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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
Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság: A Vezérigazgató által „A Delivery Bizottság Eljárási Rendje”
megnevezéssel kiadott vezérigazgatói határozatában meghatározott
bizottság.
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.
Alaptermék:

A Kereskedési Szabályokban ilyen módon meghatározott fogalom.

Árlépésköz:

A Kereskedési Szabályokban ilyen módon meghatározott fogalom.

Bezárási Nap:

Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályokban meghatározott Tőzsdenap.

Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok: „A
Budapesti
Értéktőzsde
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság
Általános
Üzletszabályzata”
c.
szabályzat
Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok című Második Könyve
Bevezetési Nap:

Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályokban meghatározott Tőzsdenap.

Első Kereskedési Nap: Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályokban meghatározott Tőzsdenap.
Elszámolási Nap:

A KELER KSZF Szabályokban meghatározott nap.
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Értékpapír Típus:

A Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályokban ilyen módon meghatározott
fogalom.

Felhalmozott kamat:

A Kereskedési Szabályokban ilyen módon meghatározott fogalom.

Fizikai Szállítás:

A Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályokban ilyen módon meghatározott
fogalom.

Fordulónap:

A Kereskedési Szabályokban ilyen módon meghatározott fogalom.

Igazgatóság:

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósága.

Instrumentum:

A Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályokban meghatározott Tőzsdei
Termék.

ISIN azonosító:

A KELER Szabályokban ilyen módon meghatározott fogalom.

Kontraktus:

A Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályokban meghatározott Tőzsdei
Termék.

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).
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.

Kereskedési Szabályok: „A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános
Üzletszabályzata” c. szabályzat Kereskedési Szabályok című Ötödik Könyve
Készpénzes Elszámolás:

A Bevezetési és Forgalomban
meghatározott fogalom.

Tartási

Szabályokban

ilyen

módon

Klíringsáv:

A Kereskedési Szabályokban ilyen módon meghatározott fogalom.

Lehívási Ár:

A Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályokban ilyen módon meghatározott
fogalom.

Lejárati Nap:

A KELER KSZF Szabályokban meghatározott nap.
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Lejáratkori Elszámolóár:

A Kereskedési Szabályokban ilyen módon meghatározott fogalom.

Megnyitási Nap:

A Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályokban meghatározott Tőzsdenap.

Napi Maximális Árelmozdulás: A Kereskedési Szabályokban ilyen módon meghatározott fogalom.
Opció Jellege:

A Bevezetési és Forgalomban
meghatározott fogalom.

Tartási

Szabályokban

ilyen

módon

Opció Típusa:

A Bevezetési és Forgalomban
meghatározott fogalom.

Tartási

Szabályokban

ilyen

módon

Opciós Prémium /Díj:

A Kereskedési Szabályokban ilyen módon meghatározott fogalom.

Opciós Sorozat:

A Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályokban meghatározott Tőzsdei
Termék.

Opciós Sorozatok Közötti Lépésköz: A Kereskedési Szabályokban ilyen módon meghatározott fogalom.
Ptk.:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részvényfajta:

A Ptk.-ban ilyen módon meghatározott fogalom.

Spread Termék Közelebbi Lába:

A Kereskedési Szabályokban ilyen módon meghatározott fogalom.

Spread Termék Távolabbi Lába:

A Kereskedési Szabályokban ilyen módon meghatározott fogalom.

Spread Termékek Közös Lába:

A Kereskedési Szabályokban ilyen módon meghatározott fogalom.

Teljesítési Mód:

A Bevezetési és Forgalomban
meghatározott fogalom.

Tartási

Szabályokban

ilyen

módon

Tőzsde Termék:

A Bevezetési és Forgalomban
meghatározott fogalom.

Tartási

Szabályokban

ilyen

módon

Tőzsdenap:

Tőzsdei Szabályban Tőzsdenapként meghatározott naptári nap.

Tőzsdetag:

„A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános
Üzletszabályzata” c. szabályzat Tőzsdetagsági Szabályok című Harmadik
Könyvében ilyen módon meghatározott fogalom

Tőzsdei Szabály:

„A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános
Üzletszabályzata” c. szabályzat Tőzsdei Szabályalkotási és Közzétételi
Szabályok című Hatodik Könyvében ilyen módon meghatározott fogalom.

Tpt.:

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

Utolsó Kereskedési Nap:

A Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályokban meghatározott Tőzsdenap.
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Vezérigazgató:

A
Budapesti
vezérigazgatója.

Értéktőzsde

Zártkörűen

Működő

Részvénytársaság

A Terméklistában alkalmazott, de a jelen fejezetben meg nem határozott egyéb fogalmak esetén a Tptben meghatározott fogalmak az irányadók.
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II. rész - SPECIÁLIS SZABÁLYOK
1. fejezet
A lejáratkori elszámolóár 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.
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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
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.

Fizikai szállítást eredményező tőzsdei ügyletek általános szabályai

5.1. Az áruszállítások feltételei
5.1.1.

A Tőzsdén forgalmazott áruk adásvétele akkor tekinthető azonnalinak, ha a felek a tőzsdei
ügyletben az ügyletkötés tárgyának tényleges átadására anélkül vállalnak kötelezettséget, hogy
a teljesítés idejét és módját meghatározták volna. Az áruszállítással járó ügyletekkel kapcsolatos
kötelezettségeket a jelen Terméklistában meghatározott módon és időben kell teljesíteni.

