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TŐZSDEI HATÁRIDŐS ÜGYLETEK  

 

 

Mikor ajánljuk? 

 Amennyiben a kockázatmentes befektetések hozamát meghaladó befektetési lehetőséget keres – az 
esetleges veszteségek vállalása mellett. 

 Hajlandó rendkívüli kockázatot vállalni kiemelkedő hozam reményében tőke és hozamvédelem nélkül. 
 Magánszemélyek részére aktív spekulációs céllal. 
 Vállalati ügyfelek számára fedezeti céllal (árupiaci termékek). 
 Amennyiben határozott elképzelései vannak az árak/árfolyamok alakulásáról. 

 

Tartalomjegyzék 

Kockázati szint 

A tőzsdei határidős ügyletek rendkívüli kockázatú befektetések és komplex pénzügyi eszköznek minősülnek. 

Az alábbi táblázat a Bank által alkalmazott termékkockázati besorolásokat tartalmazza. Ez a besorolás eltérhet más 
befektetési szolgáltatók által használt termékkockázati besorolásoktól (MiFID-besorolás). 
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A tőzsdei határidős ügyletek esetében az ügyletek szabványosítottak, a kereskedett termékek jellemzőit a 
tőzsde határozza meg standardizált módon. Így ellentétben a tőzsdén kívüli (OTC) piaccal, a tőzsdei kereskedés 
keretein belül nem lehet bármilyen típusú és lejáratú származékos ügyletet kötni. A tőzsdén üzletkötő felek 
között ott áll az elszámolóház, így az üzletkötést követően a felek nem egymással szemben szereznek 
kötelezettséget/jogosultságot, hanem a tőzsdei elszámolóházzal szemben. A tőzsdén kívüli ügyletektől eltérően, 
ahol az elszámolás lejáratkor történik, a tőzsdei ügyletek esetében az elszámolóház napi elszámolás keretében 
kiértékeli a nyitott pozíciókat és jóváírja/beterheli a nyereséget/veszteséget a piaci szereplők számláin. A 
teljesítés érdekében az elszámolóház termékenként különböző értékben alap- és változó letétet szed be, melyet 
az Ügyfelek értékpapírszámláján rendelkezésre álló értékpapír vagy készpénz képezhet. 

 

 Tőzsdén kívüli ügyletek Tőzsdei ügyletek 

Az ügylet jellege Saját számlás Bizományosi 

Az ügyletben szerződő fél Bank Elszámolóház 

Az ügylet volumene Egyedi igények szerint Standardizált (kontraktusok) 

Lejárat Flexibilis Standardizált 

Az ügylet díja Nincs (Árfolyamba beépített) Ügynöki díj 

Klíring, napi elszámolás Nincs Naponta 

Fedezetfeltöltés Időszakonként, ha szükséges Naponta 

 

Tőzsdei határidős ügylet alapfogalmak: 

 Alapletét: a teljesítés érdekében az elszámolóház termékenként különböző értékben szed be fedezetet, 
melyet az Ügyfelek értékpapírszámláján rendelkezésre álló szabad eszközök (külföldi tőzsde esetén csak 
készpénz) képezhetnek. A Bank az elszámolóház által elrendelt alapletét kétszeresét igényli, mindig az 
üzletkötés devizanemében és számlapénz formában (kivéve Keler, ahol bizonyos kötvények és 
részvények is elfogadhatóak). Az alapletét mértéke akár egy kontraktus „élete” során is változhat. 

 Klíring: az elszámolóház napi elszámolás keretében kiértékeli a nyitott pozíciókat és jóváírja/beterheli 
a nyereséget/veszteséget a piaci szereplők számláin.  

 Változó letét: Amennyiben a napi elszámolás veszteséget mutat, a pozíció fenntartása érdekében 
fedezetfeltöltés válik szükségessé, ez a pótfedezet az ún. változó letét. A változó letét csak 
számlapénzként helyezhető el az üzletkötés devizanemében. 

 Kontraktus: tőzsdei határidős termék, melynek részletes specifikációját és egységnyi méretét az adott 
tőzsde határozza meg. Jelentheti a tőzsdei határidős termék mennyiségének mértékét is (pl.: EUR/HUF 
devizapár esetében: 1.000 EUR = 1 kontraktus). 

