
  
 

 

Változások a BÉT Áru Szekciójában  
2021. január 18-ától 

BÉT Közlemény - Budapest, 2021. január 13. 

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BÉT) ezúton tájékoztatja 

az árupiac szereplőit, hogy a BÉT 2021. január 13-án kelt 11/2021 sz. határozata alapján az alábbi 

átalakítást hajtja végre a BÉT Áru Szekciójában a kereskedhető termékek körét, valamint a kereskedés és 

delivery szabályrendszerét illetően. 

 

Termékkör 

• A termékek köre hat határidős teremékre szűkül. Új termékként bevezetésre kerül a határidős euro 

búza.  

• Öt jelenleg is létező határidős kontraktus átalakításra kerül, a módosított termékekkel folytatódik a 

kereskedés: nagy olajtartalmú napraforgómag, ISCC NUTS II fenntartható nagy olajtartalmú repce 

(korábban: nagy olajtartalmú repce), takarmányárpa, ISCC NUTS II fenntartható takarmánybúza 

(korábban takarmánybúza) és ISCC NUTS II fenntartható takarmánykukorica (korábban 

takarmánykukorica). 

• A többi határidős kontraktus (34%-os szemcsézett ammóniumnitrát, malmi búza, szójapellet/dara, 

illetve a készpénzes elszámolású malmi búza index, nagy olajtartalmú napraforgómag index és 

takarmánykukorica index), valamint az összes árupiaci spot és opciós termék kivezetésre kerül. 

Kivezetésre kerül továbbá az ISCC NUTS II fenntartható takarmánykukorica szeptemberi lejárata 

is. Utolsó kereskedési napjuk 2021. január 15-e. 

• Az egyes, 2021. január 18-ától kereskedhető határidős termékek leírásai a BÉT 11/2021 sz. 

határozatában található.  

Szabályrendszer 

• A jelenlegi dunai paritások (Csepel, Baja, Paks) kiegészülnének újakkal a BÉT 11/2021 sz. 

határozatában foglalt termékspecifikációknak megfelelően. 

• Az egyes paritásokhoz Terméklista 5.2.10 pontjában rögzített és évente felülvizsgált mértékű 

számlázási ár kompenzációk tartoznak. (A Delivery Számlázási ár a Terméklista alapján 

megállapított számlázási ár, ami a Delivery árból (Lejáratkori elszámolóár) és a számlázási ár 

kompenzációból adódó ár lesz.) 

• A lejárati hónapot megelőző hónap végéig tartó Szabad kereskedési időszakot egy 3-napos, ún. 

Sorsolási szakasz követi, melynek megfelelően a lejárati nap kitolódik a lejárati hónap 3. 

tőzsdenapjára. 

• A Sorsolási szakasz speciális szabályokkal zajlik, melyek közül a legfontosabb, hogy eladási 

megbízást – ügyfél szinten – csak nyitott vételi pozíció zárására lehet teljesíteni.  



  
 

 

• A napvégi elszámolóár meghatározása nem változik, de a lejáratkori elszámolóár az (új) lejárati 

napon nem az utolsó 5 nap átlagára lesz, hanem a Szabad kereskedési időszak, azaz az előző 

hó utolsó 5 napjáé. 

• A Sorsolási szakasz minden napján reggel 9-ig a befektetési szolgáltatók megküldik a nyitott 

eladási pozíciókat megfelelő bontásban, melyet a BÉT aggregál és kitesz a honlapjára. (A 

paritáson alapú eladási pozíció bontás a Sorsolási Időszakban történő kereskedéshez ad majd 

támpont). 

  

2021. január 18-ától módosul az Áru Szekció kereskedési ideje is. (Ezt külön BÉT határozat rendezi.) A 

határidős árutermékek kereskedése 11:00 és 16:06 között zajlik majd az alábbiak szerint: 

11.00 – 16.00 Szabad szakasz  

16.00 - 16.05/16.06 Záró szakasz* 

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