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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. fejezet
A Terméklista célja
Jelen „a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Terméklista” c. lista (továbbiakban:
Terméklista) célja, hogy egységes szerkezetben kerüljenek meghatározásra a Budapesti Értéktőzsde
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Tőzsde) által szervezett és működtetett piacra
bevezetett Tőzsdei Termékek.
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2. fejezet
Kapcsolódó alapfogalmak

ATM, ITM és OTM Opciós Sorozatok: A Tőzsdenap kezdete előtt az Alaptermék záróárának az Opciós
sorozatok közötti lépésköznek – ha egy adott terméknél több Opciós
sorozatok közötti lépésköz létezik, akkor az azok közüli legnagyobb
lépésköznek - megfelelő kerekítésével kapott Lehívási árú Opciós
sorozatot nevezzük ATM opciós sorozatnak.
CALL (vételi) opció: olyan ügylet, amelyben a Vevő (az Opció jogosultja)
az Opciós díj fizetése ellenében jogot szerez az Eladótól (az Opció
kötelezettjétől) az Opció tárgyának jövőbeni, a Lehívási áron történő
megvételére.
CALL típusú opció esetében az ATM Opciós sorozat Lehívási áránál
magasabb lehívási árú Opciós sorozatokat OTM Opciós sorozatoknak,
az alacsonyabb Lehívási árú Opciós sorozatokat ITM opciós
sorozatoknak nevezzük.
PUT (eladási) opció: olyan ügylet, amelyben a Vevő (az Opció jogosultja)
az Opciós díj fizetése ellenében jogot szerez az Eladótól (az Opció
kötelezettjétől) az Opció tárgyának jövőbeni, a Lehívási áron történő
eladására.
PUT típusú opció esetében az ATM Opciós sorozat Lehívási áránál
alacsonyabb lehívási árú Opciós sorozatokat OTM Opciós sorozatoknak,
a magasabb Lehívási árú Opciós sorozatokat ITM opciós sorozatoknak
nevezzük.
ÁÜSZ

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános
Üzletszabályzata

Delivery ár:

Az Áru Szekció termékei esetén a Lejáratkori elszámolóár.

Elszámolási Nap:

A KELER KSZF Szabályokban meghatározott nap.

Igazgatóság:

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósága.

ISIN azonosító:

A KELER Szabályokban ilyen módon meghatározott fogalom.

KELER KSZF Zrt.:

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. rövid neve.

KELER KSZF Szabályok: A KELER KSZF Zrt. által meghatározott rendelkezéseket tartalmazó olyan
dokumentum, amely a Klíringtagra vonatkozóan jogot, kötelezettséget vagy
tájékoztatást tartalmaz, és a Klíringtag számára a KELER KSZF honlapján
elérhető, vagy részére közvetlenül megküldésre kerül (pl. nyilvános
szabályzatok, Leiratok, kondíciós listák, formaszerződések).
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KELER Zrt.:

A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. rövid neve.

KELER Szabályok:

A KELER Zrt. Szabályzatainak, Kondíciós listáinak; Elszámolóházi leiratainak és
Eljárási rendjeinek a tőzsdei kereskedés elszámolására vonatkozó
rendelkezései.

Lejárati Nap:

A KELER KSZF Szabályokban meghatározott nap.

Ptk.:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részvényfajta:

A Ptk.-ban ilyen módon meghatározott fogalom.

Szabad kereskedési időszak az Áru Szekcióban: Az adott Lejárati hónapot megelőző hónap utolsó
kereskedési napjáig tartó időszak.
Sorsolási időszak az Áru Szekcióban: A Szabad kereskedési időszakot követő 3 Tőzsdenap.
Tőzsdenap:

Tőzsdei Szabályban Tőzsdenapként meghatározott naptári nap.

Tpt.:

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rövidített neve.

Vezérigazgató:

A
Budapesti
vezérigazgatója.

Értéktőzsde

Zártkörűen

Működő

Részvénytársaság

A Terméklistában alkalmazott, de a jelen fejezetben meg nem határozott nagybetűvel jelölt kifejezések
esetén a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzatában
meghatározott fogalmak, egyéb fogalmak esetén a Tpt-ben meghatározott fogalmak az irányadók.
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II. rész - SPECIÁLIS SZABÁLYOK
1. fejezet
A lejáratkori elszámoló ár képzés speciális esetei
1.