5.1.2.

Az azonnali tőzsdei ügylet létrejön, ha a felek a szabványosított szerződés alapján
megállapodnak az áru fajtájában, minőségében, a kötés tételében és árában, valamint a
vonatkozó Tőzsdei Szabály által megkívánt egyéb elemekben.

5.1.3.

Az azonnali ügylet minden esetben tényleges fizikai áruszállítást jelent a kereskedők által
megkötött adásvételi szerződés alapján.

5.1.4.

Az azonnali ügylet esetén a kereskedők külön pénzügyi biztosítékokkal nem fedezik a kötést a
KELER KSZF Zrt. irányába, de a kereskedő – a KELER KSZF Zrt. Szabályokban előírt –
alapszintű pénzügyi fedezete mértékéig felelős a megkötött ügylet teljesítéséért. Az ügylet a
kereskedők között közvetlenül áll fenn, az adásvételi szerződésből eredő jogokat és
kötelezettségeket az eladó és a vevő gyakorolják. A szerződés csak a Kereskedési Szabályok
10. számú mellékletében szereplő Azonnali adásvételi formaszerződés-minta alapján köthető
meg a Tőzsde által meghatározott kereskedési időszakban. 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.

5.1.5.

A szállítási hónapot megelőző utolsó tőzsdenapon 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.

5.1.6.

Határidős ügylet esetén a KELER KSZF Zrt. a fizikai áruszállításra létrehozott adásvételi
jogviszonyról értesíti a Tőzsdetagokat.

5.1.7.

A KELER KSZF Zrt. Általános Üzletszabályzata határozza meg az adásvételi jogviszony
létrehozásának és a közraktárjeggyel való teljesítésnek a jelen Terméklistában nem
szabályozott kérdéseit.

5.1.8.

Határidős ügylet esetén a kereskedők azon delivery előtti összevezetésekről, amelyekben fizikai
áruszállításra kerül sor, kötelesek a Kereskedési Szabályok 10. számú mellékletében szereplő
Azonnali adásvételi formaszerződés-mintát, valamint egy pozíció átadási formaszerződést
kitölteni.

5.1.9.

A vevő kérésére az eladó köteles az áru tulajdonjogát vagy az áru feletti rendelkezési jogát
igazolni.
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5.1.10. Az ügylet kötésekor a kereskedők kötelesek feltüntetni megbízóik kódszámát.
5.2. A szerződéses ár
Az azonnali szerződésben szereplő termékek ára a határidős kontraktusban meghatározott módon kerül
kifejezésre, de az eladó telephelyén vagy az általa megjelölt helyen közúti szállítóeszközre rakva értendő.
Ez nettó ár, ÁFA-t vagy a teljesítéskor hatályban lévő egyéb adót nem tartalmaz.
5.3. A szerződéses áru minősége
5.3.1.

Az áru minőségével kapcsolatos kérdésekben a kontraktusok rendelkezései mellett a
következők szerint kell eljárni.

5.3.2.

Az áru minőségi átvétele a szállító személyétől függően eltérően alakul. Eladó szállítása esetén
a vevő telephelye, vevő szállítása esetén pedig az eladó telephelye minősül a teljesítés
helyének.

5.3.3.

Azonnali ügylet megkötésekor az eladó köteles a minőséget igazolnia Tőzsde által elfogadott
minőségellenőrző szervezet 90 napnál nem régebbi keltezésű certifikátjával.

5.3.4.

A vevő az előzetes certifikátot a közös mintavételezés helyett elfogadhatja, ebben az esetben az
áru minősítése végleges. Egyébként az áru végleges minősítése a teljesítés helyén gépkocsin
vagy egyéb a szerződésben meghatározott szállítási eszközön történik meg. Az áru
mintavételezését és vizsgálatát csak független minőségvizsgáló szervezet végezheti. A
minőségvizsgálat megrendelése a szállító fél 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.

5.3.5.

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.

5.3.6.

Az áru minőségének vizsgálatára 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.

5.3.7.

Csak olyan minőségvizsgáló intézet fogadható el a Tőzsdén független tőzsdei
minőségvizsgálóként, amely rendelkezik olyan saját maga által üzemeltetett minőségvizsgáló
laborral, amely a Tőzsdén forgalmazott termék termékleírásában szereplő minden minőségi
paraméterének vizsgálatára alkalmas.

5.3.8.

A visszautasítás alapja az előzőek szerinti független minőségellenőrző szervezet független
képviselője által szakszerűen vett minta. Érzékelhető minőségi eltérés esetén az áru érkezésétől
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számított 1 munkanapon belül, beltartalmi kifogás esetén 5 munkanapon belül kell a minőségi
kifogást jelenteni.
5.3.9.

Ha az áru az analízis eredménye alapján nem megfelelő, úgy az eladó 3 napon belül köteles
újabb árut megjelölni. Ebben az esetben a vevő jogosult a beérkezett árut az eladó költségére
visszaszállítatni az eladó telephelyére, az eladó pedig köteles a másodszori szállítási
kötelezettségének eleget tenni. Ha az újonnan bemutatott áru sem felel meg, akkor az 5.7
pontban foglaltak az irányadók. Az olyan áru, amely a szerződött minőségnél jobb, nem
utasítható vissza.

