  

 A 2. pontban említett ügyletek egyaránt magukban foglalják mind a szabványosított, mind a 

nem szabványosított szerződés alapján kötött OTC ügyleteket (fontos megjegyezni 

ugyanakkor, hogy a szabványosított szerződés alapján kötött OTC ügyletek tekintetében a 

napi gyakoriságú jelentéstételi kötelezettség áll fenn, míg a nem szabványosított ügyletre 

vonatkozóan havi). Így a jelentéstétel megkezdésére vonatkozó határidők értelmezésünk 

szerint: 

  1. OMP-n kereskedett standard termékek  2015. október 7.  

  2. Nem OMP-n kereskedett standard termékek 2016. április 7. 

  3. Non-standard termékek                                      2016. április 7. 
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Hasznos 

linkek 

REMIT: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011R1227 

  

REMIT végrehajtási rendelet: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1423488059539&uri=CELEX:32014R1348 

  

CEREMP regisztráció: 

http://www.mekh.hu/gcpdocs/96/CEREMP_Felhasznaloi_Kezikonyv.pdf 

  

ACER REMIT weblapja: 

https://www.acer-remit.eu/portal/european-register 

 

Közzétételi Honlap: 

https://www.insideinformation.hu 
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Köszönjük a figyelmet! 