Az egyedi részvény alapú határidős és opciós Kontraktusok Lejáratkori Elszámolóár
számításának módja
1.1. A Bezárási Napon a 9:20:01 másodperctől a 10:00:00 másodpercig tartó 40 percben az azonnali
piacon kötött üzletek közül - a FIX és AUKCIÓS ügyleteket figyelmen kívül hagyva - az öt-öt
legmagasabb és legalacsonyabb Árú kötés kivételével számított, mennyiséggel súlyozott átlagárnak
és ugyanezen Árak számtani átlagának átlaga az Árlépésköznek megfelelően kerekítve.
Az átlagolási eljárásban az 5-5 legmagasabb és legalacsonyabb Árú kötés kiválasztása során,
amennyiben azonos Áron történt kötések következtében ötnél több ügyletből kell kiválasztani az
átlagolási eljárásban figyelmen kívül hagyásra kerülő 5-5 ügyletet, akkor az eljárás az alábbiak szerint
történik:
A kihagyásra kerülő 5 legmagasabb Árú kötés esetében az Ár, mennyiség és kötési időpont szerint
sorrendbe rendezett ügyletek – az Ár szerint csökkenő sorrendbe rendezett ügyleteknél az azonos
Árú ügyletek közül a nagyobb mennyiségre szóló megelőzi a kisebb mennyiségre szólót, az azonos
Árú és mennyiségű ügyletek közül pedig a korábban kötött megelőzi a későbben kötöttet - közül az
első 5 kerül kiválasztásra.
A kihagyásra kerülő 5 legalacsonyabb Árú kötés esetében az Ár, mennyiség és kötési időpont szerint
sorrendbe rendezett ügyletek – az Ár szerint emelkedő sorrendbe rendezett ügyleteknél az azonos
Árú ügyletek közül a nagyobb mennyiségre szóló megelőzi a kisebb mennyiségre szólót, az azonos
Árú és mennyiségű ügyletek közül pedig a korábban kötött megelőzi a későbben kötöttet - közül az
első 5 kerül kiválasztásra.
1.2. Amennyiben az 1.1. pontban meghatározott periódusban (a FIX és AUKCIÓS ügyleteket nem
beleértve) ötvennél kevesebb kötés születik, úgy az Elszámolóár képzése a 9:20:01 másodperctől az
adott Tőzsdenapon születő – de legfeljebb az első 50 kötés alapján történik a fenti átlagolási és
kerekítési elvek figyelembevételével, az 5-5 szélsőérték elhagyásával.
1.3. Amennyiben az 1.2 pont szerinti esetben nem történik legalább 11 ügyletkötés, úgy az 5-5 szélsőérték
elhagyására nem kerül sor.
1.4. Amennyiben az 1.2 pont szerinti esetben nem történik 1 ügyletkötés sem, úgy a Lejáratkori
Elszámolóár az utolsó Elszámolárral egyezik meg.
1.5. Amennyiben a Bezárási Napon a 9:20:01 másodperctől nincs összesen 40 percnyi kereskedés az
adott (mögöttes termék) részvényben, és a Bezárási Nap végén az adott Instrumentumban vagy
Opciós sorozatban nincs nyitott kötésállomány, úgy a Lejáratkori Elszámolóár az utolsó
Elszámolóárral egyezik meg.
1.6. Amennyiben a Bezárási Napon a 9:20:01 másodperctől nincs összesen 40 percnyi kereskedés az
adott (mögöttes termék) részvényben, ám a Bezárási Nap végén az adott Instrumentumban vagy
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Opciós sorozatban van nyitott kötésállomány, úgy a Lejáratkori Elszámolóár képzése az adott
Tőzsdenapot követő első olyan Tőzsdenapon történik, amikor az adott (mögöttes termék) részvényre
kötés születhet. Ebben az esetben az a Tőzsdenap tekintendő Bezárási Napnak, amikor a Lejáratkori
Elszámolóár megképezhető.
1.7. Az 1.6 esetben (az „új” Bezárási Napon) a Lejáratkori Elszámolóár képzése az 1.1.-1.4. pontokban
foglaltak alapján, de az adott Tőzsdenap összes kötését figyelembe véve történik.
1.8. A fenti feltételeken túl - indokolt esetben - a Tőzsde további feltételeket is megállapíthat.
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2. fejezet
A kereskedés szüneteltetésének speciális esetei: HATÁLYON KÍVÜL

2.

Részvényindex-termék: HATÁLYON KÍVÜL

3.

Egyéb indextermék: HATÁLYON KÍVÜL
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3. fejezet
Az opciós sorozatok bevezetésének szabályai a Tőzsdetag egyedi
kérelme alapján
4.

Az egyedileg megnyitott opciós sorozatok

4.1. A Tőzsde a Kereskedési és Üzletfejlesztési Igazgatóságra adott Tőzsdenap 16.00-ig a Tőzsdetag(ok)tól
beérkező hivatalos fax alapján nyit meg egyedileg opciós sorozato(ka)t a Terméklistában a termékre
vonatkozó jellemzők figyelembevételével.
4.2. A hivatalos fax tartalmi elemei:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tőzsdetag neve
Kontraktus elnevezése
Lejárati hónap
Lehívási ár
Opció típusa (C/P)
Cégszerű aláírás

4.3. A Tőzsdetag által kért opciós sorozat(ok) a kérelem beérkezését követő Tőzsdenapon kerül(nek)
megnyitásra.
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4. fejezet
Az Áru Szekció delivery szabályai
5.

