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Miről lesz szó?

REMIT

 Alapvető fogalmak

 Nyilvántartásba vétel

 Adatszolgáltatási (jelentéstételi) szabályok

 Bennfentes információval kapcsolatos szabályok

 Bennfentes kereskedelem és piacmanipuláció tilalma

 Hazai implementáció

MAR

 Hatálya

 Bennfentes információval kapcsolatos szabályok

 Bennfentes kereskedelem és a piacmanipuláció tilalma
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REMIT‐ Alapvető fogalmak
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Bevezetésként…
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A témával kapcsolatos rendelkezések

 már kiadott jogszabályok és határozatok:
– REMIT (1227/2011/EU rendelet)‐ regulation on energy market integrity 

and transparency
– REMIT implementációs (végrehajtási) rendelet (EU Bizottság 

1348/2014/EU végrehajtási rendelete)
– Get., Vet. és vhr.‐k
– 57/2013. NFM rendelet
– EuBír határozatok

 egyéb „soft law” források
– ACER Guidelines, No action letter
– MEKH állásfoglalás(ok) 

 és a majdan kiadandó források
– Végrehajtási jogi aktusok 
– Egyedi ügyekben hozott határozatok (MEKH, bíróság, EuBír, ACER) 

tartalmazzák.



Nagykereskedelmi energiatermékek  
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• REMIT 2 (4) cikk
• Szerződések és származékos termékek (ügyletek)
•Az Unión belüli
• VE / FG ellátásra vonatkozó szerződések;
• Termelt, értékesített vagy átadott VE / FG‐zal kapcsolatos
származékos termékek (ügyletek);

• VE / FG szállítására vonatkozó szerződések;
• VE / FG szállításával kapcsolatos származékos termékek
(ügyletek);

NEM: A végső felhasználók felhasználása céljából történő
VE/FG ellátásra és elosztásra vonatkozó szerződés
(600GWh/évig)



Nagykereskedelmi energiatermékek (2) 
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• REMIT 2 (4) cikk
• Ide tartozik:
• Napon belüli (intraday), withinday, másnapi (day‐
ahead), two‐days‐ahead; hétvégi (week‐end); hosszú
távú VE / FG ellátási / szállítási szerződések

• Nem tartozik ide 
• Zöld bizonyítvány 
• CO2 kibocsátási kvóta 

• Csoporton belüli kereskedelem (ugyanazon
vállalkozáscsoporthoz tartozó féllel való OTC
kereskedés) is a REMIT hatálya tartozik



Nagykereskedelmi energiapiacok  
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• REMIT 2 (6) cikk
• „bármely olyan piac az Unión belül, ahol nagykereskedelmi

energiatermékekkel kereskednek”
• Különösen

• VE / FG kiegyenlítő piacok 
• Intraday / within‐day VE / FG kereskedési piacok 
• Másnapi / two‐days‐ahead VE / FG kereskedési piacok 
• VE / FG fizikai kereskedésének piacai az Unión belül, ideértve a 

fizikai forward ügyleteket és a nem standard hosszú távú 
szerződéseket

• A VE / FG szállítására vonatkozó kapacitások piacai 
• Az Unión belül termelt, értékesített vagy átadott VE / FG‐ra

vonatkozó származékos ügyletek
• Az Unión belül szállított VE / FG‐ra vonatkozó származékos ügyletek



Piaci szereplő 

• REMIT 2 (7) cikk
• „minden olyan személy, beleértve az átvitelirendszer‐, illetve

szállításirendszer‐üzemeltetőket is, aki egy vagy több
nagykereskedelmi energiapiacon ügyleteket köt, például
kereskedési megbízást ad”
• Energiakereskedők (VE / FG szállítási, ellátási vagy vásárlási 

tevékenységet végző vállalkozások) 
• VE / FG termelők
• VE / FG nagykereskedelmi fogyasztók, végfelhasználók (600GWh/év 

felett)
• Átvitelirendszer‐üzemeltetők (TSO)
• Tárolásirendszer‐üzemeltetők
• LNG rendszerüzemeltetők 
• Befektetési vállalkozások (2004/39/EK ie. 4 (1) cikk)
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Piaci szereplő (2) 

• A REMIT alkalmazhatósága nem EU / nem EGT államokban
letelepedett vállalkozások esetében

• 2. (6) cikk: piaci szereplő minden olyan személy, aki egy vagy több
nagykereskedelmi energiapiacon ügyleteket köt, például kereskedési
megbízást ad

• 9. (1) cikk – piaci szereplők nyilvántartásba vétele „…vagy amennyiben
nem az Unióban letelepedettek vagy nem rendelkeznek ott lakóhellyel,
azon tagállamban, ahol tevékenységet végeznek.”