Termékleírás 

Egy határidős ügylet keretében a szerződő felek kötelezettséget vállalnak: 

 egy adott termék (deviza, részvény, részvényindex, árupiaci termék) 
 előre meghatározott mennyiségének 
 előre rögzített áron (határidős ár) 
 meghatározott jövőbeni időpontban történő adásvételére. 

 



 Lejárat, kifutás, bezárási nap: A határidős ügyletek standardizált lejárata van. Ez a lejárati hónap vagy 
az ezt megelőző hónap valamely, a tőzsde által meghatározott napja, mely termékenként, 
termékcsoportonként különböző lehet. Így a BÉT-en a devizaügyletek esetében minden hónap harmadik 
szerdája, részvényügyletek esetében minden hónap harmadik pénteke. 

 Ügynöki díj: az ügyletkötésért a befektető által fizetett jutalék, általában a kötésérték százalékos 
formája, vagy kontraktusméretre vonatkozó abszolút összeg. 

 Tőkeáttétel: a határidős ügyletek fontos kockázati mutatószáma, mely megmutatja, hogy a felvett pozíció 
értéke hányszorosa az elhelyezett alapletétnek (általában 5-12-szeres tőkeáttétel jellemző a tőzsdei 
ügyleteknél.). Egy 10-szeres tőkeáttétel azt jelenti, hogy a határidős árfolyam 1%-os elmozdulása a 
kockáztatott tőkében 10%-os hasonló irányú értékváltozást eredményez. Tőkeáttétel esetén a befektetett 
tőke többszöröse is lehet a potenciális nyereség vagy a veszteség. 

 Kereskedési idő: az az időszak, amikor a tőzsde az adott kontraktusban a kereskedést lehetővé teszi. 

 Legkisebb árelmozdulás nagysága (tick size): a tőzsde által az adott termékre meghatározott legkisebb 
lehetséges mértékű árelmozdulás. 

 Legkisebb árelmozdulás értéke (tick value): a legkisebb lehetséges árelmozdulás szorozva a kontraktus 
méretével. 

 Pénzügyi elszámolás: ha a tőzsdei nyitott határidős pozíció a kontraktus lejárata előtt nem kerül 
ellenügylettel lezárásra, akkor a tőzsde által meghatározott utolsó elszámolóár alapján a 
nyereség/veszteség kerül csak elszámolásra. 

 Fizikai teljesítés: jellemzően az árupiaci termékeknél határoz meg a tőzsde lejáratkori fizikai teljesítést, 
az áru kötelező leszállítását, illetve ennek átvételét. A fizikai teljesítéssel járó jogi, logisztikai, költség-
tényezők miatt a Raiffeisen Bank Zrt. az ilyen kontraktusoknál az utolsó kereskedési napot megelőzően 
a kondíciós lista alapján jogosult a nyitott ügyletet zárni, azaz nem lehetséges a fizikai teljesítéssel való 
kontraktus lejáratás. Általánosságban a „futures” ügyletek kevesebb, mint 2%-a szűnik meg ilyen módon, 
az ügyletek nagyobb részét lejárat előtt ellenügylettel visszazárják a befektetők. 

 „Görgetés” (rollover): a befektető egy ellentétes ügylettel zárja a meglévő határidős kontraktusát és 
ezzel egy időben újra megnyitja a pozíciót egy távolabbi lejáratra. A közelebbi és a távolabbi kontraktus 
árfolyama eltér egymástól, így a görgetés során a pozíció irányától és a két kontraktus határidős 
árfolyamától függően a befektető az induló pozíciójához képest jobb vagy rosszabb helyzetbe kerülhet. 

 Nyitott kontraktusok száma (open interest): a nyitott kontraktusok összege adott időpillanatban. A 
termék és a kontraktus likviditásának mutatója, melynek értéke egy adott kontraktus életciklusa alatt 
jellemzően először folyamatosan emelkedik, majd később csökken, ahogy lejárat előtt a befektetők zárják 
vagy „tovább görgetik” a vételi vagy eladási pozíciókat egy távolabbi lejáratra. 