Áruszekció fizikai áruszállításra (delivery) vonatkozó általános szabályai

5.1

Sorsolási időszakra vonatkozó speciális kereskedési szabályok

Eladási megbízást – ügyfél szinten – csak nyitott vételi pozíció zárására lehet teljesíteni. Day-trade üzlet
esetén van lehetőség eladási megbízást teljesíteni, de csak aznap megkötött vételi üzlet lezárására daytrade üzletként. Vételi megbízást, mint meglévő eladási pozíció zárására, mind új pozíció nyitására
(felvételére) lehet teljesíteni. Ennek monitorozása és betartása a befektetési szolgáltató/árutőzsdei
szolgáltató feladata.
5.2

Delivery sorsolás

5.2.1

A Szabad kereskedés utolsó napján a le nem zárt eladási pozíciókra legkésőbb a Sorsolási időszak
első kereskedési napján délelőtt 9 óráig a Tőzsdetagoknak teljeskörűen (lejáratonként és ügyfél
szinten) meg kell adniuk az Eladó megbízóik által választott delivery pontokat emailen keresztül a
Tőzsde részére. A Sorsolási időszak első napjának reggelén véglegesített delivery pontok a sorsolási
időszakban az aktuálisan nyitott eladási pozíciókra nem módosíthatók, amennyiben a BÉT mégis ilyet
észlel, úgy az Általános Üzletszabályzata harmadik „Tőzsdetagsági Szabályok” könyvében foglalt
szankciókat alkalmazhatja.

5.2.2

A Tőzsde a teljes nyitott pozícióra, delivery pontonként összesítve az aktuális adatokat nyilvánosságra
hozza a sorsolási időszak kereskedési napjain legkésőbb délelőtt 10.00-ig. Ezt követően a Sorsolási
időszak minden kereskedési napján a Tőzsdetagoknak hasonlóképp kell eljárniuk.

5.2.3

Amennyiben a Tőzsdetag nem vagy nem megfelelően teljesíti a fenti kötelezettségét, úgy a Tőzsde a hiba javításának okán - megkísérli felvenni a kapcsolatot a Tőzsdetaggal, emellett az Általános
Üzletszabályzata harmadik „Tőzsdetagsági Szabályok” könyvében foglalt szankciókat alkalmazhatja.

5.2.4

Amennyiben a hibát nem sikerül orvosolni 9:30 óráig a fenti információ újraküldésével, úgy a BÉT a
következők szerint jár el:
•

•

•

5.2.5

azokra a le nem zárt eladási pozíciókra, melyekre a Tőzsdetag nem vagy nem teljes mértékig
adja le a választott delivery pontokat, a delivery pont a hiányzó mennyiség erejéig automatikusan
Csepel szabadkikötő lesz.
Amennyiben a Tőzsdetag valamely ügyfélre vonatkozóan a tényleges nyitott pozíciónál nagyobb
mennyiséget allokál adott delivery ponthoz, a BÉT az instrukciót csak ténylegesen létező nyitott
pozíció mértékéig veszi figyelembe.
Amennyiben a Tőzsdetag tévesen olyan megbízóhoz ad meg szállítási instrukciót, akinek nincs
nyitott kötésállománya, azt a BÉT figyelmen kívül hagyja.

A Lejárati Napon a le nem zárt határidős ügyletek vonatkozásában a KELER KSZF Zrt. jogosult a
kereskedők között létrehozni a közvetlen fizikai áruszállításra irányuló adásvételi jogviszonyt
akképpen, hogy egymáshoz rendeli véletlenszerű sorsolással az áru szállítására, illetve átvételére
köteles Eladókat és Vevőket. (Delivery sorsolás)
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5.2.6

Delivery sorsolás előtt a közvetlen elszámolásra jogosult tagoknak lehetőségük nyílik adott hónapban
szállítandó áruk fizikai feladására. Ez oly módon történik, hogy az adott delivery hónapra a meglévő
nyitott pozíciókat a partner klíringtaggal összevezetik. Ehhez kötelesek a pozíció összevezetési
bizonylat kitöltésével egyidejűleg fizikai feladású azonnali kötjegyet (adásvételi szerződést) kiállítani,
melyen minden adatnak meg kell egyezni a pozíció összevezetési bizonylat adataival. Az érvényes
szerződéseket a Tőzsde veszi nyilvántartásba, azonban a KELER KSZF Zrt. visszaigazolása
bizonyítja hitelt érdemlően. A KELER KSZF Zrt. által visszaigazolt üzlet a kereskedő által nem vonható
vissza Az ily módon kitöltött azonnali kötjegyet a KELER KSZF a közvetlen elszámolásra jogosult tag
elszámolásán a teljesítésre váró pozíciók között szerepelteti.