5.3.10. Az eladó köteles az árut saját költségén növény-egészségügyi raktárellenőrzési jegyzőkönyvvel
ellátni, amelyet a helyileg illetékes növény-egészségügyi állomás állít ki. Ettől a vevőnek az
azonnali kötjegyen megjelölt igénye alapján el lehet térni abban az esetben, ha ennek
többletköltségét a vevő viseli. A mentességet igazoló, a növény-egészségügyi hatóság által
kiadott okirat 10 napnál nem lehet régebbi keltezésű.
5.4. Az áru mennyiségi átvétele
5.4.1.

Az áru mennyiségi átvétele az eladó által meghatározott telephelyen vagy a Kereskedési
Szabályok 10. számú mellékletében szereplő Azonnali adásvételi formaszerződés-minta alapján
megkötendő szerződésben feltüntetett paritáson történik.

5.4.2.

Az elszámolás alapja a vevő szállítása esetén az eladó telephelyén, eladó szállítása esetén a
vevő telephelyén mért súly. Az eladó telephelyén az eladó, a vevő telephelyén a vevő
kötelezettsége és költsége a mérlegelés, amelyet mérlegjeggyel vagy szállítójeggyel kell
igazolni.

5.4.3.

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

5.4.4.

A mennyiségi átvétel tekintetében, vasúti szállítás esetén független szakértő szervezetnek
minősül a vasút, így vita esetén az elszámolás alapja a vasút hivatalos mérlegelése és az áru
vasúti kiszolgálás előtti jegyzőkönyve együttesen. A hivatalos mérlegelés az eladó költsége. A
szállítással kapcsolatos mennyiségi vita esetén a vasúttal szemben a vevő köteles az árut
fogadó vasúti állomáson eljárni.

5.4.5.

Az áru leszállításakor mindkét fél köteles +/- 2 %-nyi mennyiségi eltérést elfogadni, amely
alapján sem a vevő, sem az eladó többlet jutalékot nem igényelhet.

5.5. Az áru szállítása
5.5.1.

Azonnali ügylet esetén a kereskedési rendszerben a paritás megjelölésére nincs lehetőség, a
Tőzsde kérés esetén tájékoztatja a kereskedőt arról, hogy az adott ajánlat részleteivel
kapcsolatban melyik Tőzsdetagnál tud a kívánt paritással és egyéb minőségi paraméterekkel
kapcsolatban érdeklődni.

5.5.2.

Az áru szállítása közúton történik, ettől azonban a szerződő felek egyező akarattal írásban
eltérhetnek. A fuvarozás egyéb feltételeiről (pl. közúti szállítóeszköz biztosítása) azonban a felek
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kötelesek külön megállapodni. A vevő telephelyének ismeretében eladó köteles írásban fuvardíj
ajánlatot tenni. Azonban az áru szállítására a kedvezőbb írásos ajánlatot tett fél jogosult. Abban
az esetben, ha a két fél azonos fuvar ajánlatot tett az eladó jogosult a szállításra. Az ajánlat a
tényleges szállítási távolságra érvényes tonna/km-ben adható meg.
5.5.3.

Azonnali ügylet esetén INCOTERMS előírásai elfogadhatóak, de az arra való hivatkozást a
Kereskedési Szabályok 10. számú mellékletében szereplő Azonnali adásvételi formaszerződésminta alapján megkötendő szerződésben fel kell tüntetni. Amennyiben az INCOTERMS szerint
történő teljesítés a jelen Terméklistában foglaltaktól eltér, a felek kötelesek a felmerült
többletköltségek viselésében megegyezni és azt a szerződésben feltüntetni.

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. Határidős ügylet esetén 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.

5.6. A szállítás időpontja
5.6.1.

Azonnali ügylet esetén a szállítás az ügyletkötést követően azonnal megkezdhető az áru
ellenértékének a KELER-nél vezetett vételár letéti számlán való letétbe helyezését követően és
8 napon belül be kell fejeződnie. Vevőnek a kötéstől számított 2 munkanapon belül a vételár a
KELER-nél vezetett vételár letéti számlára történő átutalásáról gondoskodnia kell. A felek eltérő
teljesítési határidőben is megállapodhatnak, de azt a szerződésben írásban rögzíteni kell.

5.6.2.

Határidős ügylet esetén vevő kérésére az eladó köteles a minősített áru bemutatására
legkésőbb a tárgyhónap 3. Tőzsdenapjáig, a szállításnak legkésőbb az adott hónap 5-ig meg
kell kezdődnie, és 25-ig be kell fejeződnie. Vevő kérésére az eladó köteles az áru tulajdonjogát
vagy az áru feletti rendelkezés jogát igazolni.

5.6.3.

Azonnali ügylet esetén az eladó köteles a szállítási értesítőben az áru átadásának a helyét,
módját és a szállításhoz szükséges egyéb információkat (helyi ügyintéző neve, telefonszáma,
telefax száma, az áru tárolási helyének hivatalos nyitvatartási ideje, stb.) írásban megadni a
vevőnek legkésőbb az ügylet nyilvántartásba vételét követően 1 Tőzsdenapon belül.
Amennyiben a szerződéskötéskor ezek az adatok ismertek, úgy ezeket a Kereskedési
Szabályok 10. számú mellékletében szereplő Azonnali adásvételi formaszerződés-minta alapján
megkötendő szerződésben fel kell tüntetni.

