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ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS 

Jelen dokumentum a Trade Reporting rendszer felhasználói kézikönyve. A rendszer minden 

kiadásához egy teljes értékű, az aktuális kiadásnak pontosan megfelelő felhasználói dokumentáció 

tartozik. 

 

Az alábbi felsorolás bemutatja a rendszerben megjelenített képernyőket, a rajtuk feltűntetett 

adatokat, esetleges validációkat, valamint a képernyőkön használható gombokat. 

 

A felhasználó a belépés előtt eldöntheti, hogy a választható nyelvek közül melyiket kívánja 

használni. A nyelv megváltoztatását követően a belépő képernyőt újratöltjük a kiválasztott nyelv 

elemeivel. Minden további képernyő címkéje és üzenetei a választott nyelven jelennek meg. 

A bejelentkező képernyőn a felhasználói azonosító és a jelszó megadására szolgáló mező jelenik 

meg, amennyiben a felhasználó üzemidőben próbálja meg elérni az oldalt. Ha a felhasználó 

üzemidőn kívül próbálja az oldalt elérni, akkor a KELER tájékoztató üzenete jelenik meg a 

képernyőn. A felhasználónév és jelszó megadása után a rendszer autentikálja a felhasználót. Első 

bejelentkezéskor, illetve, ha a KELER mint „üzemeltető” új jelszót ad meg, a jelszó módosítása 

kötelező. A jelszó módosítását megelőzően nem lehet tranzakciót kezdeményezni a felhasználó 

nevében. 

A felhasználót a következő kezdő képernyő fogadja. Ezen keresztül, a megfelelő adatok megadását 

követően léphet be a rendszerbe. 

 



 

 

 

 

A jelentések feltöltése a felhasználó saját gépéről vagy a lokális hálózatán található meghajtóról 

kezdeményezhető. A ’Tallózás…’ során felnyíló ablakban kiválasztott fájl kiterjesztése „XML” lehet. 

 

A feltöltött fájlt nem eredeti nevén tároljuk a rendszerben. 

A feltöltés során az alapértelmezett feltöltés V1-V2 konverzió engedélyezése nélkül történik. 

Amennyiben a képen látható alábbi legördülő menüből kiválasztjuk az „Engedélyezve” opciót, úgy a 

rendszer a feltöltés során elvégzi a szükséges konvertálást, amennyiben V1 séma alapján elkészített 

állomány feltöltését szeretnénk elvégezni. 



 

 

2.1.1 Egy állomány feltöltése 

Az állomány sikeres feltöltése esetén a következő információ jelenik meg számunkra. 

 

Amennyiben az állományban logikai hiba található, a következő ablakkal találkozhatunk: 

 

A feltöltés csak a KELER által meghatározott üzemidőn belül – munkanapokon 8.30 és 18.00 között - 

lehetséges. Amennyiben üzemidőn kívül próbálunk fájlt feltöltetni, a következő hibajelzést kapjuk. 

 



 

2.1.2 Többes állomány feltöltés 

Lehetőséget biztosítunk több állomány egyidejű kiválasztására és feltöltésére. A ctrl + bal egér és a 

shift gomb + bal egér billentyű-kombináció segítségével egyesével vagy tömegesen jelölhetjük ki a 

mappánkban található állományokat. A feltöltést követően egy összegző ablakot láthatunk, ahol 

megtekinthető, az egyes állományok feltöltése milyen eredménnyel zárult. 

Sikeres feltöltés esetén minden egyes sor után a következő üzenetet láthatjuk. 

 

Amennyiben hibajelzést látunk, az ikonra kattintva elő tudjuk hívni az állományhoz tartozó hiba 

magyarázatát. 

 

Hibás feltöltés esetén egy kiemelt figyelmeztetés is jelzi: a hiba okát az ikonra kattintva tudjuk 

megtekinteni. 

 



 

 

A rögzítés felületen lehetőség nyílik a felhasználó számára, hogy manuálisan is rögzítsen, illetve 

feltöltsön adatokat. Első lépésként ki kell választania, milyen jelentéstípussal szeretne foglalkozni. 

A következő típusok közül tudunk választani: 

 „Standard contract reporting” 

 „Non-standard contract reporting” 

 „Gas allocations” 

 „Electricity Bid Market document” 

 „Electricity Rights market document” 

 „Electricity Total allocation results” 

 

A REMIT adatrögzítő felület a központilag meghatározott jelentésstruktúra alapján készült, ennek 

megfelelően tölthetőek fel a jelentés adatmezői értékekkel. A jelentés adott sorához kapcsolódó 

„adatrögzítő-szerkesztő” mezőben a mező értékét kell megadni. Amennyiben egy adott jelentéssor 

szerint több kapcsolódó jelentésadat megadása is lehetséges – például a „contract” jelentéssorhoz 

kapcsolódóan a „contract” részletes adatai kerülnek feltüntetésre -, akkor egy kiválasztott 

jelentéssorra kattintva egy további szerkesztő felület jelenik meg, melyen elérhetőek a kapcsolódó 

adatmezők és jelentéssorok. Amennyiben az adott jelentéssorhoz további részletek is megadhatók, 

akkor ugyancsak egy következő szerkesztő fül nyílik meg, egészen addig, míg a jelentéssorhoz már 

nem tartozik több kibontható elem. 