5.2.7

Delivery Számlázási ár: Terméklista alapján megállapított számlázási ár, ami a Delivery árból
(Lejáratkori elszámolóár) és az 5.2.10 pontban meghatározott számlázási ár kompenzációból adódó
ár. Nettó ár, teljesítéskor érvényes ÁFA-t vagy a teljesítéskor hatályban lévő egyéb adót nem
tartalmaz.

5.2.8

A delivery pontokra meghatározott számlázási ár kompenzációt Búza/Árpa/Repce esetén minden év
március 10. munkanapján kell meghatározni. Ez a kompenzáció érvényes a következő év júniusától
a rákövetkező év májusáig tartó időszak kereskedési hónapjaira.
A delivery pontokra meghatározott számlázási ár kompenzációt Napraforgó/Kukorica esetén minden
év április 10. munkanapján kell meghatározni. Ez a kompenzáció érvényes a következő év
szeptemberétől a rákövetkező év augusztusáig tartó időszakban kereskedési hónapjaira

5.2.9

A kompenzáció mértéke termékenként külön-külön kerül meghatározásra: az áruszekció 3
legnagyobb forgalmát bonyolító Tőzsdetagja által az adott termékre megadott értékek számtani átlaga
100 Ft-os értékre kerekítve. Amennyiben az áruszekció tagjainak száma három alá csökken, úgy az
összes áruszekció tag által megadott adatokkal kell számolni. Amennyiben nem áll rendelkezésre
számításhoz szükséges adat, úgy az érvényben lévő delivery pontokra vonatkozó kompenzáció
mértéke nem változik.

5.2.10 A határidős termékek esetén az egyes – Eladó által megadott – delivery pontokra meghatározott
számlázási ár kompenzáció mértékek a következők. (Ahol a lenti kompenzációs táblázatban 0 Ft
szerepel, ott a Delivery Számlázási ár megegyezik a Delivery árral. Negatív értékeknél a Delivery ár
csökkentésével, pozitív értéknél a Delivery ár növelésével adódik a Delivery Számlázási ár.)

Csepel
–
Szabadkikötő
Paks kikötő
Baja kikötő
Adony kikötő
Győr
Kaposvár
közforgalmú
vasútállomás
Debrecen
közforgalmú
vasútállomás
Nyíregyháza
közforgalmú
vasútállomás
Békéscsaba

Takarmányárpa

Nagy
olajtartalmú
napraforgómag

Fenntartható
nagy
olajtartalmú
repce

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

(nem paritás)

(nem paritás)

-2500 Ft/tonna

-2500 Ft/tonna

(nem paritás)

-2500 Ft/tonna

(nem paritás)

(nem paritás)

-3000 Ft/tonna

-3000 Ft/tonna

(nem paritás)

-3000 Ft/tonna

(nem paritás)

(nem paritás)

-2500 Ft/tonna

-2500 Ft/tonna

(nem paritás)

-2500 Ft/tonna

(nem paritás)

(nem paritás)

Takarmánykukorica

Euro búza

Fenntartható
takarmánybúza

0 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

0 Ft
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közforgalmú
vasútállomás
Miskolc
közforgalmú
vasútállomás
Győr
Martfű

-2500 Ft/tonna

-2500 Ft/tonna

(nem paritás)

-2500 Ft/tonna

(nem paritás)

(nem paritás)

0 Ft
(nem paritás)

0 Ft
(nem paritás)

0 Ft
(nem paritás)

0 Ft
(nem paritás)

0 Ft
-3000 Ft/tonna

0 Ft
-3000 Ft/tonna

5.2.11 A kapcsolattartás a Tőzsdetagokon keresztül történik. A Tőzsdetag ennek érdekében köteles az ÁÜSZ
Tőzsdetagsági Szabályok 15.2. pontjával összhangban eljárni.
5.3 A delivery áru minősége
Az áru minőségével kapcsolatos kérdésekben a következők szerint kell eljárni.
5.3.1

A szerződéses áru minőségének alapja a Terméklistában termékenként meghatározott minőségi
leírás (Áru alapminősége).

5.3.2

Az áru minőségi átvétele a Vevő szállítása esetén az Eladó telephelyén, Eladó szállítása esetén a
Vevő telephelyén, mindkét esetben gépkocsiról vett, raktárban történő átadás esetén a raktárból vett
átlagminta alapján történik.

5.3.3

Az eladó jogosult a minőséget igazolni a Tőzsde által elfogadott minőségellenőrző szervezet 90
napnál nem régebbi keltezésű certifikátjával, amelyet a Vevő közös mintavételezés helyett elfogadhat,
ebben az esetben az áru minősítése a benyújtott certifikát szerint végleges. Egyébként az áru
végleges minősítése az 5.3.2 pontban meghatározott helyen, raktári átadás esetén raktárban,
gépkocsin vagy egyéb a szerződésben meghatározott szállítási eszközön történő szállátás esetén a
szállító eszközön történik meg. Az áru mintavételezését és vizsgálatát csak Tőzsde által elfogadott
független minőségvizsgáló szervezet végezheti. A minőségvizsgálat megrendelése, amennyiben az
Eladó és a Vevő meg tudott állapodni közös minőségvizsgáló intézetről, a Vevő kötelezettsége. A
vizsgálat díja az áru megfelelő minősége esetén a Vevő költsége, nem megfelelő minőségű áru esetén
az Eladó költsége. Az áruszállítás megkezdése előtt a Vevő jogosult saját költségén az árut
megtekinteni és mintavételezést végezni, amelyhez az Eladó köteles hozzájárulni.