• => a nem EU / nem EGT államokban letelepedett vállalkozások is piaci
szereplőnek minősülnek, és a REMIT hatálya alá tartoznak:
• Nyilvántartásba vételi kötelezettség (9. (1) cikk)
• Adatgyűjtési kötelezettség (8. (1) és (5) cikk)
• Bennfentes információ közzétételi kötelezettség (4. cikk)
• Bennfentes kereskedelem tilalma (3. cikk)
• Piaci manipuláció tilalma (5. cikk)
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Szervezett kereskedési hely 
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„szervezett kereskedési hely” vagy „szervezett piac”
a) olyan multilaterális rendszer, amely összehozza több harmadik fél nagykereskedelmi energiatermékekben meglévő vételi és
eladási szándékát, vagy elősegíti ezt olyan módon, hogy az szerződést eredményezzen;
b) minden egyéb olyan rendszer, amelyben több harmadik fél nagykereskedelmi energiatermékekben meglévő vételi és eladási
szándéka hozható össze olyan módon, hogy az szerződést eredményezzen.
Ezek a rendszerek magukban foglalják a villamosenergia‐ és gáztőzsdéket, a közvetítőket és a hivatásszerűen ügyleteket bonyolító
más személyeket, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 4. cikkében meghatározott kereskedési
helyszíneket;
https://www.acer‐remit.eu/portal/organised‐marketplaces

„szabványosított szerződés” szervezett kereskedési helyen kereskedésre
bevezetett nagykereskedelmi energiatermékkel kapcsolatos szerződés,
függetlenül attól, hogy az ügyletre ténylegesen azon a kereskedési
helyen kerül‐e sor

https://www.acer‐remit.eu/portal/standardised‐contract

„nem szabványosított szerződés” nagykereskedelmi energiatermékre
vonatkozó szerződés, amely nem szabványosított szerződés



Nyilvántartásba vételi
(regisztrációs) kötelezettség
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Nyilvántartásba vétel (regisztráció) 

Kinek kell regisztrálni?

Hol kell regisztrálni?

Hogyan kell regisztrálni?

Meddig kell regisztrálni?
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Kinek kell regisztrálni? 

Azoknak a piaci szereplőknek,
– Termelők,
– Szállítók, elosztók, tárolók,
– Kereskedők
– Fogyasztók legalább évi 600 GWh fogyasztási kapacitással 
– Stb. 

akik jelentéstételi kötelezettséggel érintett ügyleteket
kötnek

– Nagykereskedelmi energiapiacokon nagykereskedelmi 
energiatermékkel ügyletelnek

Korlátozott kereskedelmi engedélyesek?
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Hol kell regisztrálni? 

Azon tagállami NSZH‐nál, amelyben letelepedtek
(lakóhellyel rendelkeznek)

Ha nem az EU/EGT területén telepedtek le, akkor
abban a tagállamban, ahol tevékenységet végeznek

Mo.:Magyar Energetikai és Közmű‐ Szabályozási
Hivatal
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Hogyan kell regisztrálni? 

Internetes felületen
– https://www.acer‐remit.eu/portal/ceremp
– https://www.acer‐remit.eu/ceremp/home?nraShortName=12&lang=hu_HU

– http://www.mekh.hu/download/c/e0/00000/CEREMP_Felhasznaloi_Kezikonyv.pdf

Több lépcsős folyamat
– Új felhasználó nyilvántartásba vétele 
– Belépés
– Adatok megadása

1. szakasz: a piaci szereplővel kapcsolatos adatok
2. szakasz: a piaci szereplőhöz kapcsolódó természetes személyekkel kapcsolatos adatok
3. szakasz: a piaci szereplő végső ellenőrzőjével vagy kedvezményezettjével kapcsolatos adatok
4. szakasz: a piaci szereplő vállalati struktúrájával kapcsolatos adatok
5. szakasz: a piaci szereplő nevében jelentő/meghatalmazott adatok

– Beadás
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Meddig kell regisztrálni? 

a végrehajtási rendelet hatálybalépésétől kezdődően
(„az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba”) azaz 2015.
január 7‐től lehetett megkezdeni

– Végső határidő: 2015. április 7.

Mo: 2015. március közepe

Legkésőbb a jelentéstétel köteles ügylet megkötése
előtt
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Adatszolgáltatás (jelentéstétel)
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Adatszolgáltatás

Jogforrások:
– REMIT, 8. cikk
– REMIT Vhr. 
– Transaction Reporting User Manual
– No Action Letter (ACER) 

Miről?

Kinek?

Mit?

Meddig?

