
Tőzsdei és OTC ügyletek jelentése – hatékonyan, egy helyen a KELER-nél 

Az energiapiaci tőzsdei ügyletek REMIT jelentéseinek ügyféloldali tesztelése elindult a 

KELER oldalán 

Az energiapiaci nagykereskedelmi tőzsdei ügyletek REMIT jelentése október 7-től 

kötelezővé vált. Az ACER 2015. november 12-én jóváhagyta a KELER RRM státuszát, így a 

jelentésre kötelezett ügyfelek megkezdhetik a csatlakozást a KELER REMIT jelentési 

rendszeréhez. Ezzel lehetővé válik, hogy egy piaci szereplő a különböző tőzsdéken 

megvalósuló ügyleteit egy platformon keresztül jelentse, egy egységes jelentési 

környezetben, a szabályozásnak megfelelő formátumban. Jelenleg, az ügyfeleik nevében 

jelentésre kötelezett tőzsdék által az ACER-nek megküldött adatokról – a tőzsde jelentési 

szolgáltatásának függvényében –korlátozottan állnak rendelkezésre információk, utólagos 

visszajelzések. A KELER rendszerének nagy előnye, hogy jelentések beküldésén túl a kapott 

visszaigazolások a jövőben is rendelkezésre állnak. Mindezt az esetleg több tőzsdével 

kapcsolatban álló szereplők is egy egységes, kedvező díjstruktúra mellett vehetik igénybe. 

A későbbiekben érvénybe lépő OTC ügyletek jelentési kötelezettsége tekintetében is 

vállalja a KELER a jelentések ellenőrzését, az esetleges hibák visszacsatolását, az adatok 

és jelentések tárolását, valamint a folyamat végén a státuszok visszajelzését. Azaz, a 

befogadott adatok és jelentések útját a KELER rendszere a teljes folyamat során 

végigkíséri. E problémakör kezelése főként az OTC ügyletek esetén jelenthet kihívást, ha 

az akár hetekkel később érkező státuszriportban az ACER azt jelzi, hogy az ügylet vevői és 

eladói lába nem azonos.  

A KELER szolgáltatásának részeként a tőzsdei és tőzsdén kívüli ügyletek lejelentett adatai 

tárolásra kerülnek, visszakereshetők és szűrhetők akár dátum, akár partnerek, vagy 

ügyletek szerint.  

A KELER nyomon követi az ACER által kiadott jelentési sablonok és mintafájlok esetleges 

változásait és folyamatos fejlesztésekkel igazodik az elvárt kritériumokhoz. Az ACER által 

december elején közzétett friss sablonmódosítások gyakorlatba ültetését követően, a 

KELER január 4-től indítja el díjmentes, támogatott ügyféloldali teszt-periódusát. A gyakori 

kérdések megválaszolásával segítjük az ügyfelek jelentéstételét, illetve kapcsolattartóink 

az egyedi kérdésekben is készséggel állnak rendelkezésre. 
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