 



 

Amennyiben a jelentésen belül egy tartalmi elem többször is ismétlődik, akkor az adott tartalmi 

elemen állva elérhető az adatrögzítő terület felett található „ ” jel. Így az elemhez hozzáadható 

az adott mező egy újabb példánya. Amennyiben az adott ismétlődő mezőre kattintva megnyíló 

újabb adatrögzítő fülön állunk, a „ ” jelre kattintva a rögzítendő adatmező-blokk ismételten 

beszúrásra kerül mint kitöltendő jelentés-adathalmaz. 

 

Amint a felhasználó elhagyja a mezőt annak kitöltését követően, a rendszer elvégzi az automatikus 

formai ellenőrzést végez a megadott mezőértéken. Amennyiben a kitöltött mezőérték nem felel 

meg a formai elvárásoknak, akkor a hibás mező kerete piros színűre vált és a kapcsolódó formai 

szabály hibaüzenetben jelenik meg a mező mellett. 

 

Amennyiben egy mező értéke valamilyen értékhalmazból választható ki (pl.: mennyiségi egység), 

akkor az adatrögzítő felületen legördülő értékválasztó lista segíti a megfelelő mezőérték 

beállítását. 

 



 

Dátumot a naptár ikonra kattintva, a megfelelő év, hónap, nap kiválasztásával lehet rögzíteni. 

 

2.2.1. Sablonok mentése 

Amennyiben a jelentés részben vagy egészben sikerült feltölteni, viszont szeretnénk vele a 

későbbiekben tovább dolgozni, lehetőségünk van az adott állapot mentésére. A „Sablon név” 

mezőben tetszőlegesen elnevezhetjük a jelentést, majd a „Mentés gomb” segítségével menthetjük 

a munkát. 

 

2.2.2. Sablonok feltöltése 

Az előzőekben lementet jelentésünket visszatölthetjük további szerkesztés céljából. Az adott 

típushoz tartozó sablonokat a sablonválasztóból hívhatjuk elő, majd a kiválasztás után a betöltés 

gomb segítségével nyitjuk meg a korábban elmentett munkánkat. 

2.2.3. Sablonok törlése 

A korábban felvitt listából a már nem használt sablonokat törölhetjük. 



 

 

2.2.4. Jelentés küldése 

Ezzel a funkcióval küldhetjük el az elkészült sablonunkat. 

 

 

 

A tranzakció monitoring oldalon megtekinthető a feltöltött fájlok listája. A feltöltések kiválasztása 

szűrő mezők segítségével történik. 

A partner adatait saját és a KELER felhasználóin kívül más nem láthatja. 



 

 

A találati listában lévő tételhez kapcsolódó „Tranzakciós fájl napló”  ikonra kattintva a fájllal 

kapcsolatos tranzakció-napló jelenik meg. 

 

A „TR adatlekérdezés”  ikonra kattintva a felhasználót a tranzakciós adatlekérés ablakra 

navigáljuk, ahol elérheti a fájlok tartalmát. Itt letölthetőek mind a küldött, mind a válasz 

állományok. A „letöltés”  ikonra kattintva az elküldött állományokat 

tekinthetjük meg. 



 

 

A „válasz letöltés”  ikonra kattintva megtekinthetjük a TR által tárolt 

„xml” állományt. 

 

A következő képen a tranzakció tételeit láthatjuk. A jelentéseket letölthetjük excel formátumban.  

 

Letöltés előtt, a felnyíló kérdés válaszlehetőségei közül vagy a teljes állomány vagy a megjelenített 

adatok exportjára kattinthatunk. (Erre részletesebben kitérünk a 3.3-as menüpontban.) 

 

A felületen lehetőségünk nyílik a tranzakciókban feladott jelentések megtekintésére. A listázásra 

kerülő tételek adatai oszlopokban jelennek meg, kereshető, szűrhető és rendezhető formában. A 

megjelenített oszlopokon felül a listát újabb oszlopokkal bővíthetjük, de ezeket később el is 

rejthetjük. A következő felsorolásban találhatóak a listánk bővítésére megjelenített oszlopok. 



 

 

Alaphelyzetben mindig bizonyos oszlopokat jelenítjük meg, a listát a bal felső sarokban található 

gomb segítségével bővíthetjük. Amennyiben a listánkat a felajánlott összes oszloppal szeretnénk 

kibővíteni, a felső sorban található „pipával”  azonnal megtehetjük. Lehetőségünk van csak egy 

– egy oszloppal is kiegészíteni a jelentésünket. 



 

 

A felület lehetőséget biztosít a megjelenített adatok exportjára is. Ezt a „letöltés” 

 gomb segítségével érhetjük el. 

