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TISZTELT ÜGYFELEINK! 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a KELER REMIT jelentési szolgáltatásával 

kapcsolatos legfrissebb információkról, változásokról. 

A REMIT jelentési kötelezettség indulása óta beküldött jelentések felülvizsgálata során az 

ACER rendszerszintű problémákat azonosított az adattartalmat illetően, javításukra pedig 

akciótervet dolgozott ki, melynek részleteit az alábbiakban igyekeztünk összefoglalni. 

 

1. Hibás EIC kódok használata 

 

Az egyik ilyen adat a REMIT jelentésekben használt EIC kód, melynél előfordulhat, hogy 

nem azonosítja egyértelműen a szállítási pontot vagy zónát. Az ügyletek jelentős részét, 

95,7%-át, helyesen jelentették, azonban a fennmaradó pár százalékban szereplő EIC kód 

pontosítása érdekében az ACER publikált egy listát, amely az érvényben lévő és a REMIT 

jelentésekben elfogadható EIC kódokat tartalmazza. 

 

A jelentésre kötelezettek ezentúl kizárólag az ACER oldalán nyilvánosan elérhető, a „List 

of accepted EICs” fül alatt található EIC kódokat használhatják a jelentéstétel során, 

illetve a jelenleg esetleg helytelenül használt kódokat a lista alapján ki kell javítani. A 

javítást 2017. július 1.-ig kell megtenniük az érintett piaci szereplőknek. Az ügyletek 

javításának részletes útmutatóját az ACER REMIT oldalán, a „Transaction Reporting User 

Manual” (TRUM) VI. számú mellékelte tartalmazza. (Ez egy zip állomány, mely az említett 

leírás mellett az érvényes és hibás EIC kódok listáját is tartalmazza). 

 

Mivel ez a probléma a jelentések kevesebb, mint 5%-ában jelenik meg, így vélhetőleg 

ügyfeleinket is kis részben érinti majd. 

 

Az érintett mezők kitöltésével kapcsolatos útmutatást a „TRUM Table 1 Data Field No (48) 

Delivery point or zone and Table 2 Data Field No (41) Delivery point or zone” pontjában 

találhatnak, az ACER honlapján. A helytelen EIC kódok listája megtalálható a mellékelt 

„List of accepted EICs_Table_1_and_2.xlsx” táblázatban.  

 

Igény esetén, az ACER által elfogadott EIC kódok listájának bővítését ügyfeleink az alábbi 

linken keresztül kezdeményezhetik:  

http://surveys.acer.europa.eu/eusurvey/runner/EICs_mapping 

 

Az új validációs szabály 2017. szeptember 1.-től lép érvénybe, a helytelen EIC kóddal 

beküldött jelentéseket ettől kezdve nem fogadja be az ACER. 

2. Hiányosan töltött mezők 

A felülvizsgálat során kiemeltek néhány olyan mezőt is, amelyeket rendszerint egyáltalán 

nem vagy “0” értékkel töltenek ki a jelentésre kötelezettek: 

 „Notional amount” mező (no. 38): Ezt a mezőt minden esetben tölteni kell, 0 

érték pedig csak akkor jelenthető, ha a termék ára 0 EUR. Minden ügyletnek kell, 

http://surveys.acer.europa.eu/eusurvey/runner/EICs_mapping
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hogy legyen vagy névértéke vagy pénzbeli értéke. Egyedül index termékek esetén, 

ahol nincs megadott ár és az ügyletet„Table 1” formátumban jelentették, fordulhat 

elő, hogy a „Notional amount” értéke 0. 

 „Total notional contract quantity” (no. 41): Ezt a mezőt minden esetben tölteni 

kell. 

Összegezve, mindkét érték, a „Notional Amount” és a „Total Notional Contract Quantity” 

is kötelezően töltendő mező a REMIT jelentésekben.  

Amennyiben a jelentő félnek jogos indoka van arra, hogy a fenti mezőket miért nem 

töltötte fel tartalommal a jelentéstétel során, az alábbi linken jelezheti az ACER felé:  

http://surveys.acer.europa.eu/eusurvey/runner/data_quality_008. 

 

A fenti 2 mező kitöltésével kapcsolatos bővebb tájékoztatást Ügyfeleink a TRUM vonatkozó 

fejezeteiben találják:  

 TRUM 2.2, Table 1 Data Field No (38) Notional amount; 

 TRUM2.2, Table 1 Data Field No (41) Total notional contract quantity. 

Amennyiben további kérdésük merülne fel a fentiekkel kapcsolatban, kérjük, forduljanak 

bizalommal a kollégáinkhoz az alábbi elérhetőségeken: 

KIRCSI ILONA 

piaci jelentések munkatárs 
Stratégiai és Termékmenedzsment Osztály 
Tel: (+36 1) 483 – 6213 

E-mail: kircsi.ilona@keler.hu 

SZARKA GERGELY  

szenior termékmenedzser 
Stratégiai és Termékmenedzsment Osztály 
Tel: (+36 1) 483 – 6213 

E-mail: szarka.gergely@keler.hu  

  

Központi e-mail címek: tradereporting@keler.hu vagy sales@keler.hu 
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