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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Jelen dokumentum célja, hogy segítséget nyújtson ügyfeleink számára a REMIT által előírt 

jelentések megfelelő kitöltésében. Az alábbiakban elsősorban az „XML” kiterjesztésű 

jelentési fájlok használatára, illetve a KELER „Trade Reporting” jelentési rendszerében 

történő közvetlen, felületi adatfeltöltésre koncentrálunk. A rendszer egyéb funkcióinak 

bemutatása vagy a REMIT jelentési kötelezettséggel és szolgáltatással kapcsolatos 

fontosabb információk elérhetőek a KELER REMIT honlapján található további 

dokumentumokban. 

A KELER dedikált REMIT aloldala a következő linket érhető el: https://remit.keler.hu/ 

JELENTÉSEK TÍPUSAI 

A jelentésnél első lépés eldönteni, hogy a jelentendő ügyletek típusából kiindulva melyik 

jelentési formát/sémát kell használni. 

Alapvetően az alábbi 4 séma áll rendelkezésre: 

1. Standard ügyletek jelentése („REMIT Table 1”) 

2. Non-standard ügyletek jelentése („REMIT Table 2”) 

3. „Áram-szállítással” kapcsolatos ügyletek („REMIT Table 3”) 

4. Gázszállítással kapcsolatos ügyletek („REMIT Table 4”) 

Az alábbi ábra segítséget nyújt, hogy a Standard és Non-Standard ügyletek jelentése 

kapcsán mikor, melyik sémát kell alkalmazni:  

 

https://remit.keler.hu/
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A fenti ábráról fontos kiemelni: 

 A jelentési kötelezettség teljesítése során csak abban az esetben kell a „REMIT 

Table 2”-es sémát alkalmazni, amennyiben az ügylet nem tartalmaz konkrét ár- és 

mennyiség információkat. Minden más esetben – függetlenül attól, hogy standard 

vagy non-standard ügyletről van szó – a standard ügyletek jelentésére szolgáló 

„REMIT Table 1”-et kell használni. 

 

 A standard ügyletek jelentési határideje T+1 nap. Standard ügyletnek tekinthető 

minden ügylet, amely szabályozott piacon (tőzsdén) kerül megkötésre, illetve, 

amelyet tőzsdén kívül kötnek ugyan, de maga a termék („contract”) szerepel az 

ACER ún. „standard contract” listáján. 

 

Az ACER folyamatosan frissíti és publikálja a REMIT portálon a szabályozott piacok és a 

„standard contract”-ok listáját. 

 

JELENTÉSEK FELÉPÍTÉSE 

A standard ügyletek jelentése alapvetően 3 elemből épül fel: 

1. „Contract information”; 

2. „Order information”; 

3. „Trade information”. 

A „Contract information” tartalmazza az alaptermékre vonatkozó információkat. Az 

„Order” rész tartalmazza az ügyletkötés során megadott ajánlatok adatait, a „Trade 

information” részhez a konkrét ügylet adatait kell megadni. A „Trade Information” részben 

a korábban már megadott „Contract ID” és az „Order ID” is feltüntetésre kerül, ezzel 

összekötve az egyes részeket. 

A non-standard jelentések felépítése követi a standard ügyletek jelentéseit, viszont 

esetükben a séma nem tartalmazza az „Order information” részt (ajánlati adatokat csak a 

szabályozott piacon kötött ügyletek esetében kell megadni). 

Az áram- és gázszállítás ügyletek esetében alkalmazandó „REMIT Table 3” és „REMIT Table 

4” az elsődleges és másodlagos kapacitás ügyleteket jelentéséhez szükséges mezőket 

tartalmazza. 

Fontos kiemelni, hogy az áramszállítási ügyletekre vonatkozó „REMIT Table 3” alapvetően 

3 táblára osztható a következők szerint: 

1. „Electricity Bid” 

2. „Electricity Rights” 

3. „Electricity Total Allocation” 

A „Total Allocation” séma kizárólag az adott rendszerirányító (TSO) által használatos és az 

elsődleges kapacitás-allokáció eredményének jelentésére szolgál.  
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Az „Electricity Bid” séma a tőzsdéken keresztül kötött másodlagos kapacitás ügyletek 

jelentésre szolgál, míg az „Electricity Rights” a felek által jellemzően bilaterálisan (OTC) 

kötött másodlagos kapacitás-kereskedelemi ügyletekre vonatkozik. 