 



 

 

Az ügyletnyilvántartó funkció célja, hogy a standard vagy non-standard üzenetkommunikációval/ 

állományfeltöltéssel lejelentett ügyletek aktuális üzleti fázisát és státuszát megjelenítse, valamint 

a jelentések historikus áttekinthetőségét biztosítsa. 

A nyilvántartás az összes feltöltött új ügylethez kapcsolódó jelentést táblázatos formában 

tartalmazza. A táblázatban az ügyletek aktuális üzleti státuszát és jelentések szerinti főbb adatait 

láthatja a felhasználó. Az egyes elemei kereshetők, oszlopok szerint szűrhetőek, rendezhetőek. A 

felsorolásban a fixen megjelenített oszlopokon túl azok az oszlopok is megtalálhatóak, melyekkel a 

listánkat bővítettük. 

A nyilvántartás kezdő oldalán csak a sikeresen elküldött standard vagy non-standard jelentésekhez 

kapcsolódó üzenetek adatai érhetők el. 

 

Ahogy a 3.2.-es pontban bemutatjuk, az ügylet monitoring funkció esetében is bővíthető a 

megjelenített oszlopok köre a bal felső sarokban található funkció gomb segítségével. Amennyiben a 

listánkat a felajánlott összes oszloppal bővíteni szeretnék, a felső sorban található „pipával”  

azonnal megtehetjük, ebben az esetben is. 



 

 

Az „ügylet történet” ikonra kattintva láthatjuk az adott trade-re vonatkozó tranzakciókat, 

kronológiai sorrendben. 

 

Ahogy a 3.1-es menüpontban is említettük, a felhasználó ebben az esetben is letöltheti az 

adattartalmat excel táblázatba a felület jobb alsó sarkában megtalálható Letöltés gomb 

segítségével. Az alábbi képernyőn bemutatott kérdés jelenik meg ezt követően: mely választást 

kínál két export típus között.  

 Teljes export: a jelentésekben szereplő minden üzleti mezőjel exportja. 



 

 Megjelenített adatok exportja: a „jelentések megtekintése” felületen oszlopként látható 

jelentés mezőket tartalmazó „xlsx” állományt. 

Egy állományon belül a különböző típusú jelentések adatai külön munkalapon jelennek meg. 

 

 

A partner (ügyfél) „Adminisztrátor” szerepkörrel rendelkező felhasználója ellenőrizheti az 

„Adatkezelő” - és természetesen más „Adminisztrátor” – szerepkörben lévő felhasználók 

tevékenységét. A lehetséges szűrőfeltételeken túl (pl. felhasználó, dátum intervallum, tevékenység) 

a találati lista tartalmazza a tevékenységre vonatkozó szükséges információkat, amelyet a rendszer 

a felhasználói aktivitás naplóból hív le. 

 

Főbb szűrőnézetek: 

 Felhasználó: a személy neve - a név részleteire is lehet szűrni (%like%). 

 Tevékenység időpontja: a felhasználó aktivitásának kezdete és vége. 

 Tevékenység: a tevékenység típusának kiválasztása. 

 Partner: a társaság (ügyfél) kiválasztása. 



 

 

Első bejelentkezés után a jelszóváltás kötelező. A karbantartást minden felhasználó elvégezheti, de 

csak a saját adatait láthatja. A felhasználók felvitelét, egyéb adatok karbantartását a KELER 

„üzemeltető” végzi. 

A funkció indításakor a felhasználói szűrés nélkül azonnal a saját adatai karbantartó oldalára kerül. 

A felhasználó a saját adatainak részleges módosítását (pl. jelszó, telefonszám, E-mail) végezheti el, 

de rendszer adminisztrációs funkció módosítására nem jogosult. 

Fontosabb mezőmagyarázat: 

 Felhasználói azonosító: felhasználó login kódja; 

 Felhasználó neve: teljes név titulussal együtt; 

 Nyelv: a felhasználó nyelve; 

 Jelszó: a belépési jelszó; 

 Jelszó megerősítve: a mezőben megadott jelszónak meg kell egyeznie az előző mezőben 

megadottakkal; 

 Telefonszám: felhasználó telefonszáma; 

 E-mail: felhasználó e-mail címe; 

 Felvitel dátuma: az adatok kitöltésének időpontja; 

 Módosítás dátuma: a legutóbbi adatváltoztatás időpontja; 

 Jóváhagyás dátuma: a 4 szem elv alapján történt 2. szintű jóváhagyás dátuma; 

 Partner: a partner a társaság, amelyhez a felhasználó hozzárendelését kérte, amelynek 

megbízásait feltöltheti, láthatja. Partner lehet a KELER is, amely ilyen értelemben a 

belső felhasználót jelöli; 

 Szerepkör: a felhasználó szerepköre, amely alapján az elemi jogosultságok is kiosztásra 

kerülnek; 

 Előző belépés időpontja: a legutóbbi bejelentkezés dátuma. 

 


