
 

REMIT: ÁTLÁTHATÓSÁG AZ ENERGIAPIACOKON  
 
A 2008-ban kirobbant gazdasági válságot követően számos területen felmerült a meglévő szabályok, 
szabályozás újragondolása a piacok nagyobb átláthatóságának biztosítása érdekében. A tőkepiac 
mellett az energiapiac a másik olyan hangsúlyos terület, amelyen számos új jogszabályt fogadtak el 
e célok elérése érdekében. 
 
Az energiapiaci nagykereskedők kulcsfontosságú árazási indikációkat adnak a gyártóknak és 
fogyasztóknak, melyek befektetési döntések alapjaként szolgálnak a gyártás, az átvitel, és az 
elosztási infrastruktóúrába töténő beruházásokhoz. Éppen ezért nagyon lényeges, hogy ezek a 
jelzések fair és versenysemleges kölcsönhatást tükrözzenek a kínálat és az igények között és ne 
legyen lehetőség a piaci visszeélések révén profitot realizálni. A nagykereskedemi energiapiacok 
transzparenciája csökkenti a piacmanipuláció kockázatát és az árjelzések torzulását. A piacok 
átláthatósága tehát fontos szerepet játszik abban, hogy a fogyasztók méltányos árat fizetnek az 
általuk felhasznált gázért és elektromos áramért, a piaci szereplők számára pedig egyenlő esélyeket 
teremt.  
 
A bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció visszaszorítása, és ezzel az európai energiapiacok 
átláthatóságának és stabilitásának biztosítása érdekében 2011. év végén létrejött a REMIT – 
’Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency’ - szabályrendszere. A 
jogszabály új keretrendszerrel teszi lehetővé a nagykereskedelmi energiapiac folyamatos 
monitorálasát. A törekvés jelentőséggel bír az európai piacok stabilitását tekintve: a 
nagykereskedelmi energiapiacok egyre szorosabban összefonódnak az Európai Unión belül, így az 
egyik országban elkövetett visszaélés nagy valószínűséggel hatással lesz az energiaárakra más 
tagállamokban is. 
 
A REMIT jogszabály révén a piaci ügyletek jelentésére és felügyeletére vonatkozó szabályozást, 
illetve az alapvető fontosságú adatokhoz történő hozzáférést írta elő az Unió. A jogszabály 
végrehajtásáért az ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) felel. 
 
A REMIT 2014. december közepén elfogadott és 2015. január 7-étől hatályos végrehajtási rendelete 
szerint a jelentéstételre kötelezetteknek a szervezett piacokon létrejött megbízásokról és 
szerződésekről 9 hónapon belül, vagyis 2015. október 7-étől, a szervezett piacokon kívül megtett 
megbízásokról és szerződésekről pedig 15 hónapon belül, vagyis 2016. április 7-étől kell 
megkezdeniük az adatszolgáltatást az ACER irányába. Az ügyletek adatait ún. „Registered Reporting 
Mechanism” (RRM) státuszt szerzett piaci szereplők jogosultak az ACER-nek közvetlenül jelenti.  A 
KELER 2015-től RRM-ként kínálja jelentési szolgáltatását az érintett hazai és regionális energiapiaci 
szereplőknek: megfelelő technikai fejlesztéseket eszközölt, hogy – az EMIR jelentések esetében már 
működő – jelentési rendszerét tovább bővítse a REMIT jelentések kezelésével. 