 Forgalom (volume): egy adott időszak alatt (jellemzően egy nap) kereskedett kontraktusok száma, a 
termék likviditásának fontos mutatószáma. 

 

NEMZETKÖZI HATÁRIDŐS INDEXÜGYLETEK  
A BÉT-hez hasonlóan a nemzetközi részvény tőzsdék is lehetőséget biztosítanak a befektetőknek a tőzsde 
részvényindexeinek árfolyammozgásába való befektetésre. Az egyes termékek tulajdonságait (kontraktusméret, 
lejárat, alapletét igény stb.), mindig az adott tőzsde határozza meg. A befektetőnek a határidős ügyletkötés előtt 
kontraktusonként meghatározott értékű alapletétet (deviza: EUR, USD) kell elhelyeznie az értékpapírszámláján. 
Az ügyletkötés után a tőzsdéhez tartozó elszámolóház napi elszámolás keretében értékeli a pozíciókat, veszteséges 
pozíció esetén a befektetőnek további fedezetet, változóletétet kell elhelyeznie értékpapírszámláján, nyereség 
esetén pedig jóváírja a profitot. A nemzetközi tőzsdéket a BÉT-hez képest nagyobb értékű kontraktusméret, ezzel 
együtt nagyobb minimálisan befektethető tőke jellemzi, ezért a legnépszerűbb határidős indexkontraktusoknak 
kialakultak kisebb kötésértékű, ún. mini verziói is. 

 

Példa nemzetközi határidős indexügyletre: 

Tegyük fel, hogy arra számítanak, hogy a német piac indexe emelkedni fog, ezért DAX indexet szeretnének 
vásárolni decemberi lejáratra. 



25 EUR*DAX index=1 kontraktus DAX index  
Decemberi DAX index árfolyam= 14999/15000 (14999-es árfolyamon tud eladni és 15000-as árfolyamon 
vásárolni DAX indexet) 
Vásárolnak 1 kontraktus decemberi DAX indexet 15000-as árfolyamon. 

A pozíció aktuális alapletét igénye 60.502 EUR (tőzsde elszámolóháza határozza meg), melyet az 
értékpapírszámlájukon helyezhetnek el. 

 

A napi elszámolás menete: 

 Az üzletkötés napján: 
o Nap végén a kereskedési adatokkal együtt a tőzsde elszámolóárat küld az elszámolóháznak. Tegyük 

fel, hogy ez 15050. 
o Az elszámolóár alapján az ügylet eredménye: (15050-15000)×25 =1250 EUR nyereség. 

 Az üzletkötést követő napon: 
A keletkezett 1250 EUR nyereség jóváírásra kerül az Önök határidős árkülönbözeti számláján. 

o Tegyük fel, hogy az új elszámolóár 14950. Az előző napi elszámoló ár alapján a napi árváltozást 
(árkülönbözet): (15050-14950)×25 =2500 EUR veszteség. 

 Az üzletkötést követő második napon: 
o A 2500 EUR veszteség terhelésre kerül az Önök határidős árkülönbözeti számláját. 
o A határidős árkülönbözeti számla egyenlege: 1250–2500 = -1250 EUR. 
o A Bank 1.250 EUR pótlólagos fedezetet kér Önöktől, melyet délután 16:30 óráig szükséges 

rendelkezésre bocsátaniuk. 

 

Az ügylet a következőképpen végződhet: 

 A futamidő alatt zárják a pozíciót, tehát eladnak 1 kontraktus decemberi DAX indexet. 
o Ha a záróárfolyam: 15500 

Össznyereség: (15500-15000)*25 EUR=12.500 EUR 
o Ha a záróárfolyam: 14500 

Összveszteség: (15000-14500)*25 EUR=12.500 EUR 
A keletkezett nyereség, illetve veszteség a napi elszámolás miatt a zárást követően kerül elszámolásra az 
értékpapírszámlájukon. 

 

 Ha nem zárják le, akkor lejáratkor pénzügyi elszámolás a tőzsde által meghatározott áron 
o Ha az elszámoló-árfolyam: 15500 

Össznyereség: (15500-15000)*25 = 12.500 EUR 
o Ha az elszámoló-árfolyam: 12500 

Összveszteség: (15000-14500)*25 =12.500 EUR 

A keletkezett nyereség, illetve veszteség a napi elszámolás miatt a zárást követően kerül elszámolásra az 
értékpapírszámlájukon. 