5.6.4.

Határidős ügylet esetén az eladó köteles a tárgyhónap 2. Tőzsdenapjáig a szállításra
vonatkozóan faxon vagy ajánlott levélben értesítést küldeni a vevőnek, amelynek tartalmaznia
kell az áru tárolási helyét, a tárolóhely nyitva tartását, a szállításra ill. az áru feladására
vonatkozó speciális feltételeket, a tárolóhelyen a kapcsolattartó személy nevét, telefon és
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faxszámát ill. a naponta kiadható mennyiséget. Az értesítéshez mellékelnie kell az árura
vonatkozó előzetes, a Tőzsde által elfogadott független minőség ellenőrző intézet által kiállított
90 napnál nem régebbi, a teljes mennyiségre vonatkozó minőségi és mennyiségi igazolást,
továbbá az eladó választása szerinti delivery pont megjelölését. A vevő a faxon küldött értesítést
köteles 1 Tőzsdenapon belül visszaigazolni, amennyiben a faxon történő visszaigazolás
megtörténik, úgy az ajánlott levélben tett értesítéstől az eladó eltekinthet.
5.6.5.

Határidős ügylet esetén a vevő, vagy a vevő által felhatalmazott személy a szállítási értesítő
kézhezvételétől számított 1 Tőzsdenapon belül köteles nyilatkozni a szállítás ütemezését, helyét
és az átvevő személy nevét illetően.

5.6.6.

Határidős ügylet esetén az eladó a tárgyhónap 3. Tőzsdenapjáig köteles írásban tájékoztatni a
vevőt a szállítás várható időpontjáról, üteméről és az áru átadására általa felhatalmazott
személy (fuvarozó) azonosítására alkalmas adatokról.

5.6.7.

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.

5.7. A teljesítési késedelem
5.7.1.

Amennyiben teljesítés során egyik vagy másik fél az áru átadásával 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
jelen Terméklistában meghatározott kötbérigénye mellett,

b)

a szerződéstől elállhat minden hátrányos következmény nélkül,

c)

a késedelemben lévő fél költségére kényszervásárlást, illetve eladást hajthat végre és
delivery ár és a kényszer kötésár közötti kedvezőtlen árkülönbözetet, valamint az
eredetihez képest eltérő paritásból származó szállítási többletköltséget a késedelemben
lévő féltől követelheti.

Mindegyik esetben a szerződéshez hű félnek a Tőzsdét, a KELER KSZF Zrt-t és a
késedelemben lévő felet a tényállásról és választásáról 3 Tőzsdenapon belül írásban
értesítenie kell. A pénzügyi fedezet mértékét meghaladó kár vagy egyéb igény esetén a
szerződő fél a követelését az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság, illetve az Ad Hoc Ügyviteli
Döntőbizottság határozatának elutasítása esetén a Pénz- és Tőkepiaci Állandó
Választottbíróság előtt érvényesítheti. A jogvitában érintett felek kötelesek alávetni magukat a
Pénz- és Tőkepiaci 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.
5.7.2.

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
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tartja be a szerződéshez hű fél kényszervásárlásra/eladásra vonatkozó igényét 3 tőzsdenapon
belül jogosult a Tőzsdének bejelenteni. Amennyiben a szerződéshez hű fél ezen határidőt
elmulasztja, kényszervásárlási/eladási igényét a késedelemben lévő féllel szemben nem
érvényesítheti. A Tőzsde vezérigazgatója a kényszervásárlási/eladási igény kézhezvételétől
számított 1 Tőzsdenapon belül köteles a késedelemben lévő felet valamint a KELER KSZF Zrt-t
értesíteni. A késedelemben lévő fél a tőzsde által számított napi fixinget is megkapja az
értesítésben.
5.7.3.

A kényszervásárlást/eladást az erről szóló értesítés megküldésétől számított 3. tőzsdenaptól
kezdődően 3 Tőzsdenapig a szerződésszegő fél, ezt követően pedig 3 Tőzsdenapig a Tőzsde
által kisorsolt kereskedő köthet.

5.7.4.

A Tőzsde a kényszerlikvidációra 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.

5.7.5.

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.

5.7.6.

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.

5.7.7.

A kényszervásárlás/eladás kizárólag azonnali ügyletként hajtható végre. Amennyiben az ügylet
a kényszerlikvidáció szabályai szerint történik, annak limitje az első 3 Tőzsdenapon a
végrehajtást megelőző tőzsdenapon érvényes napi fixing +/- 10 %-a. A második 3 Tőzsdenapon
a limit a megelőző Tőzsdenapon érvényes napi fixing +/-20 %-a.

5.7.8.

A napi fixing kiszámítása érdekében a Tőzsde a napi vételi és eladási árajánlatok begyűjtése
céljából telefonon megkeresi a kereskedésbe bejelentkezett aktív Tőzsdetagokat. A napi fixing egy adott termék esetén - a Tőzsdetagok által az adott napra vonatkozóan megadott vételi és
eladási ajánlatokból képzett középárfolyamok – elhagyva ezek közül a legmagasabbat és a
legalacsonyabbat – számtani átlaga.

5.7.9.