Az gázszállítási ügyletek jelentéséhez használandó „REMIT Table 4”, a „REMIT Table 3”-hoz 

hasonlóan az elsődleges és másodlagos kapacitás ügyletek jelentésére szolgál. 

XML JELENTÉSI SÉMÁK KITÖLTÉSE 

A megfelelő sablon kiválasztása után következik az ACER által meghatározott XML 

kiterjesztésű fájl kitöltése. A KELER nem változtatott az ACER által megadott struktúrán, 

de annak érdekében, hogy garantáltan formailag helyes XML-ek kerüljenek előállításra, 

kérjük, a jelentési folyamat során a KELER által megküldött XML sémákat használják. 

Az ACER oldalán az alábbi dokumentumok nyújtanak segítséget az XML-ben szereplő mezők 

tartalmát és a megadandó lehetséges értékeket illetően. 

 Transaction Reporting User Manual (TRUM) 

 Manual of Procedures (MoP) on data reporting 

A dokumentumok az alábbi linken érhetőek el: https://www.acer-remit.eu/portal/public-

documentation 

A TRUM-ban minden egyes mezőről részletes leírás található annak kitöltésére 

vonatkozóan. Például az ügyletben résztvevő felek azonosítása az alábbiak szerint történik: 

 

 

https://www.acer-remit.eu/portal/public-documentation
https://www.acer-remit.eu/portal/public-documentation
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Összesen tehát 5 lehetőség áll rendelkezésre az ügyletben résztvevő partnerek 

azonosításához. 

Az XML-ben az alábbiak szerint jelenik meg az ügyfelek azonosítása: 

 

Tehát megjelenik az azonosító típusa és maga az azonosító. 

A KELER biztosít ügyfelei számára mintaüzenet, illetve egy XSDL-WSD struktúrát, mely 

tartalmazza az egyes sémákban kötelezően megadandó adatokat. A kötelezően töltendő 

mezők a TRUM-ban is kiemelésre kerültek. 

Az XML-ek szerkesztésének egyik legegyszerűbb módja, ha az XML-t megnyitjuk az 

ingyenesen letölthető Notepad ++ programmal, ezt követően pedig már szabadon 

megadhatóak az egyes mezők értékei. 

Példa az XML Notepad ++-al történő megnyitására: 
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Megnyitást követően az alábbi módon jelenik meg az XML: 

 

A szükséges adatok kitöltését követően az XML fájl feltölthető a KELER Trade Reporting 

rendszerébe: 

 

A KELER rendszere a feltöltést követően, még az állomány befogadása és továbbítása előtt 

elvégzi a formai és logikai ellenőrzést. Hiba esetén visszaigazolást ad a hiba okáról. Erről a 

„Details”-re kattintva kapunk részletes leírást. Az alábbi példa esetén a megadott LEI kód 

kevesebb karakterből áll, mint az elvárt: 
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ÚN. „FELÜLETI FELTÖLTÉS” KÖZVETLENÜL A TRADE REPORTING RENDSZERBE 

A KELER rendszerében lehetőség van az előzetesen kitöltött XML fájl feltöltésén kívül arra 

is, hogy a felületen beépített jelentési mezőkön keresztül állítsuk össze a jelentést, az 

egyes mezők egyenkénti kitöltésével. 

A REMIT „Report data” menüpontban elsőként a kitöltendő sémát kell kiválasztani. 

 

A kiválasztott sémát követően pedig már könnyen megadhatóak a jelentés egyes adatai, 

majd ezt követően a kitöltött sablon elmenthető. Az elmentett sablonokat érdemes akár 

„partnerenként” is elmenteni, így az egyes jelentések kapcsán már csak a konkrét ügylet 

adatok frissítésére lesz szükség, a partner- és egyéb fix adatok újabb megadására nem. 

A sémákon belül a csillaggal jelölt adatokat kötelező kitölteni: 
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Az adatok kitöltése után a jelentés a „Send report” gombra kattintva küldhető el. 