 

A tőzsdei határidős részvényindex ügyletek előnye: 
 Lehetővé teszi árfolyamesésbe (short pozíció) és árfolyamemelkedésbe (long pozíció) való befektetést is. 
 A piac szabályozottsága és az elszámolóház szerepe miatt jellemzően nagyobb tőkeáttételt tesz 

lehetővé, mint a tőzsdén kívüli ügyletek. A befektető saját eszközeinek értékénél nagyobb értékű pozíció 
felvételét tudja megvalósítani. 

 A centralizáltság és szabályozottság miatt a kereskedés, a költségek, az árak és az árfolyamok alakulása 
rendkívül transzparens. 

 A likviditás általában jó, hiszen sok szereplő vesz részt a kereskedésben. 
 Az indexben általában nagyszámú részvény szerepel, ami biztosítja a diverzifikációt. 
 A tőkeáttétel miatt lehetővé válik a gyors piaci mozgásokból való részesedés, napon belüli kereskedésre 

is alkalmas termék. 
 Magánszemélyek is köthetik. 
 A napi elszámolás miatt a nyereségessé vált ügyleteknél a lezárás előtt elszámoljuk a profitot, melyet 

más ügyletek kötésére is igénybe tudnak venni. 



 A tőzsdei kereskedésnek köszönhetően limitáras, piaci áras és stop megbízás is lehetséges. 
 

A tőzsdei határidős részvényindex ügyletek hátránya: 

 Amennyiben az árfolyam negatív irányba mozdul el, a nagy tőkeáttétel miatt a letett fedezet akár 
többszöröse is elveszthető. 

 Negatív irányú árfolyamelmozduláskor a napi elszámolás miatt a keletkező veszteséget változó letét 
formájában kötelesek elhelyezni az értékpapírszámlájukon. 

 A nagyfokú standardizáltság miatt alacsonyabb rugalmasság (összeg, lejárat). 
 Amennyiben a napi elszámolás tőzsde által használt devizaneme különbözik a befektetés devizanemétől, 

árfolyamkockázatot hordozhat a termék. 
 Az árfolyam változékonyságának (volatilitásának) emelkedése magával hozhatja az alapletét igény 

növekedését, akár egy kontraktus életciklusa alatt is. 
 A határidős pozíció értékére hatással lehet a részvényindex számításának módszere, az adott indexben 

szereplő részvényekre fizetett osztalék kezelésének elve. Elfogadott módszer egy index értékének 
számítása osztalék nélkül, a teljes osztalék újra-befektetésével és az adóval módosított osztalék újra-
befektetésével is. 

 

NEMZETKÖZI HATÁRIDŐS ÁRUPIACI (COMMODITY ) ÜGYLETEK  
A BÉT-hez hasonlóan a nemzetközi tőzsdék is lehetőséget biztosítanak a befektetőknek különböző, standardizált 
árupiaci termékekhez való hozzáférésre. Az egyes termékek tulajdonságait (termékspecifikáció, kontraktusméret, 
lejárat, alapletét igény stb.), mindig az adott tőzsde határozza meg. A befektetőnek a határidős ügyletkötés előtt 
kontraktusonként meghatározott értékű alapletétet (mindig az üzletkötés devizanemében) kell elhelyeznie az 
értékpapírszámláján. Az ügyletkötés után a tőzsdéhez tartozó elszámolóház napi elszámolás keretében értékeli a 
pozíciókat, veszteséges pozíció esetén a befektetőnek további fedezetet, változó letétet kell elhelyeznie 
értékpapírszámláján, nyereség esetén pedig jóváírja a profitot. A nemzetközi árutőzsdéket a BÉT-hez képest 
nagyobb értékű kontraktusméret, ezzel együtt nagyobb minimálisan befektethető tőke jellemzi. 

 

Példa nemzetközi határidős áru ügyletre: 

Tegyük fel, hogy egy mezőgazdasági termelő cég a jövőben megtermelődő terményének (búza) egy részét (5000 
tonna) szeretné eladni az aktuális tőzsdei árfolyamokon (mivel arra számít, hogy az árak a termés aratásakor 
alacsonyabbak lesznek. 

