
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ügyféltájékoztató  

A REMIT-ben meghatározott 
nagykereskedelmi energiaügyletek 
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TISZTELT ÜGYFELEINK! 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a KELER REMIT jelentési szolgáltatásával 

kapcsolatos legfrissebb információkról, változásokról. 

ÚJ VALIDÁCIÓS SZABÁLYOK 

1) Execution ügyletek jelentése 

Az ACER új szabályai alapján az „Execution” ügyletek jelentése esetében a „Quantity” 

mező kitöltése nem kötelező. 

A fentiek alapján, amennyiben a ’Contract name’ mezőben az „Execution” érték szerepel, 

akkor a jelentésből a „Quantity”-re vonatkozó információk elhagyhatóak. 

Fontos, hogy minden más esetben (pl.: „BILCONRACT” ügyletek esetében) a „Quantity” 

mező továbbra is kötelezően töltendő a „REMIT Table 1”, azaz a standard ügyletek 

jelentésére szolgáló sablon esetében. 

Az új validációs szabály tehát azokra az ügyletekre vonatkozik, ahol a „Contract name” az 

alábbiak szerint került kitöltésre: 

 

2) Időpontok megadása felületi feltöltés esetében 

Eddig az angol nyelvű felületi feltöltés esetén (kézzel kerül előállításra a jelentés) az 

időformátum megadására 12 órás bontásban volt lehetőség (12:00:00 és AM vs PM közötti 

választással). 

Ebben az esetben is egyszerűsítettünk a felületen és mind a magyar, mind az angol verzió 

esetében ezentúl lehetőség van 24 órás idő megadására. 

Példa a módosításra: 

Eddig így volt lehetőség az időpont megadására: 

 

Ezt követően, pedig így lesz lehetőség: 
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3) Időzóna kezelése 

Bizonyos időpontok esetében – melyet a TRUM jelöl – az ACER elvárása, hogy az adott 

időpont a ’UTC’ (koordinált világidő) szerint kerüljön rögzítésre. 

Az XML-ben történő jelentés esetében erre alapvetően két megoldás van:  

 Egyrészt az időpont megadása után a +/- jelzéssel lehet jelölni, hogy az UTC időhöz 

képest mekkora a különbség. 

 A másik megoldás, hogy a jelentésben a UTC időpont kerül megadásra – ilyenkor az 

időpont végére egy „Z” karaktert kell írni. 

A felületi feltöltés esetén csak az UTC formátum megadására van lehetőség, azaz ebben az 

esetben az adott időpontot az UTC időre történő átszámítással kell megadni. 

Az ACER ’Frequently Asked Questions on REMIT Transaction Reporting’ munkaanyagából 

kitűnik, hogy az ACER számára mindkét megoldás elfogadott: 

 

 

ÚJ FUNKCIÓ – STATISZTIKAI MODUL 

Új funkcióként kerül bevezetésre a Trade Reporting rendszer REMIT felületére egy 

összesítő „képernyő”, mely megmutatja, hány darab feltöltés volt adott időszakon belül az 

egyes jelentéstípusokból, illetve melyik milyen státuszban van. 

A kimutatásban külön jelennek meg a „contract”-ok és „trade”-k, azaz amennyiben egy 

jelentés tartalmaz egyet-egyet ezekből, akkor külön szerepelnek. 

A statisztika modul elérhetősége és felépítése: 
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Az egyes oszlopok kiválasztása után a „View Reports” gombra kattintva megjelenik a 

kapcsolódó ügyletek listája. 

 

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

bizalommal a KELER Csoport kollégáihoz az alábbi elérhetőségeken: 

SZARKA GERGELY  

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

E-mail: szarka.gergely@keler.hu 

RABI LÁSZLÓ 

IT fejlesztési szakértő 
IT Fejlesztési Osztály 
Tel: (+36 1) 483 – 6203 

E-mail: rabi.laszlo@keler.hu  

  

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