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Regisztráció
Regisztrációs kötelezettséget szabályozó jogszabályok,
előírások:
• a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és

átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikke

• A bennfentes információk közzétételével kapcsolatos
részletszabályokról szóló 57/2013. (IX. 27.) NFM
rendelet 5/A. §‐a

• ACER Decision n° 01/2012
• ACER guidelines (3rd version)
• A piaci szereplők CEREMP‐en történő nyilvántartásba 

vételének kézikönyve



Kinek kell regisztrálni?

• Az Ügynökségnek jelentendő ügyleteket
(szerződések és származékos termékek,
beleértve a vételi vagy eladási megbízásokat)
bonyolító piaci szereplőknek (fióktelep?)

• Jelentendő ügyleteket a Bizottság
1348/2014/EU Végrehajtási rendelete
tartalmazza



Kötelezően bejelentendő 
szerződések

• 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



Az Ügynökség kérésére bejelentendő 
szerződések listája 

Ügynökség indokolással ellátott kérésére és eseti alapon 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 (szabályozásra felhasznált energia és lekötött kapacitás) 
vonatkozó szerződések

Azok a piaci szereplőknek, akik kizárólag a 2‐3 bekezdésben foglalt 
ügyletekben vesznek részt nem kell regisztrálni.



Hol kell regisztrálni?

• azon tagállam szabályozó hatóságánál, amelyben
letelepedettek vagy lakóhellyel rendelkeznek, vagy
amennyiben nem az Unióban letelepedettek vagy
nem rendelkeznek ott lakóhellyel, azon tagállamban,
ahol tevékenységet végeznek (korlátozott
engedélyes?)

• Magyarországon: az Energiaszabályozók
Együttműködési Ügynöksége által üzemeltetett és
fenntartott Centralised European Registry for Energy
Market Participant (CEREMP) elnevezésű internetes
felületen



Mikor kell regisztrálni?

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

• Végső határidő: 2015. április 7.
• A regisztrált adatokban bekövetkezett
módosításokat haladéktalanul be kell jelenteni

• ACER kód



Milyen adatokat kell megadni a  
regisztráció során?

• 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



A piaci szereplőhöz kapcsolódó természetes 
személyekkel kapcsolatos adatok

• Kapcsolattartó adatai: aki az ACER‐rel a
kapcsolatot tartja fent

• Kereskedelmi döntések meghozataláért
felelős személy adatai: az a felső vezető, aki a
kereskedelmi funkciók menedzseléséért felel

• Operatív döntések meghozataláért felelős
személy adatai: pl. energiatermelésért
felelős/műveleti igazgató



A piaci szereplő végső ellenőrzőjével vagy 
kedvezményezettjével kapcsolatos adatok

Végső ellenőrző:
• több mint 10%‐os részesedéssel bír a piaci szereplőben vagy annak

anyavállalatában;
• jelentős befolyással bír a piaci szereplő menedzsmentjére azáltal, hogy

irányító részesedéssel rendelkezik a piaci szereplőben vagy annak
anyavállalatában;

• a szavazatok több mint 10%‐át irányítja vagy képes irányítani a piaci
szereplőnél vagy annak anyavállalatánál;

• jelentős befolyással bír a piaci szereplő menedzsmentjére azáltal, hogy
szavazati joggal rendelkezik a piaci szereplőnél vagy annak anyavállalatánál;



A piaci szereplő végső ellenőrzőjével vagy 
kedvezményezettjével kapcsolatos adatok

Egy végső ellenőrző nem feltétlenül minősül piaci
szereplőnek a REMIT szempontjából, és a végső
ellenőrző nem lehet leányvállalat vagy egy másik vállalat
üzletága. A végső ellenőrző lehet egy önkormányzat vagy
független állam is.

Amennyiben egy piaci szereplő valamennyi „A” osztályú
részvénye ténylegesen magánszemélyek tulajdonában
van, akkor a piaci szereplőnek valószínűleg nincs végső
ellenőrzője; ez esetben a vállalat maga lesz a saját végső
ellenőrzője.



A piaci szereplő vállalati struktúrájával 
kapcsolatos adatok

• Anya és leányvállalatok és egyéb kapcsolt
vállalkozások felsorolása, ha azok is piaci
szereplőnek minősülnek (83/349/EGK
irányelv szerint‐ hatályon kívül helyezte a
2013/34/EU irányelv)

• Az európai nyilvántartás megjelenését követő
3 hónapon belül kell kitölteni



Adatszolgáltatás
Adatszolgáltatási kötelezettséget szabályozó
jogszabályok, előírások:
• a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról
és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke

• A Bizottság 1348/2014/EU Végrehajtási
Rendelete (megjelent a 2014. december 18.
napján)

• ACER által kibocsátott Transaction Reporting
User Manual

• No Action Letter



Kötelezően bejelentendő 
szerződések

• 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



Az Ügynökség kérésére bejelentendő 
szerződések listája 

Ügynökség indokolással ellátott kérésére és eseti alapon 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 2016. december 31‐ig nem kell jelenteni. 



Standard és nem standard szerződések

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

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



Milyen adatokat kell jelenteni? (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)



Milyen adatokat kell jelenteni? (2.)
• 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)



Milyen adatokat kell jelenteni? (3.)

• 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)



Kinek kell az adatokat bejelenteni?

• Tőzsdei ügylet esetén a tőzsde jelent
• OTC ügylet esetén mindkét szereplőnek van
jelentéstételi kötelezettsége, de ez nem
közvetlen, hanem egy Registered Reporting
Mechanism (RRM) keresztül

• RRM ACER jóváhagyással lehet a piaci
szereplő, egyébként harmadik féllel kell
szerződést kötni ennek érdekében



Bejelentési határidők

• Standard ügyletek 2015. október 7‐től T+1
napos jelentéstételi kötelezettség

• Nem standard ügyletek 2016. április 7‐től 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



Dokumentumok elérhetőségei

• https://www.acer‐remit.eu/portal/home
• http://www.mekh.hu/gcpdocs/96/CEREMP_F
elhasznaloi_Kezikonyv.pdf