A párizsi EOP-NYSE-Liffe (Matif) tőzsdén kereskedett búza kontraktus mérete 50 MT (metrikus tonna) = 1 
kontraktus. Decemberi lejáratra az árfolyam 235 EUR/MT. Eladnak 100 kontraktust 235 eurós tonnánkénti áron. 
A pozíció értéke 1.175.000 EUR (50 × 100 × 235). 

A pozíció alapletét igénye 280.000 EUR, melyet az értékpapírszámlájukon kell elhelyezni. 

 

A napi elszámolás menete: 

 Az üzletkötés napján: 
o Nap végén a kereskedési adatokkal együtt a tőzsde elszámolóárat küld az elszámolóháznak. Tegyük 

fel, hogy ez 234 EUR/MT. 
o Az elszámolóár alapján az ügylet eredménye: (235-234)×5.000 = 5.000 EUR nyereség. 

 Az üzletkötést követő napon: 
o A keletkezett 5.000 EUR nyereség jóváírásra kerül az Önök határidős árkülönbözeti számláján. 
o Tegyük fel, hogy az új elszámolóár 237 EUR/MT. Az előző napi elszámoló ár alapján a napi 

árváltozást (árkülönbözet): (234-237)×5.000 = -15.000 EUR, azaz 15.000 euró veszteség. 
 Az üzletkötést követő második napon: 

o A 15.000 EUR veszteséggel a Bank beterheli az Ügyfél határidős árkülönbözeti számláját. 
o A határidős árkülönbözeti számla egyenlege: 5.000–15.000 = -10.000 EUR. 
o A Bank 10.000 EUR pótlólagos fedezetet kér Önöktől, melyet délután 16:30-ig szükséges 

rendelkezésre bocsátaniuk. 

 



Az ügylet a következőképpen végződhet: 

 A futamidő alatt ellenügylettel zárják a pozíciót, tehát vesznek 100 kontraktus decemberi lejáratú búzát. 
o Ha a záróárfolyam: 215,5 EUR/MT. 

 Teljes nyereség: (235-215,50)×5.000 = 97.500 EUR. 
o Ha a záróárfolyam: 244 EUR/MT. 

 Teljes veszteség: (235-244)×5.000 = -45.000 EUR.  
o A keletkezett nyereség, illetve veszteség a napi elszámolás miatt a zárást követően kerül elszámolásra 

az értékpapírszámlájukon. 
 A kontraktus lejárata előtt nem rendelkeztek a kontraktus lezárásáról. Mivel ez a kontraktus fizikai 

teljesítéssel jár le, ami a Raiffeisen Banknál nem lehetséges, ezért a Treasury kondíciós listában rögzített 
módon a Bank lezárja az Ügyfél pozícióját.  
o Ha a záróárfolyam: 200,00 EUR/MT. 

 Teljes nyereség: (235-200)×5.000 = 175.000 EUR. 
o Ha a záróárfolyam: 250,00 EUR/MT. 

 Teljes veszteség: (235-250)×5.000 = -75.000 EUR. 
o A keletkezett nyereség, illetve veszteség a napi elszámolás miatt a zárást követően kerül elszámolásra 

az értékpapírszámlájukon. 

 

A tőzsdei határidős áru ügyletek előnye: 

 Lehetővé teszi a vállalati ügyfelek működésből eredő árupiaci nyitott pozícióinak fedezését. 
 Lehetővé teszi spekulációs célú befektetést árfolyamesésre (short pozíció), illetve árfolyamemelkedésre 

(long pozíció) számítva is. 
 A külföldi tőzsdéken az árupiaci termékek széles köre érhető el.  
 A piac szabályozottsága és az elszámolóház szerepe miatt jellemzően nagyobb tőkeáttételt tesz lehetővé, 

mint a tőzsdén kívüli ügyletek. A befektető saját eszközeinek értékénél nagyobb értékű pozíció felvételét 
tudja megvalósítani. 