(Hogyan?)
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Miről kell adatot szolgáltatni? (1) –
Kereskedési adatok Kötelező módon

19

Nagykereskedelmi energiatermékek vonatkozásában:
– Napközbeni vagy napon belüli ügyletek
– Másnapi ügyletek
– Kétnapos ügyletek
– Hétvégi kereskedésre szóló ügyletek
– Utólagos (after‐day) ügyletek
– a villamosenergia‐ vagy földgázellátásra vonatkozó egyéb szerződések, ahol az átadás két

napnál később történik, amennyiben az átadásra az Unión belül kerül sor, függetlenül a
kereskedelmi ügylet lebonyolításának helyétől és módjától és különösen attól, hogy az
ügyletre aukció formájában vagy folyamatos jelleggel kerül‐e sor

– egy olyan önálló fogyasztási egység villamosenergia‐ vagy földgázellátását biztosító
szerződés, amely műszakilag képes legalább évi 600 GWh mennyiség fogyasztására

– opciós, határidős és csereügyletek és a szerződések egyéb származtatott ügyletei az
Unióban előállított, forgalmazott vagy átadott villamos energiához vagy földgázhoz
kapcsolódóan

VE /FG szállítása vonatkozásában
– VE / FG szállítására vonatkozó szerződések; 
– opciós, határidős és csereügyletek és a szerződések egyéb származtatott ügyletei az

Unióban szállított villamos energiához vagy földgázhoz kapcsolódóan



Miről kell adatot szolgáltatni? (2) –
Kereskedési adatok ACER kérésére

Az alábbi szerződéseket csak az ACER indokolással
ellátott felhívására kell bejelenteni:

– csoporton belüli szerződések
– egy legfeljebb 10 MW kapacitású önálló termelési egység vagy 
legfeljebb 10 MW összesített kapacitású termelési egységek 
által előállított villamos energia fizikai átadására vonatkozó 
szerződések

– egy legfeljebb 20 MW termelési kapacitású önálló 
földgáztermelő létesítmény által előállított földgáz fizikai 
átadására vonatkozó szerződések

– a villamos energiával és földgázzal kapcsolatos 
kiegyensúlyozási szolgáltatásokra vonatkozó szerződések

No Action letter alapján 2017. december 31‐ig nem kell
jelenteni.
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Kinek kell adatot szolgáltatni? (1)
 Szervezett kereskedési helyen:

– Piaci szereplő, azonban a kereskedési helynek fel kell ajánlani a 
jelentéstétel átvállalását 

 Elsődleges kapacitásfelosztási szerződések:
– TSO 

 (teljesített és nem teljesített) kereskedési megbízások:
– Kereskedési hely / adatszolgáltatásra képes harmadik fél

 Olyan nagykereskedelmi termék, amelyet az EMIR (más pü‐i
szabályozás) alapján már jelenteni kellett:

– Nincs további adatszolgáltatási kötelezettség

 Nem szervezett kereskedési helyen létrejövő nagyker
energiatermékek szerződései:

– Piaci szereplő / megbízott harmadik fél  
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Milyen adatot kell szolgáltatni? (1)
• 45 adatot kell a szerződésről bejelenteni, többek között:
Szerződésazonosító: Egyedi azonosító, amelyet a két piaci szereplő rendel
hozzá a szerződéshez (ez a TRUM szerint a tőzsdén kívüli ügyleteknél nem
kell)

Ár vagy árképlet: A szerződésben használt rögzített ár vagy árképlet

Becsült névleges összeg: A szerződés becsült névleges összege (ha
alkalmazható) (TRUM szerint = Price x Volume x Number of periods)

Teljes névleges szerződéses mennyiség: A nagykereskedelmi energiatermék
egységeinek becsült teljes száma (TRUM példa: 100 MW x 8h x 30nap =
240,000 MWh)

 Indexárfolyam típusa: Az ár besorolása rögzített, egyszerű indexű
(egyetlen mögöttes elem) vagy összetett árképlet (több mögöttes elem)
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Milyen adatot kell szolgáltatni? (2)
Ármegállapítási index: A szerződésben az árat
meghatározó indexek felsorolása. Adja meg
minden egyes index nevét. Olyan indexkosár
esetében, amelynek nincs egyedi azonosítója, a
kosarat vagy az indexet kell megjelölni

Elszámolási módszer: A szerződést fizikai
leszállítással, készpénzben, mindkét módszerrel,
opcionálisan vagy egyéb módon teljesítik‐e

Opcióra vonatkozó adatok (ha van)

23



Meddig kell adatot szolgáltatni (határidő)? 
(1)

OMP standard ügyletek T+1 munkanapos jelentéstételi
kötelezettség

Nem OMP standard ügyletek T+1 munkanapos jelentéstételi
kötelezettség

Nem OMP nem standard T+1 hónapos jelentéstételi
kötelezettség

Módosítást és megszüntetést is

Jelentés tételi kötelezettség előtt megkötött, és még
hatályban lévő szerződések, a jelentéstételi kötelezettségek
alkalmazandóvá válását követő 90 napon belül (backloading)
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Meddig kell adatot szolgáltatni (határidő)? (2)
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Hogyan kell adatot szolgáltatni? (1)
• RRM‐eken keresztül‐Registered Reporting

Mechanisms (https://www.acer‐remit.eu/portal/list‐of‐rrm)
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Hogyan kell adatot szolgáltatni? (2) – TRUM 

REMIT Transaction Reporting User Manual (TRUM)

https://www.acer‐remit.eu/portal/public‐
documentation

150 oldal
– Standard szerződésekkel kapcsolatos adatszolgáltatás 
– Nem‐standard szerződésekkel kapcsolatos 
adatszolgáltatás

– VE szállítási szerződésekkel kapcsolatos adatszolgáltatás 
– FG szállítási szerződésekkel kapcsolatos adatszolgáltatás
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Hogyan kell adatot szolgáltatni? (3) 
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Bennfentes információra vonatkozó 
szabályozás
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Bennfentes információval kapcsolatos 
szabályok 

Bennfentes információ fogalma

Mit kell tenni a bennfentes információ birtokában?