5.3.4

Amennyiben az Eladó és a Vevő közös minőségvizsgáló intézetről nem tudnak megállapodni, úgy
mindketten kijelölhetnek egy-egy szervezetet, amely képviseletükben a mintavételnél eljár, azonban
az áru minősítését a harmadik, (nem a szerződő felek által megjelölt) független minőségvizsgáló
szervezet végzi, amely által kiadott certifikát a végleges, a közösen vett minta alapján. A
minőségvizsgálat megrendelésénél fel kell tüntetni, hogy tőzsdei ügyletről van szó.

5.3.5

Az áru minőségének vizsgálatára csak a következő, a Tőzsde által elfogadott független
minőségvizsgáló szervezetek jogosultak: MERTCONTROL, GABONA CONTROL, ISI HUNGARY
Kft., SGS HUNGÁRIA és BUREAU VERITAS Magyarország Kft. E szervezetek megállapításai
kötelezőek a felekre nézve a minőségi elszámolásnál.

5.3.6

A visszautasítás alapja az előzőek szerinti független minőségellenőrző szervezet független
képviselője által szakszerűen vett minta. Érzékelhető minőségi eltérés esetén az áru érkezésekor
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azonnal, beltartalmi kifogás esetén beszállított 500 tonnánként 5 munkanapon belül kell a minőségi
kifogást jelenteni. A kifogásolási időn túli reklamációnak helye nincs.
5.3.7

Ha az áru az analízis eredménye alapján nem megfelelő, úgy a Vevő kérhet árengedményt vagy új
áru bemutatását az Eladótól. Amennyiben a Vevő új árut kér, akkor az Eladó 3 napon belül köteles
újabb árut megjelölni. Ebben az esetben a Vevő jogosult a beérkezett árut az Eladó költségére
visszaszállíttatni az Eladó telephelyére, az Eladó pedig köteles a másodszori szállítási
kötelezettségének eleget tenni. Ha az újonnan bemutatott áru sem felel meg, akkor az 5.6 pontban
foglaltak az irányadók. Az olyan áru, amely a szerződött minőségnél jobb, nem utasítható vissza.

5.4 Az áru mennyiségi átvétele
5.4.1

Az áru mennyiségi átvétele a Vevő szállítása esetén az Eladó telephelyén, Eladó szállítása esetén a
Vevő telephelyén teherautó üres és teli mérlegelésével mért súly. Az Eladó telephelyén az Eladó, a
Vevő telephelyén a Vevő kötelezettsége és költsége a mérlegelés, amelyet mérlegjeggyel vagy
szállítójeggyel kell igazolni.

5.4.2

A megállapodásban meghatározott napi mennyiség feletti szállítás esetén a fogadó vagy a kiadó fél a
bekövetkezett késedelemért álláspénz megtérítésére nem kötelezhető.

5.4.3

Az áru leszállításakor mindkét fél köteles +/- 2 %-nyi mennyiségi eltérést elfogadni, amely alapján sem
a Vevő, sem az Eladó többlet jutalékot nem igényelhet. A +- toleranciával az a fél élhet, aki a szállító
eszközt biztosítja a szállításra.

5.4.4

Amennyiben a teljesítés szállítás nélkül raktárban történő átadással történik meg, úgy a raktár által
kiállított készletigazolás lesz a mennyiségi elszámolás alapja.

5.5 Az áru szállítása
5.5.1

Az áru szállításának teljesítése történhet tőzsdei delivery pont telephelyen raktárban vagy tőzsdei
delivery pontra történő szállítással. Tőzsdei delivery ponton lévő raktárban történő átadás esetén a
raktárból történő kitárolás költsége a Vevőt terheli. Tőzsdei delivery pontra történő szállítás esetén a
teljes fuvarköltség az Eladót terheli. A raktárba történő betárolás költsége a Vevőt terheli. Amennyiben
a Vevő nem az Eladó által megjelölt tőzsdei delivery pontra kéri az áru teljesítését, akkor a fuvarköltség
megosztására háromszögelési elszámolást kell alkalmazni, amely alapján a tényleges fuvartávolságot
kell megosztani a felek között az Eladó általi felrakási pont és az Eladó által megadott tőzsdei delivery
pont távolsága és a Vevő által megadott fogadási pont és az Eladó által megadott tőzsdei delivery
pont távolságának arányában. A fuvartávolságok meghatározására a felek a TIR-UTAK legfrissebb
verzióját kell használniuk, a teherautókra vonatkozó kilométerrel számolva.