 A sztenderdizáltság miatt a termék nagyon transzparens. 
 A tőkeáttétel miatt kisebb összegű letét biztosítása mellett lehetségessé válik nagyobb pozíciók fedezése. 
 A tőkeáttétel miatt lehetővé válik a gyors piaci mozgásokból való részesedés, napon belüli kereskedésre 

is alkalmas termék. 
 Relatíve alacsony díjak mellett kereskedhető termékkör. 
 Magánszemélyek is köthetik. 
 A napi elszámolás miatt a nyereségessé vált ügyleteknél a lezárás előtt elszámoljuk a profitot, melyet más 

ügyletek kötésére is igénybe tudnak venni. 
 A tőzsdei kereskedésnek köszönhetően limitáras, piaci áras és stop megbízás is lehetséges. 

 

A tőzsdei határidős áru ügyletek hátránya: 

 Amennyiben az árfolyam negatív irányba mozdul el, a nagy tőkeáttétel miatt a letett fedezet akár 
többszöröse is elveszthető. 

 Negatív irányú árfolyam elmozduláskor a napi elszámolás miatt a keletkező veszteséget változó letét 
formájában kötelesek elhelyezni az értékpapírszámlájukon. A napi feltöltési kötelezettség likviditási 
kockázatot hordoz magában abban az esetben is, ha az ügyletek fedezeti céllal kötődnek. 

 A nagyfokú standardizáltság miatt alacsonyabb rugalmasság (kontraktusméret, lejárati dátum). 
 Az árfolyam változékonyságának (volatilitásának) emelkedése magával hozhatja az alapletét igény 

növekedését is, akár egy kontraktus életciklusa alatt is.  
 Árupiaci termékeknél az árfolyamok változékonysága jellemzően magasabb a részvény ügyleteknél 

tapasztalható volatilitásnál. 
 A nagyfokú sztenderdizáltság miatt fedezeti ügylet esetén bázis kockázat merülhet fel. Azaz a fedezni 

kívánt áru paraméterei kismértékben, de eltérnek a tőzsde által meghatározott áru tulajdonságaitól 
(például minőségi jellemzők, lokáció, devizanem).  

 Az árutőzsdéken kereskedett kontraktusok esetében a befektetői kör szűkebb ezért a likviditás 
alacsonyabb, mint az egyéb pénzügyi termékeknél. Az üzletkötésnél ezzel számolni kell, azaz a piaci 
megbízások (nyitás, zárás, stop) nagyobb eséllyel nem az aktuális elérhető piaci árszinten teljesülnek.  

A világ határidős tőzsdéin kereskedett fontosabb kontraktusainak részletes leírása a mellékletben található. 

  



TŐZSDEI KONTRAKTUSOK  
A tőzsdei kontraktusok rendkívüli kockázatú termékek, az adatok utolsó frissítésének dátuma 2021. szeptember 

Tőzsdei határidős részvény index kontraktusok 

EURO STOXX 50 

Tőzsde: Eurex 
Tőzsdekód: XEUR 

Alaptermék EURO STOXX 50 Részvényindex 

Az index jellemzői 

50 Európai Monetáris Unióban bejegyzett blue chip részvény 

Piaci kapitalizációval súlyozott index. 

Egyik komponens súlya sem lehet több. mint 10%. 

Az index indulóértéke 1000 volt 1991. december 31-én. 

A kontraktus részletes leírása 
https://www.eurex.com/ex-en/markets/idx/stx/blc/EURO-STOXX-
50-Index-Futures-160088 

Tőzsde EUX-Eurex 

Tőzsdei Kereskedési idő 02:10 – 22:00 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 10 EUR * index 

Devizanem EUR 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,50 EUR 

Legkisebb árelmozdulás értéke 5 EUR 

Alapletét / kontraktus 6.068 EUR   

Lejárati hónapok 
A három legközelebbi március / június / szeptember / december 
hónapok. 

A kontraktus utolsó kereskedési napja 

A lejárati hónap harmadik pénteke. Ha az nem tőzsdei kereskedési 
nap, akkor az ezt megelőző első kereskedési nap. 

Az utolsó kereskedési napon a kontraktussal 12:00 óráig lehet 
kereskedni. 

Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi elszámolás 

Egyéb hasznos információ 
Az index Európa egyik vezető részvénypiaci mutatója. Likviditás és 
aktív kereskedés jellemzően az első (front) kontraktusban van. 

