
 

REMIT előírások: kire vonatkoznak, és mit kell jelenteni? 
 
 

A REMIT szabályozásnak megfelelően jelenteni kell minden földgáz és villamos energia 

nagykereskedelmi ügyletet, valamennyi energiapiaci termékre kiterjedően, így többek között az 

ellátási és szállítási szerződéseket, valamint az ezekkel kapcsolatos származtatott ügyleteket és a 

kereskedési megbízásokat. Azon végfelhasználókra is érvényes a villamos energia- vagy 

földgázellátást biztosító szerződésekre vonatkozó jelentési kötelezettség, amelyek műszakilag 

képesek legalább évi 600 GWh mennyiség fogyasztására. 

Első lépésben azt kell megvizsgálni, hogy mit jelent a REMIT hatálya alá tartozó ’nagykereskedelmi 
energiapiac’ kitétel. Ide értendő minden olyan platform, a REMIT hatályát tekintve területileg az 
EU-ban, melyen nagykereskedelmi energiatermékek cserélnek gazdát. Nagykereskedelmi 
energiaterméknek minősülnek az alábbiak: 
 

 Minden olyan villamos energia- vagy földgázellátásra vonatkozó szerződés, amelyek kapcsán 
a termék átadására az Európai Unión belül kerül sor; 

 Minden villamos energia vagy földgáz Európai Unión belüli szállítására vonatkozó szerződés; 
 Az EU területén termelt, értékesített vagy szállított villamos energiával vagy földgázzal 

kapcsolatos származékos termékek; 
 
 
Általánosságban nem minősül ugyanakkor nagykereskedelmi terméknek a végső felhasználók általi 
felhasználás céljából történő villamos energia- és földgázellátásra és elosztásra vonatkozó 
szerződés. Ugyanakkor a villamos energiának vagy földgáznak a végső felhasználók részére történő 
ellátására és elosztására vonatkozó azon szerződések, amelyek éves 600 GWh-nál nagyobb 
fogyasztási kapacitással rendelkeznek nagykereskedelmi energiatermékekként kezelendők. 
 
REMIT jelentési kötelezettséggel bíró nagykereskedelmi piaci szereplőnek az alábbi szervezetek 
minősülnek a jogszabály előírásai alapján: 
 

 Villamos energia- és földgáz felhasználók (600 GWh éves fogyasztási kapacitással); 

 Villamos energia- és földgáz termelők (nagyerőművek, kiserőművek); 

 Villamos energia- és földgáz elosztók;  

 Földgáztárolók; 

 Villamosenergia-kereskedők (egyetemes szolgáltatók, villamosenergia-kereskedői 

engedéllyel rendelkezők, korlátozott kereskedői engedéllyel rendelkezők) és földgáz 

kereskedők. 

 
 
Általánosságban a fenti érintetteknek minden nagykereskedelmi energiapiacon kötött ügyletet 
kötelezően jelenteniük kell, beleértve az azonnali (spot) és határidős ügyleteket is, illetve 
jelentési kötelezettség terheli a tőzsdei vagy brókerplatformon megadott megbízásokat (ordereket) 
is. Így jelenteni kell: 
 

 az ellátási szerződéseket és kereskedési megbízásokat (pl.: napközbeni, napon belüli, 
másnapi, kétnapos, hétvégi, utólagos szerződések); 

 a szállítási szerződéseket és kereskedési megbízásokat; 
 az ellátással és szállítással kapcsolatos származtatott termékeket (opciós, határidős és 

csereügyletek) és szerződéseket valamint a kereskedési megbízásokat. 



 

 