5.5.2

Az eladó Tőzsdetag köteles a lejárati napot követő Tőzsdenap zárásáig a szállításra vonatkozóan
emailben értesítést küldeni a vevő Tőzsdetagnak, amelynek tartalmaznia kell az Eladó választása
szerinti delivery pont megjelölését (aminek ugyanannak kell lennie, mint amit a sorsolási időszakban
már megadott). A vevő Tőzsdetag az értesítő kézhezvételétől számított 1 Tőzsdenapon belül köteles
nyilatkozni a Vevő általi kért teljesítési helyről, a szállítás ütemezéséről. Amennyiben a Vevő által kért
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teljesítési hely nem delivery pont, akkor a terméklista 5.5.4 pontja alapján a vevő Tőzsdetagnak az
értesítésben meg is kell adnia a Vevő szállításra vonatkozó fuvarajánlatát.
5.5.3

A Vevő telephelyének és a Vevő által megadott fuvardíj ajánlat ismeretében Eladó is köteles írásban
fuvardíj ajánlatot tenni, legkésőbb a Vevőtől érkezett értesítést követő munkanapon. Az áru
szállítására a kedvezőbb írásos ajánlatot tett fél jogosult és köteles. Abban az esetben, ha a két fél
azonos fuvar ajánlatot tett az Eladó jogosult és köteles a szállításra. Az ajánlat a tényleges szállítási
távolságra érvényes tonna/km-ben adható meg.

5.5.4

2 kontraktusnál kisebb kötés teljesítése esetén az Eladó a teljes mennyiséget egyszerre, míg 2
kontraktusnál nagyobb kötés teljesítése esetén az Eladó a teljes mennyiségből naponta min. 2
kontraktust köteles kiadni, illetve a Vevő fogadni. Abban az esetben, ha a kereskedőnek több szerződő
féllel szemben áll fenn szállítási, illetve fogadási kötelezettsége, naponta több mint 2 kontraktusra,
akkor a szerződő partnerei szállításra az Eladó a teljes delivery mennyiség 20-ad részét köteles
arányosan elosztva kiszállítani 1 Tőzsdenap alatt, illetve a Vevő befogadni 1 Tőzsdenap alatt
tekintettel arra, hogy a szállítást az adott hónap 25-ig be kell fejezni. Kivétel, ha a két kereskedő
írásban ettől eltérően állapodik meg, a szokásosnál nagyobb szállítandó mennyiség miatt. A
kereskedő az arányos szállítás ütemezéséről, a naponta kiszállítható, illetve fogadható mennyiségről
az adott hónap 3. Tőzsdenapjáig köteles írásban tájékoztatást adni szerződő partnereiknek.

5.5.5

A szállításnak legkésőbb a lejárati napot követő 3. munkanapon meg kell kezdődnie, és az adott
hónap 25-ig be kell fejeződnie. Vevőnek legkésőbb a lejárati napot követő Tőzsdenapon a Delivery
árból adódó vételár a KELER-nél vezetett vételár letéti számlára történő átutalásáról gondoskodnia
kell.

5.5.6

Két órán túli várakozás a mulasztó fél költsége, amelyet a várakoztató fél jegyzőkönyvet felvéve
köteles igazolni a várakoztatás okát megjelölve, valamint a szállító járművek érkezési és távozási
időpontját feltüntetve.

5.5.7

EKAER bejelentési kötelezettség minden esetben annak a félnek a kötelezettsége, aki a szállítást
bonyolítja.