Az EURO STOXX 50 részvényindex összetétele:  

https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SX5E 

 
 Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változtatás jogát.
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
kétszeresében határozza meg.



Tőzsdei határidős részvény index kontraktusok 

DAX INDEX 

 

Tőzsde: EUREX 

Tőzsdekód: XEUR 

Alaptermék DAX NÉMET Részvényindex 

Az index jellemzői 

30 német blue chip részvény, melyekkel a frankfurti tőzsdén 
kereskednek. 

Számtani átlaggal számolt index. 

Az index alapértéke 1000 volt 1987. december 31-én. 

A kontraktus részletes leírása 
https://www.eurex.com/ex-en/markets/idx/dax/DAX-Futures-
139902 

Tőzsde EUX-Eurex 

Tőzsdei Kereskedési idő 02:10 – 22:00 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 25 EUR * index 

Devizanem EUR 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 1 EUR 

Legkisebb árelmozdulás értéke 25 EUR 

Alapletét / kontraktus 61.000 EUR  

Lejárati hónapok 
A három legközelebbi március / június / szeptember / december 
hónapok. 

A kontraktus utolsó kereskedési napja 

A lejárati hónap harmadik pénteke. Ha ez nem kereskedési nap, 
akkor az ezt megelőző első kereskedési nap. 

Az utolsó kereskedési napon a kontraktussal 13:00- óráig lehet 
kereskedni. 

Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi elszámolás. 

Egyéb hasznos információ 
Az index Németország vezető részvénypiaci mutatója. Likviditás és 
aktív kereskedés jellemzően az első (front) kontraktusban van. 

 

A DAX részvényindex összetétele: 

https://www.boerse-frankfurt.de/indices/dax/constituents 

 
 Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változtatás jogát.
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
kétszeresében határozza meg.



Tőzsdei határidős részvény index kontraktusok 

CAC 40 INDEX 

 

Tőzsde: NYSE-LIFFE 
Tőzsdekód: XEOP 

Alaptermék CAC 40 – Franciaország Részvényindex 

Az index jellemzői 

A Paris Bourse 40 legnagyobb vállalatának részvénye. 

Piaci kapitalizációval súlyozott index. 

Egyik komponens súlya sem lehet több mint 15%. 

Az index induló értéke 1000 volt 1987. december 31-én. 

A kontraktus részletes leírása 
https://derivatives.euronext.com/en/products/index-futures/FCE-
DPAR/contract-specification 

Tőzsde NYSE-Liffe-Párizs 

Tőzsdei Kereskedési idő 08:00 – 22:00 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 10 EUR * index 

Devizanem EUR 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,50 EUR 

Legkisebb árelmozdulás értéke 5 EUR 

Alapletét / kontraktus 8.780 EUR  

Lejárati hónapok a legközelebbi három hónap és a következő december 

A kontraktus utolsó kereskedési napja 

A lejárati hónap harmadik pénteke. Ha az nem kereskedési nap, 
akkor az ezt megelőző első kereskedési nap. 

Az utolsó kereskedési napon a kontraktussal 16:00 óráig lehet 
kereskedni. 

Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi elszámolás. 

Egyéb hasznos információ 
Az index Franciaország vezető részvénypiaci mutatója. Likviditás és 
aktív kereskedés jellemzően az első (front) kontraktusban van. 

 

 

A CAC 40 részvényindex összetétele: 

https://www.euronext.com/en/products/indices/FR0003500008-XPAR/market-information 

 
 Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változtatás jogát. 
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
kétszeresében határozza meg. 



 
Tőzsdei határidős részvény index kontraktusok 

SMI INDEX 

Tőzsde: Eurex 
Tőzsdekód: XEUR 

Alaptermék SMI – Svájci Részvényindex 

Az index jellemzői 

20 legnagyobb svájci vállalat részvénye. 

Piaci kapitalizációval súlyozott index. 

Az index alapértéke 1000 volt 1988. június 30-án. 

A kontraktus részletes leírása 
https://www.eurex.com/ex-en/markets/idx/country/six/SMI-
Futures-952762 

Tőzsde EUX-Eurex 

Tőzsdei Kereskedési idő 07:50 – 22:00 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 10 CHF * index 

Devizanem CHF 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 1,00 CHF 

Legkisebb árelmozdulás értéke 10 CHF 

Alapletét / kontraktus 14.340 CHF  

Lejárati hónapok 
A három legközelebbi március / június / szeptember / december 
hónapok. 