Amennyiben a kényszervásárlás/eladás a fenti bekezdésekben meghatározott rendelkezések
szerint az ott meghatározott időpontig nem lehet végrehajtani, úgy lehetősége nyílik az
igénybejelentő félnek, hogy 10 Tőzsdenapon belül saját maga azonnali ügyletként
limitkorlátozás nélkül a Tőzsdén létesítsen kényszervásárlást/eladást.

5.7.10. Az 5.7.9 pontban meghatározott határidő lejárta után az igénybejelentő fél jogosultsága
megszűnik, a kárigénye érvényesítése miatt azonban az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottsághoz,
illetve az Ad Hoc Ügyviteli Döntőbizottság határozatának elutasítása esetén a Pénz- és
Tőkepiaci Állandó Választottbírósághoz fordulhat.
5.7.11. A késedelemben lévő fél a késedelembe esés időpontját követően köteles a késedelem minden
megkezdett napjára a késedelmesen teljesített áru ellenértékének 0.2 %-át kötbér címén a
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szerződéshez hű félnek megfizetni. További kötbérfizetési kötelezettsége a szerződésszegő
félnek megszűnik, ha az 5.7.1 a) . pontjában meghatározott új határidőtől a teljesítést folytatja,
vagy a kényszervásárlás/eladás teljesítésre került. Amennyiben a szerződéshez hű fél a tőzsdei
ügylettől eláll, kötbér nem illeti meg.
5.8. Az áru ellenértékének kiegyenlítése
5.8.1.

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.

5.8.2.

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.

5.8.3.

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.

5.8.4.

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).

5.8.5.

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

5.8.6.

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

5.8.7.

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

5.8.8.

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.

5.9. 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.
5.10. A közraktári jegyes teljesítés szabályai
A közraktári jegyes teljesítés szabályai takarmánykontraktusok esetén:
A közraktári jegy kiállítója csak az Igazgatóság és a KELER KSZF Zrt. által közösen elfogadott közraktár
lehet. A Tőzsde által elfogadott közraktárak: Concordia Közraktár Zrt. és az ÁTI DEPO Közraktározási Zrt.