Természetesen a Trade Reporting rendszer ebben az esetben is elvégzi a fent említett 

formai és logikai ellenőrzést, valamint visszaigazolja az esetleges hibákat. 

BACKLOADING ÉS BILATERÁLIS (OTC) ÜGYLETEK JELENTÉSE 

Az ACER nem biztosít külön, a backloading kötelezettség teljesítéséhez vagy a bilaterálisan 

kötött ügyletek lejelentéséhez sémát. Mindkét esetben a standard ügyletek jelentéshez 

szükséges „REMIT Table 1” séma használatos. (Kivétel ez alól, ha az ügylet nem tartalmaz 

konkrét ár és mennyiség információkat, ekkor a REMIT Table 2 sémát kell alkalmazni.)  

Backloading és bilaterális ügyletek esetében a „Contact Id” mezőben az alábbiak szerint 

jelölhető a jelentés típusa: 

 
Backloading ügylet esetén: 
 

 
 
 
Bilaterális ügylet esetén: 
 

 
 

 

AZ ACER ÁLTAL KIDOLGOZOTT MINTAÜGYLETEK 

 

Az ACER honlapján, a korábban már említett linken, konkrét mintaüzenetek is elérhetőek.  

 

A TRUM II. számú melléklete tartalmazza az egyes üzleti eseteket és az azok jelentéséhez 

szükséges adatokat táblázatos formában. (Annex II. – Examples of transaction reporting – 

2.1.-es verzió a legfrissebb jelenleg). 

 

Az említett mellékletben szereplő üzleti esetekhez szükséges XML-ek is letölthetőek az 

ACER honlapjáról. (Annex II. Section 2 V1 XML Trade Examples). 

 

Az alábbi screenshot mutatja a fent említett dokumentumok elérési helyét. 
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EXCEL FILE KONVERTER 

Az elmúlt hetek során több megkeresést kaptunk, hogy a tőzsdén kívül kötött bilaterális 

ügyletek jelentésénél megoldható-e az excel fájlban történő jelentés. 

 

Mivel az ACER a jóváhagyott státuszú RRM-től XML formátumban várja el a jelentéseket, 

arra nincs lehetőségünk, hogy excel fájlokat küldjünk feléjük.  

 

Annak érdekében viszont, hogy segítsük ügyfeleinket a jelentési kötelezettségük 

teljesítésében, kidolgoztunk egy ún. „excel konvertert”. 

 

A KELER honlapjáról letöltött konverter kitöltését követően a szükséges XML fájl könnyen 

előállítható. Az említett excel az alábbi linken érhető el:  

https://remit.keler.hu/Dokumentumok/ - a Mintaállományok menüpont alatt. 

 

A konventer olyan OTC ügyletek jelentésében nyújt segítséget, amelyekhez az alábbi 

adatok megadása szükséges: 

 

https://remit.keler.hu/Dokumentumok/
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Az excel használatához: 

 Engedélyezni kell a makrók használatát; 

 Engedélyezni kell a tartalom szerkesztését; 

 A második sorban szereplő adatok megadásán kívül az állomány nem módosítható; 

 Az adatok megadását követően a Generate XML gombot kell megnyomni; 

 Ha az XML létrejött, elmenthető, majd ezt követően feltölthető a Trade Reporting 
rendszerbe. 
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Amennyiben további kérdésük merülne fel a fentiekkel kapcsolatban, kérjük, forduljanak 

bizalommal a KELER Csoport kollegáihoz alábbi elérhetőségeiken: 

TÓTH-BEDE ÉVA 

nemzetközi elszámolási munkatárs 

Nemzetközi Elszámolási Osztály 

Tel: (+36 1) 483 – 6288 

E-mail: toth-bede.eva@keler.hu 

SZARKA GERGELY  

termékmenedzser 

Stratégiai és Termékmenedzsment Osztály 

Tel: (+36 1) 483 – 6213 

E-mail: szarka.gergely@keler.hu  
 

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

 

mailto:toth-bede.eva@keler.hu
mailto:szarka.gergely@keler.hu
mailto:tradereporting@keler.hu