Mit tilos tenni a bennfentes információ birtokában?

Mit lehet tenni a bennfentes információ
birtokában?
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Bennfentes információ fogalma 
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Bennfentes információ

konkrét információ

amelyet nem hoztak nyilvánosságra

amely közvetlenül vagy közvetve egy
vagy több nagykereskedelmi
energiatermékkel kapcsolatos; és

amelynek nyilvánosságra hozatala
valószínűsíthetően jelentős hatást
gyakorolna az említett
nagykereskedelmi termék árára
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Bennfentes információ – konkrét információ 

Például az az információ, amely(et)
– a 714/2009/EK rendelet, a 715/2009/EK rendelet és az

543/2013 rendelet alapján nyilvánosságra kell hozni
– Termelő, tárolási és szállítási kapacitásokra és

felhasználásukra, ideértve a tervezett és rendkívüli kiesésekre
vonatkozik;

– jogszabályok, piaci szabályzatok, szerződések vagy szokások
alapján nyilvánosságra kell hozni;

– egy ésszerűen eljáró piaci szereplő egy nagykereskedelmi
energiatermékre vonatkozó ügylet megkötésére vonatkozó
döntése során valószínűleg felhasznál
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Bennfentes információ – konkrét információ 

 „Azt az információt kell konkrétnak tekinteni, amely létező, vagy ésszerűen feltételezhető
módon létrejövő körülményekre, vagy olyan eseményre vonatkozik, amely megtörtént vagy
ésszerűen feltételezhető, hogy meg fog történni, és elég konkrét ahhoz, hogy lehetővé tegye
következtetések levonását az ilyen körülményeknek vagy eseménynek a nagykereskedelmi
energiatermékek árára esetlegesen gyakorolt hatásáról.” (REMIT 2. cikk (1) bekezdés)

– Pletyka, indikáció, spekuláció nem
– Kellően konkrét ahhoz, hogy egy piaci szereplő véleményt formálhasson annak az árra gyakorolt

hatásáról

 Például konkrét:
– „Szlovákiában egy 400 MW teljesítményű erőműblokk nem tervezett kimaradása következett be” vagy
– „a HAG vezetéken feltárt műszaki hiba kijavítása további három hetet vesz igénybe”

 Például nem konkrét információ:
– „a világ földgáz ellátásának egyensúlya (nem) kielégítő”
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Bennfentes információ – nem hoztak 
nyilvánosságra 

Az információ akkor tekinthető nyilvánosságra
hozottnak, ha elérhetővé tették a szélesebb
körben vett kereskedő kör számára

– Lényegtelen, hogy ki hozta nyilvánosságra
– (energia)tőzsdei vagy csak (szűk körben) egyesek
számára elérhető információs felületen történő
publikálás nem minősül nyilvánosságra hozatalnak
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Bennfentes információ – egy vagy több 
nagykereskedelmi energiatermékkel kapcsolatos 

Kevéssé tárgyalt kérdés

Az adott termékkel (ésszerűen) kapcsolatba
hozható

– Közvetve vagy közvetlen

36



Bennfentes információ – jelentős hatást
gyakorolna az említett nagykereskedelmi
termék árára

Az információ lényeges annyira, hogy képes lényegesen hatni az árakra
– Olyan típusú információ, amely a múltban lényeges hatást gyakorolt az árakra;
– Létező elemzések, jelentések azt jelzik, hogy az ilyen típusú információ érinti az árakat;
– Maga a piaci szereplő az ilyen típusú információt korábban már bennfentes információként

kezelte;
– Egy másik, ésszerűen eljáró piaci szereplő az ilyen eseményt korábban már bennfentes

információként kezelte

Az alkalmazandó teszt – lényeges hatás
– Jogi (okozatossági)?
– Közgazdasági?