5.6 A teljesítési késedelem
5.6.1

Abban az esetben, ha a Vevő a vételár letétbe helyezési kötelezettségének vagy az Eladó értesítési
és minősítésekkel ellátott árubemutatási kötelezettségének nem vagy késedelmesen tesz eleget,
illetve a Vevő vagy az Eladó az írásban rögzített szállítási ütemezést, időpontot nem tartja be illetve
fizikai teljesítés során egyik vagy másik fél az áru átadásával (amely adódhat az áru minőségi
problémája miatt is) vagy átvételével késedelembe kerül a szerződéshez hű fél a következő
lehetőségek közül választhat szabadon – a felmerült kár megtérítésének követelése mellett:
a) követelheti a késedelemben lévő féltől a szerződés teljesítését új határidő megjelölésével a
következő kötbérigénye mellett:
A késedelemben lévő fél a késedelembe esés időpontját követően köteles a késedelemmel
érintett minden naptári napjára a késedelmesen teljesített áru ellenértékének 0.2 %-át kötbér
címén a szerződéshez hű félnek megfizetni. További kötbérfizetési kötelezettsége a
szerződésszegő félnek megszűnik, ha a felek által megállapodott új határidőtől a teljesítést
folytatja, vagy a kényszervásárlás/eladás teljesítésre került.
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b) a szerződéstől elállhat minden hátrányos következmény nélkül,
c) a késedelemben lévő fél költségére kényszervásárlást, illetve eladást kérhet és delivery ár és
a kényszer kötésár közötti kedvezőtlen árkülönbözetet, valamint az eredetihez képest eltérő
paritásból származó szállítási többletköltséget a késedelemben lévő féltől követelheti.
d) javaslatot tehet árengedményre
Mindegyik esetben a szerződéshez hű félnek (Tőzsdetagnak) a Tőzsdét a tényállásról és az igény
választásáról a késedelembe esés időpontjától számított 3 Tőzsdenapon belül írásban értesítenie
kell.
Amennyiben a szerződéshez hű fél (Tőzsdetag) ezen határidőt elmulasztja, a választott igényét a
késedelemben lévő féllel szemben nem érvényesítheti.
A Tőzsde vezérigazgatója a tényállásról és választott igényről az igény kézhezvételétől számított 1
Tőzsdenapon belül köteles a késedelemben lévő felet (Tőzsdetagot), valamint a KELER KSZF Zrt-t
értesíteni.
A késedelemben lévő fél (Tőzsdetag) a Tőzsdétől kapott értesítést követő 24 órán belül pótolhatja a
hiányosságot, vagy megállapodhat a szerződéshez hű féllel (Tőzsdetaggal) új szállítási ütemezésről
és ezek megtörténtéről igazolható módon az értesítést követő 24 órán belül írásban köteles értesíteni
a Tőzsde titkárságát, aki erről azonnal értesíti a szerződéshez hű felet (Tőzsdetagot). A
szerződéshez hű félnek (Tőzsdetagnak) 24 órán belül vissza kell igazolni, hogy folytatódhat a tőzsdei
szabályok szerinti szállítás vagy fenntartja a választott igényét. Visszaigazolás hiánya úgy
értelmezendő, hogy a szállítás folytatódhat a tőzsdei szabályok szerint.
A pénzügyi fedezet mértékét meghaladó kár vagy egyéb igény esetén a szerződő fél a követelését
a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság előtt
érvényesítheti. A jogvitában érintett felek kötelesek alávetni magukat az Állandó Választottbíróság
kizárólagos hatáskörének.
Amennyiben a késedelembe került fél a szerződéshez hű fél által az a) pont szerint megjelölt
póthatáridőig sem teljesít, úgy a póthatáridőt követő napon a szerződéshez hű fél ismételten – akár
más pontra történő áttéréssel is – jogosult a fenti pontokban megjelölt jogát gyakorolni.
5.6.2

A Tőzsde a fedezeti vételre/eladásra kijelölendő Tőzsdetagot az adott Tőzsdenapon a tőzsdenyitást
követően a kereskedésbe belépett Tőzsdetagok közül számítógép által végzett véletlen
számgenerálással sorolja ki, amely eljárásról jegyzőkönyvet vesz fel. A kisorsolt Tőzsdetag a kijelölést
nem utasíthatja vissza és a jelen szabályzatban foglalt módon köteles eljárni.

5.6.3

A kényszerértékesítés/kényszervásárlás végrehajtásáért a kisorsolt Tőzsdetagot díjazás nem illeti
meg, a Tőzsde és KELER KSZF Zrt. tranzakciós költségeit közvetlenül a nemteljesítő félre kell
terhelni.

5.6.4

A Tőzsde által kisorsolt kereskedő az ügyletet a szerződésszegő fél nevében és terhére köti meg,
ennek megfelelően az ügylet valamennyi felmerült és igazolt költsége közvetlenül a szerződésszegő
felet terheli, az ügylet ellenértéke pedig a kényszervásárlást/eladást kezdeményező fél számára kerül
elszámolásra.

5.6.5

A kényszervásárlás/eladás tőzsdén kívüli fizikai ügyletként hajtható végre. A kisorsolt tőzsdetag az
5.6.6 pontban szereplő terménykereskedői listából az általa kiválasztott terménykereskedőktől
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kötelező érvényű vételi/eladási ajánlatot kér be, amelynél a szerződéses paraméterek (mennyiség,
minőség, delivery pont, teljesítési határidő) megegyezik a hibás teljesítésű delivery paramétereivel.
Minimum 3 érvényes ajánlat beérkezése után kiválasztja a legjobb vételi/eladási ajánlattevőt és
visszaigazolja az üzlet létrejöttét a kényszervásárlást/eladást kérőnek, a kényszervásárlást/eladást
elszenvedőnek és a fizikai piacon a legjobb ajánlattevőnek. Ezen túl értesíti a Tőzsdét a fizikai ügylet
létrejöttéről és közli a tőzsdével a kényszervásárlás/eladás szerződés árát. A Tőzsde a létrejött fizikai
szerződésről 1 munkanapon belül tájékoztatja a Keler KSZF Zrt.t, aki a Tőzsde által megadott fizikai
árral elszámolja és jóváírja a különbözetet a delivery ár és a fizikai ár között a még nyitott pozíciókra
a kényszervásárlásban/eladásban lévő partnereknél, és lezárja a tőzsdei ügyletet.
5.6.6

Kényszerértékesítés/kényszervásárlás esetén kötelező érvényű vételi/eladási ajánlat az alábbi
terménykereskedőktől kérhető: Glencore Magyarország, Cargill Magyaroszág, UBM, Agrimpex, MGProdukt Kft, Szuro-Trade Kft, Nitrogénművek Zrt, Bunge Magyarország, Cefetra Magyarország Kft,
IKR -Agrár Kt, Cornmill Kft, KITE Zrt.

