
 

13 ok, amiért érdemes a KELER-t választani  

Az energiapiaci tranzakciók adatait az ACER által jóváhagyott, ún. Registered Reporting Mechanism-

ok (RRM) jogosultak közvetlenül az ACER-nek jelenti, illetve, amennyiben egy RRM kínál ilyen 

szolgáltatást, rajta keresztül is teljesíthető a jelentéstétel. Ebben a folyamatban kíván a KELER a 

hazai és regionális szereplők partnere lenni. A KELER az EMIR (European Market Infrastructure 

Regulation) által előírt adatszolgáltatás kapcsán számtalan olyan tapasztalatra tett szert az 

ügyletek jelentésének vonatkozásában, amely az energiapiacokon is meggyorsítja és megkönnyíti az 

ügyfelek dolgát. Az EMIR jelentések kezelésére létrehozott, internet alapú KELER Trade Reporting 

rendszer jelenti a REMIT jelentések kezelésének alapját is, ami meglévő ügyfeleink számára 

különösen praktikussá teheti a KELER megoldását.  

Valamennyi piaci szereplő saját érdeke annak mérlegelése, hogy idő- és költséghatékonyság 

szempontjából érdemes-e egy olyan szolgáltatót kiválasztani, amelyen keresztül valamennyi 

jelentési kötelezettsége egységes formátumban teljesíthető, legyen szó EMIR vagy REMIT 

jelentésekről, szervezett piacokról, vagy nem-szabványosított ügyletekről.  

 A KELER szolgáltatásának előnyei az alábbiak szerint foglalhatóak össze: 

 Költséghatékony, mivel a KELER felé csak egy tagsági díj került megfizetésre, függetlenül a 

megkötött és jelentett ügyletek számától, típusától vagy az ügylet mögötti terméktől; 

 Könnyű és gyors jelentési lehetőség, hiszen a rendszer interneten keresztül érhető el;  

 Biztonságos: a KELER Trade Reporting rendszere megfelel a kor legmagasabb biztonsági 

előírásainak, ezzel biztosítva, hogy a bizalmas adatok ne kerülhessenek nyilvánosságra; 

 A KELER rendszere lehetőséget biztosít, hogy a piaci szereplők ne csak a saját nevükben, 

hanem az ügyletben részt vevő másik fél nevében is jelenthessék az ügyleteket; 

 A rendszeren keresztül a nem jelentő felek ellenőrizhetik, hogy a nevükben milyen 

ügyletek, milyen adattal kerültek lejelentésre (indirekt tagság); 

 A KELER rendszerében folyamatosan nyomon követhetőek a feltöltött jelentések aktuális 

státuszai, valamint az ACER-től kapott visszaigazolások; 

 A rendszerbe feltöltött jelentések esetében lehetőség van különböző szűrési feltételek 

magadására, illetve a kapott eredmények excel táblázatba történő letöltésére; 

 A jelentések több formátumban is feltölthetőek (CSV vagy XML); 

 A jelentések feltöltésére lehetőség van közvetlenül a felületen keresztül, valamint a 

jelentési folyamat automatizálása érdekében „web-service”-en keresztül is; 

 A KELER rendszere munkanapokon 8:30-tól 18:00-ig érhető el; 

 A KELER folyamatosan működő „helpdesk”-kel segíti az Ügyfeleket jelentési 

kötelezettségük teljesítésében, illetve segítséget nyújt technikai hibák esetében is a fenti 

időkereten belül; 

 Az éles rendszer mellett a KELER folyamatos tesztelési lehetőséget is biztosít Ügyfelei 

számára; 

 A KELER folyamatosan követi a jelentési kötelezettséggel kapcsolatos változásokat, melyről 

részletesen tájékoztatja Ügyfeleit is. 

 