Az alkalmazandó teszt – gyakorolna
– 50%<?
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Bennfentes információ – kérdések

Threshold?
– Európai vagy nemzeti? (ld. MEKH ajánlás)

Kizárólag eszközre (asset) vonatkozik?
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Bennfentes információ – példák
Bennfentes információ különösen:

– „a villamos energia vagy földgáz termelésére, tárolására, fogyasztására, átvitelére
vagy szállítására szolgáló létesítmények kapacitására és használatára, vagy LNG‐
létesítmények kapacitására és használatára vonatkozó információ”;

– NFM rendelet hatályon kívül helyezett listája
– termelő létesítmény működésének szüneteltetése, befejezése, folytatása (MEKH

engedély alapján), kapacitástól függően;

Nem bennfentes információ (?)
– a piaci szereplő „kereskedelmi terveire” és „kereskedelmi stratégiájára” vonatkozó

információ
– külső, bárki által (akár előfizetés alapján) hozzáférhető időjárási adatok;
– a keresletre, kínálatra, ezek viszonyára a historikus adatokból levonható

következtetések;
– bilaterális rövid, közép vagy hosszú távú kereskedelmi ügylet megkötése, módosítása

vagy megszüntetése, ennek feltételei;
– kereskedelmi portfolió megvásárlása.
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Bennfentes információ – MEKH állásfoglalás

MEKH álláspontja:
– „A Hivatal úgy ítéli meg, hogy a 40 MW, illetve az alatti kiesések, átlagos piaci

körülményeket alapul véve, valószínűsíthetően nem gyakorolnak jelentős
hatást a villamos energia nagykereskedelmi árára. Átlagos piaci
körülményeket alapul véve tehát a piaci szereplők ezt szem előtt tartva
alakíthatják ki a közzététellel kapcsolatos döntéseiket”;

De!
– az ajánlás a MEKH által kiadott ‐ piaci szereplőkre kötelező erővel nem

rendelkező ‐ jogi eszköz;
– ugyanakkor kifejezi a jogszabályok által támasztott követelményeket, a MEKH

által javasolt jogalkalmazási gyakorlatra vonatkozó elveket, illetve
módszereket, a piaci szabványokat és szokványokat; és

– a közzé(nem)tétel a piaci szereplő döntése és felelőssége; ha egy piaci szereplő
úgy ítéli meg, hogy az adott piaci körülményeket figyelembe véve ennél a
határnál kisebb kapacitás‐kiesés is jelentős hatást gyakorolna az árra, akkor az
alsó határ alatti kapacitás‐kiesést is közzé kell tennie.

 http://www.mekh.hu/download/d/e0/00000/Ajanlas_eromuvi_kieses.pdf

40



Mit kell tenni a bennfentes 
információ birtokában?

Nyilvánosságra hozatali kötelezettség



Nyilvánosságra hozatal

Kinek?

Mit?

Hogyan?

Mikor?
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Nyilvánosságra hozatal (2)

Kinek?
– A piaci szereplőnek

Mit?
– A tulajdonában /

ellenőrzése alatt álló
bennfentes információt,
ideértve a kapcsolódó
vállalkozásokra
vonatkozóakat is

– A másik piaci szereplőre
vonatkozó bennfentes
információt nem

– Mit kell tenni a harmadik
fél bennfentes
információjával?
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Nyilvánosságra hozatal (3)
 Hogyan?

– „ténylegesen”:
• széles kereskedelmi közösség számára
• egyidejűleg
– https://www.insideinformation.hu/hu/pubpages/newslistmain.aspx
– Transzparencia oldalak?
– a 714/2009/EK vagy a 715/2009/EK rendelet alapján való nyilvánosságra hozatala teljesíti a

nyilvánosságra hozatal követelményét

 Mikor?
– „kellő időben”
– a bizalmas információ közzétételére nem kerülhet sor olyan időpontban, amikor annak már nincsen

relevanciája
– ACER: a piaci szereplők tegyenek meg mindent a (közel) real‐time közzétételt biztosító rendszerek

kialakítása érdekében (akár a harmadik csomagban foglalt kötelezettségeknek való megfelelésen
túlmenően is)
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Nyilvánosságra hozatal – harmadik fél
bennfentes információja

Egyrészről titoktartási kötelezettség
– ACER: egy piaci szereplő sem hozhat nyilvánosságra bennfentes információt egy

másik piaci szereplő nevében
– (tipikusan) szerződéses titoktartás

Másrészről egyértelmű tilalom
– Nem lehet ügyletet kötni / megbízást adni a bennfentes információ alapján

Eredmény: korlátozott cselekvési lehetőség az érintett számára
– Nem hozza nyilvánosságra
– Nem hozza harmadik fél tudomására
– Szervezeten belül (nem) teríti
– (Kizárólag) portfoliókezelési ügyletek megkötése (?)
– Tájékoztatni a harmadik felet a nyilvánosságra hozatal szükségességéről (?)
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Nyilvánosságra hozatal – praktikus
megfontolások (eljárás és szervezet)

Bennfentes információ azonosítása
– Különböző szervezeti egységek együttműködése szükséges (jog /

compliance, kereskedelem, portfoliókezelés)
– Karanténba helyezés

Közzétételi stratégia (policy)
– Minden bennfentes információt azonnal közzétenni
– Kínai fal

• Eszköz/portfolió kezelést végző személyek és a kereskedelmi ügyletkötésről
döntő személyek között

– Dedikált személy (szervezeti egység)
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Bennfentes információ közzététele

47

 HUPX által üzemeltetett honlapon keresztül (www.insideinformation.hu)