18 A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TERMÉKLISTÁJA

A közraktár köteles nyilatkozni, hogy a Tpt. és a vonatkozó Tőzsdei Szabály rendelkezéseit ismeri és
magára nézve kötelezően elismeri, valamint a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróságnak az eljárása
alá veti magát.
Közraktári jeggyel történő teljesítés esetén, amennyiben az áru közraktárból történő elszállítása a
tárgyhónapban nem történik meg, akkor a paritás az eladó által megjelölt közraktár (a közraktári jegyen
feltüntetett raktár). Egyebekben az általános delivery szabályok az irányadók.
A közraktár köteles:
A közraktári jegyet kisebb mennyiségre, az eladó vagy a nevében eljáró hitelezője utasítására
haladéktalanul felváltani és szavatolni azért, hogy a felbontást követően valamennyi részmennyiség a
közraktári jegyen feltüntetett valamennyi minőségi feltételnek megfelel.
Az áru mennyiségi átadását hitelesített mérleggel végezni. Művi tárolás esetén ennek költségei az eladót
terhelik.
A közraktári jegyben feltüntetett lejárat időpontja nem lehet közelebbi, mint a tőzsdei teljesítési hónap
utolsó napja.
Legkésőbb a delivery sorsolást megelőző tizenötödik napon az eladó vagy az arra feljogosított, nevében
eljáró hitelezője (a továbbiakban: hitelező) a közraktári szerződés alapján letétbe vett árura vonatkozó
minőségi bizonyítvány kiadását kéri a közraktártól.
Legkésőbb a delivery sorsolást megelőző nyolcadik Tőzsdenapon az eladó vagy hitelező a közraktári
jegyet eljuttatja az azt kiállító közraktárhoz felváltás céljából.
A felváltás során a közraktár a közraktári jegyet annyi darab száz tonnás közraktári jegyre váltja fel,
ahányszor a közraktári szerződés alapján letétbe vett áru mennyiségében a száz tonna megvan. A
fennmaradó, száz tonnánál kisebb mennyiségről tőzsdei teljesítésre alkalmas közraktári jegy nem állítható
ki.
A felváltással az eladó, illetőleg a hitelező olyan mennyiségű közraktári jegyet biztosít, amely megfelel a
delivery jegyzékben az eladó részére vevőnként meghatározott mennyiségnek.
A felváltással egyidejűleg a kérelmező részére a közraktár biztosítja a közraktári szerződés alapján letétbe
helyezett árura vonatkozó minőségi bizonyítványt.
A felváltáshoz az eladó, illetőleg a hitelező személyes közreműködése szükséges.
A közraktári jegy felváltása esetén az eladó köteles a közraktárral megkötött szerződést módosítani vagy
amennyiben az eladó és az árut letevő személy nem azonos, a közraktárral új szerződést kötni.
Amennyiben a vevő az árut határidőben nem szállítja el, köteles közraktári szerződést kötni a közraktárral.
Ennek megtörténtéig a közraktár nem járul hozzá a vevő alapletétének felszabadításához.
A minőségi bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló vizsgálatot a Gabona Control végzi.
A minőségi bizonyítvány kiállításával a közraktár hivatalosan igazolja, hogy a közraktári jegyen feltüntetett
áru mind mennyiségileg, mind minőségileg a Tőzsdei Szabályok és a KELER KSZF Zrt. Szabályok szerinti
tőzsdei teljesítésre alkalmas. Ezt rávezeti a közraktári jegyre.
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A felváltott és tőzsdei teljesítésre alkalmas közraktári jegyet az eladó és a hitelező megállapodása szerinti
fél hozza el a közraktárból és tartja birtokában.
A delivery sorsolásról az eladó vagy a megbízása alapján eljáró kereskedő értesíti a hitelezőt, amennyiben
a közraktári jegy az ő birtokában van.
A közraktári jegynek a KELER KSZF Zrt-hez benyújtásának szabályait a KELER KSZF Zrt. Szabályok
tartalmazzák.
A közraktári jegyet az eladó klíringtag, illetőleg a nevében eljáró hitelező a KELER KSZF Szabályokban
meghatározott határidőn belül köteles a KELER KSZF Zrt-nek letéti őrzésre üres forgatmánnyal átadni.
Azt követően, hogy a KELER KSZF Zrt. a vevő számára a közraktári jegyet kiadja, a vevő köteles
nyilatkozni arról, hogy a közraktári jegyet megvizsgálta, azt a tőzsdei előírásoknak mindenben
megfelelőnek találta és a KELER KSZF Zrt-vel szemben a közraktári jegyes teljesítésből eredően
semmilyen igényt nem támaszt, valamint bármely, a szállítás során felmerült vitás esetben igényét
közvetlenül a közraktárral szemben érvényesíti.
A közraktári jeggyel történő teljesítés esetén az áru minőségi és mennyiségi teljesítésének helye a
közraktár. Az áru szállítására vonatkozó felelősségi szabályok a felek megállapodásától függően az
általános szabályok szerint a szállító felet terhelik.
Az áru kiszolgáltatásáért az eladót a közraktárral együtt egyetemleges felelősség terheli.
Csak olyan közraktári jegy fogadható el teljesítésképpen, amelynek birtokosa a tőzsdei ügylet megbízója.
A telefaxon érkező értesítéseket valamennyi kereskedő magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A kereskedők jogosultak a deliveryk egymás közti kicserélésére közös megegyezés alapján. A cseréről a
KELER KSZF Zrt-t írásban kötelesek értesíteni legkésőbb a szállítási hónap első munkanapjának 12
órájáig. Ha az utolsó Tőzsdenap a hónap utolsó napja, akkor 12 órán belül. Ezután beérkező bejelentést a
KELER KSZF Zrt. nem fogad el.
A KELER KSZF Zrt. a nála levő alapletétet a közraktár azon nyilatkozata alapján szabadítja fel, amely
szerint az eladónak a közraktári szerződésből eredően a közraktárral szemben tartozása nem áll fenn.
A közraktári jeggyel történt teljesítést követően a vevő által elhelyezett vételárat a KELER KSZF Zrt.
átutalja az eladó, illetőleg a hitelező által megadott számlaszámra.
A közraktári jegyes teljesítésnél minőségi és mennyiségi vita esetén a közraktározási vállalattal szemben a
vevő köteles eljárni.
5.11. A közraktári jegyes teljesítéstől való eltérés
Amennyiben a KELER KSZF Szabályok alapján nem történik meg a közraktári jeggyel történő teljesítés, a
KELER KSZF Zrt. automatikusan likvidálja az ügyletet a határidős ügyletek közül és az ügyletet az azonnali
ügyletekre vonatkozó feltételek szerint kezeli. A KELER KSZF Zrt. felelőssége csak az azonnali ügyletekre
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vonatkozó mértékig áll fenn és az alapbiztosítékot az ügylet jóteljesítési garanciájául továbbra is őrzi.
Ebben az esetben is köteles azonban a kereskedő legkésőbb a lejáratot követő 45 napon belül az ügyletét