5.7 Az áru ellenértékének kiegyenlítése
5.7.1

A KELER KSZF Zrt. Szabályokban kerülnek meghatározásra az áru ellenértékének kiegyenlítésére
vonatkozó szabályok azzal, hogy köteles a KELER KSZF Zrt. az Eladót a szállítás
megkezdhetőségéről legkésőbb a vételár beérkezését követő Tőzsdenapon értesíteni.

5.7.2

A szállítás befejezése után mindkét fél köteles az Eladó számla benyújtását követő 2 Tőzsdenapon
belül értesíteni a KELER KSZF Zrt-t a vételár továbbutalása céljából.

5.7.3

Az Eladó kérésére és a Vevő utasítására a KELER KSZF Zrt. a Vevő által letétbe helyezett vételárból
(vételárrészletből) minden minimum 500 tonna részmennyiség teljesítését követő 2 munkanapon
belül, a részteljesítésre eső vételár részletet az Eladó részére felszabadítja. A részmennyiség
teljesítését a KELER KSZF Zrt-nek a Vevő köteles írásban igazolni.

5.7.4

Amennyiben mennyiségi vagy minőségi vita van a felek között csak a vitatott mennyiségre vonatkozó
vételár tartható vissza a Vevő részéről (ezt a felszabadítást igazoló okiraton jelezni kell).

5.7.5

Indokolatlanul visszatartott vételárra késedelmi kamatot lehet érvényesíteni. A megállapított
késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

5.7.6

A vételár felszabadítása a kereskedő rendelkezése alapján az általa megjelölt bankszámlára is
történhet.

5.7.7

A kereskedők a megbízó által rendelkezésre bocsátott alapletétet az ügylet teljesítését követően fizetik
vissza a megbízó részére.

5.7.8

A nem megfelelő teljesítéssel kapcsolatban felmerült valamennyi költség és kár a nem megfelelően
teljesítő felet terheli, kivéve, hogy a szerződésszegő fél úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában
elvárható volt.

16 A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TERMÉKLISTÁJA

5.8 Az elszámolás
A szállítási bizonylatokkal igazolt szállítás befejezése és a pénzügyi rendezés (az áru ellenértékének
kiegyenlítése) után 2 Tőzsdenapon belül kötelesek elszámolást készíteni a szerződő felek a KELER KSZF
Zrt. Szabályok alapján.
5.9 ISCC NUTS II előírásainak megfelelő fenntartható termények kontraktusra vonatkozó eltérő
szabályok
A szállítási értesítés mellékleteként a további szállítási/fizetési dokumentumokat az ISCC NUTS II
előírásoknak megfelelően kitöltve kötelezően szükséges csatolni:
Termelő eladó esetén:
a. Termelői ISCC nyilatkozat NUTS II régiókóddal:
Nyilatkozat neve: HU ISCC EU Self declaration self assessment / ISCC EU önálló nyilatkozat NUTS
II régiókóddal kitöltve
b. Termelői BIONYOM nyilatkozat
Nyilatkozat neve: Nyomonkövetési dokumentum termesztett biomasszára – Biomassza-termelő által
kiállított fenntarthatósági nyilatkozat
c.

Elfogadott területalapú támogatási nyilatkozat

Kereskedő eladó esetén:
a. Kereskedői ISCC nyilatkozat NUTS II régiókóddal:
Nyilatkozat neve: Fenntarthatósági nyilatkozat termesztett biomasszára / Sustainability declaration
NUTS II régió kóddal kitöltve
(Termelő: termelő, aki közvetlenül részesül terület alapú támogatásban, és a területalapú támogatásban
feltüntetett területen megtermelt áruját értékesíti.)
A szállításnak és a dokumentumoknak minden tekintetben meg kell, hogy feleljenek a Megújuló Erőforrás
Irányelv fenntarthatósági követelményeknek
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5. fejezet
Az egyes szekciókban kereskedett Tőzsdei Termékek kereskedési
idejének meghatározása
„A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 550/2013. sz.
határozata az azonnali piacon és a derivatív piacon alkalmazott kereskedési paraméterekről” c. határozat
Derivatív Piac rész 2. pontjában foglaltak szerint.
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