• A HUPX a közzétételi honlapot a nyilvánosság számára folyamatosan és ingyenesen elérhető, 
felhasználó‐barát módon működteti

• A közzétételi honlapra történő feltöltésre kizárólag a piaci szereplő jogosult
• A piaci szereplő a bennfentes információt magyar és angol nyelven – a két nyelvi változat közül 

a hivatalos megjelölésével – tölti fel a közzétételi honlapra

 Honlaphoz MEKH folyamatosan hozzáfér

 HUPX szabályzatot készít, amelyet a MEKH hagy jóvá

 A szabályzat minimális tartalma:

a) a kidolgozásának, egyeztetésének, módosításának rendjét;
b) a közzétételi honlap igénybevételéhez szükséges regisztráció rendjét;
c) A fizetendő hozzájárulás legmagasabb összegét és megfizetésének módját;
d) a közzétételi honlap működtetése során alkalmazandó, adatkezelésre, adatbiztonságra 

vonatkozó rendelkezéseket;
e) a közzétételi honlappal kapcsolatos műszaki, funkcionális követelményeket



Mit tilos tenni a bennfentes 
információ birtokában?

Bennfentes kereskedelem tilalma 



Bennfentes kereskedelem tilalma

Kinek?

Mit?

Meddig?
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Bennfentes kereskedelem tilalma
Kinek?

– „a személy, aki nagykereskedelmi energiatermékkel kapcsolatos
bennfentes információ birtokában van”

– Ügyvezetés, felügyelőbizottság tagjai
– Tulajdonosok
– Alkalmazottak (akik munkakörük, foglalkozásuk gyakorlása vagy feladataik
ellátása keretében férnek hozzá a bennfentes információhoz)

– Akik bűncselekmény elkövetése útján jutottak az információ birtokába
– Akik tudnak vagy tudniuk kellene arról, hogy az érintett információ
bennfentes információ

– Jogi személy esetében azok a személyek is, akik az ügyletkötésre
vonatkozó döntéshozatalban részt vesznek
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Bennfentes kereskedelem tilalma

Mit?
– szóban forgó információval kapcsolatos nagykereskedelmi
energiaterméket vennie, eladnia, valamint ilyen eladást
vagy vételt megkísérelnie;

– a szóban forgó információt másnak átadnia, kivéve ha az
információ átadására az átvevő munkakörének gyakorlása,
feladatainak ellátása keretében kerül sor; vagy

– más személyt a szóban forgó információval kapcsolatos
nagykereskedelmi energiatermék vételére vagy eladására
buzdítania vagy rávennie.
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Bennfentes kereskedelem tilalma
A gyakorlatban tehát

– Nem lehet ügyletet kötni / megkísérelni, amely ügylet a bennfentes
információn alapul vagy azt figyelembe veszi;

– Érintett termékpiac;
– földrajzi piac (price interrelated area); és
– Időbeli dimenzió

– Nem szükséges elem a
– Szándék
– Gazdasági előny megszerzése
– Tudati állapot

– Okozatossági kapcsolat?
– Nem kell bizonyítani az okozatosságot;
– Vélelmezni kell, hogy a bennfentes információval rendelkező személy az ügyletkötés során a bennfentes

információt felhasználja (MAD), azonban a vélelem megdönthető

Kérdések:
– Ügyletet nem kötni? 
– Megtett ajánlatot visszavonni? 
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Bennfentes kereskedelem tilalma

Meddig?
– Ameddig a bennfentes információt nyilvánosságra hozzák 
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Mit lehet tenni a bennfentes 
információ birtokában?

Kivételek a kötelezettség és a tilalom alól 



Kivételek

A bennfentes információt nyilvánosságra kell hozni,
kivéve

– A piaci szereplő jogos érdekére tekintettel történő elhalasztás

Tilos a bennfentes kereskedelem, kivéve
– A korábban megkötött szerződéses kötelezettség teljesítése
– Termelő / üzemeltető által kötött ügylet célja kizárólag a nem
tervezett kimaradás miatti fizikai veszteség pótlása

– Nemzeti veszélyhelyzeti szabályoknak megfelelően eljáró piaci
szereplők

– Amikor a TSO a közösségi szabályoknak való megfelelés (és
különösen a rendszerbiztonság és megbízhatóság fenntartása)
érdekében szerez be energiát
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A piaci szereplő saját felelősségére kivételesen
elhalaszthatja a bennfentes információ kellő
időben történő nyilvánosságra hozatalát, ha

erre jogos érdekeinek védelme érdekében szükség van;

a halasztással valószínűsíthetően nem vezeti félre a
nyilvánosságot;

képes gondoskodni az információ bizalmas kezeléséről; és

 az információt felhasználva nem hoz semminemű döntést
nagykereskedelmi energiatermékek kereskedelmével
kapcsolatban.