elszámolni.
5.12 A fenntartható takarmánykukorica kontraktusra vonatkozó eltérő szabályok
A fenti, 5. pontban foglalt szabályokat a fenntartható takarmánykukorica kontraktusra vonatkozóan az
alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.
A szerződéses ár a termék Terméklistában szereplő leírásában meghatározott módon kerül kifejezésre, de
– amennyiben az Azonnali adásvételi formaszerződésben a felek erről másként nem rendelkeznek - a vevő
telephelyén értendő. Ez nettó ár, ÁFA-t vagy a teljesítéskor hatályban lévő egyéb adót nem tartalmaz.
A szállítási értesítés mellékleteként a további szállítási/fizetési dokumentumokat szükséges csatolni:
a. kereskedelmi számla
b. Amennyiben nem az Eladó a termelő, úgy az Eladó ISCC (DE vagy EU) tanúsítványszáma, valamint
BÜHG regisztrációs számát fel kell tüntetni a fenntarthatósági nyilatkozaton.
c. Amennyiben az Eladó a termelő, úgy az ISCC-DE 202-02-nek megfelelő nyilatkozat.
d. A vevő választása alapján a BÜHG-nek vagy az ISCC-nek megfelelő fenntarthatósági nyilatkozat.
(Termelő: termelő, aki közvetlenül részesül terület alapú támogatásban, és a területalapú támogatásban
feltüntetett kukoricaterületen megtermelt áruját értékesíti.)
A szállítás az ügyletkötést követően azonnal megkezdhető az áru ellenértékének a KELER-nél vezetett
vételár letét számlán való letétbe helyezését követően és 14 napon belül be kell fejeződnie. Vevőnek a
kötéstől számított 2 munkanapon belül a vételár a KELER-nél vezetett vételár letéti számlára történő
átutalásáról gondoskodnia kell. A felek eltérő teljesítési határidőben is megállapodhatnak, de azt a
szerződésben írásban rögzíteni kell.
A szállítás minden tekintetben meg kell, hogy feleljen a Megújuló Erőforrás Irányelv fenntarthatósági
követelményeknek.
A vevő a beszállított árut jogosult kocsinként megmintázni, és azon toxinvizsgálatot (aflatoxin B1
gyorsteszt) elvégezni. Ha az áru az egy kocsira vonatkozó aflatoxin B1 gyorsteszt eredménye alapján nem
megfelelő, úgy az eladónak lehetősége van az általa választott, 5.3.6 pontban felsorolt független
minőségvizsgáló szervezetek valamelyikével az aflatoxin B1 vizsgálatot 5 napon belül elvégeztetni. Ekkor a
vevő telephelyén a felek a független minőségvizsgáló szervezet számára közösen vizsgálati mintát
vesznek. Ezt követően az eladó köteles az érintett árut (kocsit) elszállítani. A független minőségvizsgáló
szervezet aflatoxin B1 vizsgálatának eredményét a vevő fél köteles elfogadni. Ha az áru a független
minőségvizsgáló szervezet analízisének eredménye alapján nem megfelelő, úgy az eladó a vizsgálati
eredmény kiállításának a dátumát követően 3 napon belül köteles újabb árut (kocsit) megjelölni, és a
másodszori szállítási kötelezettségének eleget tenni. Ha az újonnan bemutatott áru sem felel meg, akkor
az 5.7 pontban foglaltak az irányadók. Amennyiben a független minőségvizsgáló szervezet analízise
alapján az áru megfelelő, úgy azt a vevő köteles elfogadni. A vitával kapcsolatban felmerült összes
(felrakás, szállítás oda-vissza, lerakás, tárolás) többletköltség az áru megfelelő minősége esetén a vevőt,
ellenkező esetben az eladót terheli.
Az áru leszállításakor a mennyiségi eltérés maximum +/- 2% és legfeljebb +/- 12 tonna lehet, amely alapján
sem a vevő, sem az eladó többlet jutalékot nem igényelhet.
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A fenntartható takarmánykukorica kontraktus közraktárjeggyel történő teljesítése nem lehetséges.
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NYILATKOZAT
Alulírottak a ………………………… (eladó) nevében büntetőjogi felelősségünk tudatában nyilatkozunk, hogy
a ……………………. (vevő ……………….. tulajdonunkban levő ………… to, azaz ……………….. tonna
………... tulajdonjogát a mai napon visszavonhatatlanul a ……………….. (vevőre) ruházzuk.
A fenti …………………… (áru) a következő helyen tárol:
A tárolóhely tulajdonosa (cégszerű megnevezés, székhely): ………………………………… A tárolóhely
pontos címe: ……………………………………………………………………… A tárolási hely
(silócella/raktárrész) pontos meghatározása: …………………………………
A …………………… (eladó) nevében nyilatkozunk, hogy a szerződésben rögzített időpontig, illetve az áru
elszállításának időpontjáig az árut a fent megjelölt tárolóhelyen a szerződésben, illetve annak mellékletében
szereplő minőségben, állagban és mennyiségben idegen készletként tároljuk/tároltatjuk. Ezen
kötelezettségnek a ……………………, illetőleg a ……………………. (tárolóhely tulajdonosa) tagjai,
alkalmazottai mulasztására visszavezethető megsértésével okozott kárért teljes anyagi felelősséget
vállalunk.
A fentebb megnevezett helyen tárolás a ……………… (vevő) részére …………………..-ig fekbérmentes. A
kitárolási díj, valamint a tárolási időszak alatti esetleges árukezelési költség ……………………………..-t
(eladót) terheli.
Alulírottak kötelezettséget vállalunk, hogy a tárolóhely tulajdonosát/üzemeltetőjét a tulajdonjog
visszavonhatatlan átruházásáról és annak fentiek szerinti feltételeiről jelen nyilatkozat kiadásával egyidejűleg
írásban tájékoztatjuk.
……………….. (eladó) visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy – minden további megkérdezése, illetve
eseti engedélye nélkül – a …………… (vevő) tulajdonát képező …………………. to …………………… (áru)
tárolásának körülményeit bármikor ellenőrizheti/ellenőriztetheti, az áru tárolási helyét saját költségére
őriztetheti, illetve lezárathatja, valamint az árut vagy annak egy részét bármikor elszállíthatja/elszállíttathatja.
A …………….. (minőségellenőrző szervezet cégszerű megnevezése és székhelye) által a jelen nyilatkozat
tárgyát képező árutételekre vonatkozó ……… számú …………… (dátum) kelt minőségi
bizonyítvány/bizonyítványok a jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezik.
Jelen tulajdonjog-átruházó nyilatkozatunk a hivatkozott szerződésben vállalt egyéb kötelezettségek alól a
……………………………………-t (eladót/szállítót) nem mentesíti.
Kelt: …………………, ……………………………..
………………………………..…
eladó/szállító
Alulírottak, mint a fenti raktár tulajdonosai/bérlői a jelen tulajdonjog átruházó nyilatkozatban foglaltakat
tudomásul vesszük és elfogadjuk.
………………………………..…
tulajdonos/bérlő
A …………….… (vevő) a fenti tulajdonjog átruházását elfogadja.
………………………………..…
vevő
23 A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TERMÉKLISTÁJA

