Teszt jelentkezési adatlap
Trade Reporting (REMIT) felhasználóknak
Application sheet
for Trade Reporting (REMIT) test users
Ügyfél adatok/ Client data
Ügyfél neve/ Company name:
Ügyfél azonosítók/ Company identifiers1:
Székhely/ Registered address:
Adószám/ Tax ID:
Cégjegyzékszám/ Company Registration number:
LEI kód/ LEI identifier:
ACER kód/ ACER identifier:
EIC kód (amennyiben rendelkezésre áll)/ EIC (if applicable):
Kapcsolattartó neve/ Contact person name2:
E-mail címe/ e-mail:
Mobiltelefonszáma/ Mobile number:
A tesztben résztvevő felhasználók adatai/ Data of users involved in the test
Felhasználó neve/
User name

1

Felhasználó telefonszáma/
User’s phone number

Felhasználó e-mail címe/
User’s e-mail

Választott felhasználói
jogosultság/
Choosen user right3

A LEI és az ACER kód közül legalább az egyik azonosítót kérnénk megadni. / Either LEI or ACER code should be provided.
EIC stands for Energy Identification Code.
2
Az itt megadott kapcsolattartó részére küldjük meg a tesztelés részleteit, beleértve az automatikus értesítéseket és
visszaigazolásokat. Fontos, hogy mobiltelefonszám kerüljön megadásra, mivel a jelszavak kiküldése sms-ben történik/ The
contact person provided here shall receive all the details on testing including certifications, notifications and log-in details.
It is important that the number provided here is a mobile number as log-in details are goind to be sent in text message.
3
A felhasználók adatkezelői vagy adminisztrátori jogosultsággal vehetnék részt a tesztelésben. Az adatkezelői
jogosultsággal rendelkező felhasználó jogosult a jelentések feltöltésére, az alapvető monitoring funkciók elérésére, a
visszaigazolások és státuszjelentések letöltésére. Hozzáfér továbbá az ún. ’kommunikáció monitoring funkcióhoz’, ahol
nyomon követheti a KELER-rel váltott üzeneteket. A rendszerben beállított felhasználói adatokat csak adatkezelői
jogosultsággal lehet módosítani. Adminisztrátorként a felhasználó a különböző monitoring felületek megtekintésére jogosult,
jelentéseket nem tud feltölteni és módosításokat nem eszközölhet./ Users can perform tests with Data Manager or
Administrator rigths assigned to them. A user with data manager rights shall be entitled to upload reports, access the basic
monitoring functions, download feedbacks and statuses. He can access the so called ‘communication monitoring function’ in
order to track messages exchanged with KELER. This user will also be able to amend user data appearing in the system. An
administrator shall be able to view the various monitoring interfaces but they will not be entitled to upload reports.