Az érintett információt a halasztás indokolásával egyidejűleg
haladéktalanul át kell adni az ACER‐nek és a MEKH‐nek

– Praktikus haszna?
– Önfeljelentés
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A piaci szereplő a bennfentes kereskedelem
tilalma ellenére jogosult
A korábban megkötött szerződéses kötelezettsége teljesítésére

– Ha az ügylet / kereskedési megbízás az előtt keletkezett, hogy az érintett személy a
bennfentes információ birtokába került volna

A termelő / üzemeltető olyan ügyletet kötni, amelynek célja kizárólag a nem
tervezett kimaradás miatti fizikai veszteség pótlása

– A szerződéses kötelezettség a fizikai veszteség keletkezése előtt kellett, hogy létrejöjjön
– Nem áll rendelkezésre más olyan eszköz (asset), amely alkalmas lenne a veszteség

pótlására
– Jelentés ACER‐nek és MEKH‐nek
– Nyilvánosságra hozatal – nem elhalasztható

Nemzeti veszélyhelyzeti szabályoknak megfelelően eljáró piaci szereplők
– Nemzeti hatóságok intézkedése alapján járnak el

Amikor a TSO a közösségi szabályoknak való megfelelés (és különösen a
rendszerbiztonság és megbízhatóság fenntartása) érdekében szerez be energiát
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Piaci manipuláció tilalma 



Piaci manipulációk 

Típus kategóriák (Guidelines alapján):
– Hamis/félrevezető tranzakciók;
– Árrögzítés;
– Fiktív eszközök/félrevezetés; és
– Hamis/félrevezető információk terjesztése
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Piaci manipulációk (2)
Hamis/félrevezető tranzakciók:

– Ún. wash trades;
– Helytelen kapcsolódó ajánlatok;
– Olyan ajánlatok megtétele, amelyeket nem kívánnak teljesíteni

Árrögzítés :
– Zárás megjelölése (piac zárásához közeli időpontban történő vásárlás vagy eladás);
– Visszaélésszerű árprés;
– Piacok közötti manipuláció (egy piacon való helytelen kereskedés annak érdekében, hogy egy

kapcsolódó piac árait befolyásolják); és
– Fizikai visszatartás

Fiktív eszközök/félrevezetés:
– Hamis/félrevezető piaci információk terjesztése;
– „pump and dump”;
– Körkörös kereskedés; és
– Előre megállapodott kereskedés

Hamis/félrevezető információk terjesztése:
– Hamis/félrevezető információk terjesztése;
– Olyan más viselkedés, amelynek szándéka a hamis/félrevezető információk terjesztése;
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Piaci visszaélések típusai – összefoglalás 

Bennfentes kereskedés (3. (1) (a) cikk)

Bennfentes információ nem megfelelő átadása (3. (1) (b) cikk)

A bennfentes információ alapján történő buzdítás (3. (1) (c) cikk)

Hamis/félrevezető tranzakciók (2. (2)(a)(i) és (3)(a)(i) cikk)

Árrögzítés (2. (2)(a)(ii) és (3)(a)(ii) cikk)

Fiktív eszközöket/félrevezetést tartalmazó tranzakciók (2. (2)(a)(iii)
és (3)(a)(iii) cikk)

Hamis/félrevezető információk terjesztése (2. (2)(b) és (3)(b) cikk)
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Piaci visszaélések típusai – elfogadott piaci 
gyakorlat

„Ezen iránymutatásnak többek között ki kell térnie az
elfogadott piaci gyakorlatok meghatározására.” (27. pr.
bek.)

– A 2003/6/EK alapján elfogadott EPGY (AMP) alkalmazni lehet
a REMIT alapján is, de az EPGY köre ennél szélesebb is lehet

– A „gyakorlat” és a „tevékenység” közötti különbségtétel
– A szervezett piac működési szabályainak való megfelelés
következménye

– Az EPGY‐nak minősülés (minősítés) kérdése nemzeti /
regionális sajátságoktól is függhet

– NSZH‐k feladata (ACER‐rel koordináció)
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Hazai implementáció 



2013. évi CXLV. törvény

64

a villamos energiával, valamint a földgázellátással
összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló
2013. évi CXLV. törvény (megjelent 2013/159. MK)

 Vet. és Get. módosítás: A nagykereskedelmi
energiapiacok integritásával és átláthatóságával
összefüggő feladatok



MEKH eljárási jogosítványok

65

Bármilyen adathordozóról fizikai tükörmásolatot
készíteni

Védett adat megismerésére, személyes adat
kezelésére

Eljárási határidő: 12 + 3 hónap

Jogkövetkezmény alkalmazása:
– Felszólítás az előírások betartására
– Bírság kiszabása



Ellenőrzési eljárás

66

A MEKH ellenőrzi az alábbi kötelezettségek betartását:
– Nem tervezett kimaradások pótlására kötött ügyletek jelentéstételi
kötelezettsége;

– Hivatásszerűen ügyleteket bonyolító személy kötelezettségei
– Nyilvántartásba vételi
– Nagykereskedelmi ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatás
– Hálózati létesítmények kapacitására, használatára, rendelkezésre (nem)
állására vonatkozó információk