5. fejezet
Az egyes szekciókban kereskedett Tőzsdei Termékek kereskedési
idejének meghatározása
6.

Részvény és Hitelpapír Szekció

Folyamatos Kereskedés Aukciókkal Kereskedési Modellben kereskedett Értékpapírok esetén:
Folyamatos kereskedés aukciókkal Kereskedési Modell
Kereskedési szakasz, részszakasz megnevezése
Kereskedési idő
8.15-8.30
Előkészítés szakasz (PRETR)
8.30-9.00
Ajánlatgyűjtési részszakasz (OCALL)
Nyitó aukció szakasz
Ármeghatározás és kötés részszakasz
9.00 + Véletlenszerű Lezárás
Ajánlati Könyv kiegyensúlyozás (OOBB)
maximum 2 perc
Nyitó aukció szakasz végétől
Folyamatos kereskedés szakasz (TRADE)
kezdődően 17.00-ig
17.00-17.05
Ajánlatgyűjtési részszakasz (CCALL)
Záró aukció szakasz
Ármeghatározás és kötés részszakasz
17.05 + Véletlenszerű Lezárás
Ajánlati Könyv kiegyensúlyozás (COBB)
maximum 2 perc
Záró aukció szakasz végétől
Lezárás szakasz (POSTR)
kezdődően 17.20-ig
17:20
Kereskedés vége (ENDTR)
Ajánlati Könyv kiegyensúlyozás részszakasz
maximum 2 perc
Volatilitási Szakasz (VOLA)*
3 perc + Véletlenszerű lezárás
Véletlenszerű Lezárás
maximum 30 mp.
* Volatilitási Szakaszban az Ajánlatgyűjtési részszakasz, és a Meghosszabbított Ajánlatgyűjtési részszakasz hossza: 3
perc a Véletlenszerű Lezárást nem számolva

Folyamatos Aukció Kereskedési Modellben kereskedett Értékpapírok esetén:
Folyamatos aukció Kereskedési Modell
Kereskedési szakasz, előszakasz, részszakasz megnevezése
Előkészítés szakasz (PRETR)
Ajánlatgyűjtési előszakasz (XPREC) /
Folyamatos aukció szakasz
Ajánlatgyűjtési részszakasz (XCALL)
Lezárás szakasz (POSTR)
Kereskedés vége (ENDTR)
Ajánlatgyűjtési részszakasz

Kereskedési idő
8.30-9.00
9.00-17.00*
Folyamatos aukció szakasz
végétől kezdődően 17.20-ig
17.20
maximum 30 mp.

* Ami meghosszabbodhat az Ajánlatgyűjtési részszakasz hosszával
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7.

Hitelpapír Szekció: HATÁLYON KÍVÜL

8.

Származékos Szekció

8.1. Határidős Piac
8.1.1.

BUX és részvény Ügyletkör

8.30 - 9.00/9.01
9.00/9.01 - 9.02
9.02 - 17.00
17.00 - 17.06/17.07
17.06/17.07

Nyitó ajánlatgyűjtési részszakasz*
Nyitó ügyletkötési részszakasz*
Szabad szakasz
Záró ajánlatgyűjtési részszakasz*
Záró ügyletkötési részszakasz *

* Az ajánlatgyűjtési részszakasz végével egyidejűleg az ügyletkötési részszakasz kezdete véletlenszerű időpontra esik a
jelzett időtartamban

8.1.2.

Pénzügyi Ügyletkör

9.02 - 17.00
17.00 - 17.06/17.07
17.06/17.07

Szabad szakasz
Záró ajánlatgyűjtési részszakasz*
Záró ügyletkötési részszakasz *

* Az ajánlatgyűjtési részszakasz végével egyidejűleg az ügyletkötési részszakasz kezdete véletlenszerű
időpontra esik a jelzett időtartamban
8.2. Opciós Piac
8.2.1.

BUX és részvény Ügyletkör

8.30 - 9.00/9.01
9.00/9.01 - 9.02
9.02 - 17.00

Nyitó ajánlatgyűjtési részszakasz*
Nyitó ügyletkötési részszakasz*
Szabad szakasz

* Az ajánlatgyűjtési részszakasz végével egyidejűleg az ügyletkötési részszakasz kezdete véletlenszerű
időpontra esik a jelzett időtartamban
8.2.2.

Pénzügyi Ügyletkör

9.02 – 17.00
9.

Szabad szakasz

Áru Szekció

9.1. Gabona termékek
9.1.1.

Azonnali piac

10.00 – 12.55

9.1.2.

Szabad szakasz

Határidős és opciós piac

10.00 – 12.55
12.55 - 13.00/13.01

Szabad szakasz
Záró szakasz*

* A záró szakasz vége véletlenszerű időpontra esik a jelzett időtartamon belül
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