A hivatásszerűen ügyletet bonyolító személy
jogellenességet észlel köteles MEKH‐et értesíteni

Jogkövetkezmények alkalmazása
– Bírság: 100 eFt – 10 mFt



Nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás (1)
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A MEKH ellenőrzi az alábbiak betartását:

–Bennfentes kereskedelem tilalma
–Bennfentes információ közzététele
–Piacmanipuláció, ~ megkísérlésének tilalma

Ennek során jogosult:

–az eljárása alá vont ügyfélre vonatkozó,
‐ a számlaforgalommal
‐ a terhelendő és a jóváírandó számla számával,
tulajdonosával, a terhelés, a jóváírás jogcímével és az
átutalás pénzforgalmi azonosító kódjával,



Nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás (2) 

Ennek során jogosult:
‐ telefonszámmal vagy egyéb azonosítójával, a hívó és a
hívott előfizetői számokkal, valamint a hívás és egyéb
szolgáltatás dátumával és kezdő időpontjával (előzetes
ügyészi jóváhagyással)
kapcsolatos adatok megismerésére és kezelésére.

‐ A valószínűsíthetően további bizonyítékokkal rendelkező
természetes személy beazonosításához szükséges családi
és utónév, születési név és lakcím megismerésére és
kezelésére.



Nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás (3)
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A fentiek alkalmazása érdekében a MEKH köteles
valószínűsíteni, hogy a tényállás maradéktalan tisztázása
érdekében az adat megismerése szükséges.

A MEKH jogosult a tulajdonos valamennyi ingatlanát az
ingatlan‐nyilvántartásból megállapítani vagy arról
adatszolgáltatást teljesítését kérni.

Jogkövetkezmények: 
– Bírság: 

‒ Bennfentes kereskedelem, piaci manipuláció és kísérlete: 100 eFt – 500 mFt, vagy az
árfolyamnyereség / elkerült árfolyamveszteség 400%;

‒ Közzétételi kötelezettség elmulasztása: 100 eFt – 10 mFt

– Büntetőjogi felelősség 



Market Abuse Regulation

596/2014/ EU Rendelet a piaci visszaélésekről

 Hatálya:
Pénzügyi eszközök‐ derivatív ügyletek és kibocsátási
egységekre (CO2 kvóta) is

 Szabályozza:
Bennfentes információ közzétételi kötelezettség
Bennfentes kereskedelem és piacmanipuláció tilalma



Bennfentes információval kapcsolatos szabályok 
(1)

Bennfentes információ:
kibocsátási egység vagy az azon alapuló aukciós termék
esetében olyan
 pontos információ, amelyet
 nem hoztak nyilvánosságra, és amely
 közvetlenül vagy közvetve egy vagy több ilyen eszközzel

kapcsolatos, és amelynek
 nyilvánosságra hozatala valószínűleg jelentős hatást

gyakorolna a szóban forgó eszközök vagy a kapcsolódó
származtatott pénzügyi eszközök árára



Bennfentes információval kapcsolatos szabályok 
(2)

A kibocsátási egységek piacának szereplője 
• ténylegesen, 
• nyilvánosan és 
• időben 
közzéteszi azokat a kibocsátási egységet érintő bennfentes 
információkat, amelyekkel saját vállalkozására vonatkozóan 
rendelkezik.



Bennfentes információval kapcsolatos szabályok 
(3)

Mentesség:
Nem vonatkozik a kibocsátási egységek piacának szereplőjére akkor,
ha a felelősségi körébe tartozó létesítmény kibocsátása az előző
évben nem érte el a szén‐dioxid‐egyenérték alsó határértékét,
tüzelőberendezés üzemeltetése esetén pedig a bemenő
hőteljesítmény nem érte el az alsó határértéket.

Bizottsági végrehajtási rendelet:
‐ hőteljesítményre vonatkozó alsó küszöbérték 2430 MW/év
‐ a szén‐dioxid‐egyenértékre vonatkozó alsó küszöbérték évi 6 

millió tonna



Bennfentes kereskedelem és piacmanipuláció 
tilalma (1)

16 cikk (2) bekezdés:
A foglalkozásszerűen ügyleteket kötő vagy teljesítő személy
hatékony intézkedéseket, rendszereket és eljárásokat
vezet be és tart fenn a gyanús megbízások és ügyletek felderítése
és bejelentése céljából.

„foglalkozásszerűen ügyleteket kötő vagy teljesítő személy”:
olyan személy, aki foglalkozásszerűen pénzügyi eszközökkel
kapcsolatos megbízásokat kap vagy közvetít, vagy pénzügyi
eszközökkel kapcsolatos ügyleteket teljesít;



Bennfentes kereskedelem és piacmanipuláció 
tilalma (2)

ESMA Q&A:
includes buy side firms, firms professionally engaged in trading on
own account (proprietary traders).
through the implementation of arrangements, systems and
procedures that are appropriate and proportionate to the scale,
size and nature of their business activity.



Köszönöm a figyelmet!
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