A kontraktus utolsó kereskedési napja 

A lejárati hónap harmadik pénteke. Ha ez nem kereskedési nap, 
akkor az ezt megelőző első kereskedési nap. 

Az utolsó kereskedési napon a kontraktussal 09:00 óráig lehet 
kereskedni. 

Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi elszámolás. 

Egyéb hasznos információ 

Az index Svájc vezető részvénypiaci mutatója. A svájci 
részvénypiac piaci kapitalizációjának körülbelül 85%-t 
reprezentálja. Likviditás és aktív kereskedés jellemzően az első 
(front) kontraktusban van. 

 

Az SMI részvényindex összetétele 

https://www.six-group.com/en/products-services/the-swiss-stock-exchange/market-data/indices/index-
explorer/index-details.html?valorId=CH0009980894CHF9#/components  

 
Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változtatás jogát.
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
kétszeresében határozza meg.



Tőzsdei határidős részvény index kontraktusok 

BUX INDEX 

 

Tőzsde: BÉT-Budapest 
Tőzsdekód: XBSE 

Alaptermék BUX Részvényindex 

Az index jellemzői 

Magyar blue chip részvények (legalább 12 legfeljebb 25 részvény). 

Osztalékfizetést figyelembe vevő, teljes hozam index. 

Közkézhányaddal korrigált piaci tőkeérték súlyozású index. 

Az index indulóértéke 1000 volt 1991. január 2-án. 

A kontraktus részletes leírása https://www.bet.hu/oldalak/termeklista 

Tőzsde BÉT-Budapest 

Tőzsdei Kereskedési idő 09:02 – 17:00 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 10 HUF * index 

Devizanem HUF 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,50 HUF 

Legkisebb árelmozdulás értéke 5 HUF 

Alapletét / kontraktus 35.000 HUF  

Lejárati hónapok 

A legközelebbi március / június / szeptember / december 
hónapok. A második legközelebbi június és december. A 
legközelebbi március / június / szeptember / december hónapok 
kivételével a két legközelebbi hónap. 

Bezárási nap 
Az adott lejárati hónap harmadik pénteke. Amennyiben az nem 
Tőzsdenap, úgy az azt megelőző utolsó Tőzsdenap. 

A kontraktus utolsó kereskedési napja Megegyezik a Bezárási Nappal. 

Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi elszámolás 

Egyéb hasznos információ 
Az index Magyarország legfontosabb részvénypiaci mutatója. 
Likviditás és aktív kereskedés jellemzően a decemberi 
kontraktusban van. 

 

A BUX részvényindex összetétele: 

https://bet.hu/oldalak/indexkosarak#BUX  

 
 Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változtatás jogát.
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
kétszeresében határozza meg.



Tőzsdei határidős részvényindex kontraktusok 

FTSE 100 INDEX 

 

Tőzsde: LIFFE 
Tőzsdekód: XILF 

Alaptermék FTSE 100 – Egyesült Királyság Részvényindex 

Az index jellemzői 

A London Stock Exchange 100 legnagyobb vállalatának részvénye. 

Piaci kapitalizációval súlyozott index. 

Az index alapértéke 1000 volt 1984. január 3-án. 

A kontraktus részletes leírása 
https://www.theice.com/products/38716764/FTSE-100-Index-
Future/specs 

Tőzsde Liffe-London 

Tőzsdei Kereskedési idő 02:00 – 22:00 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 10 GBP * index 

Devizanem GBP 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,50 GBP 

Legkisebb árelmozdulás értéke 5 GBP 

Alapletét / kontraktus 13.494 GBP  

Lejárati hónapok 
A négy legközelebbi március / június / szeptember / december 
hónapok. 

A kontraktus utolsó kereskedési napja 
A lejárati hónap harmadik pénteke, ha az tőzsdei kereskedési nap, 
ha nem akkor az ezt megelőző kereskedési nap. Az utolsó 
kereskedési napon a kontraktussal 10:15-ig lehet kereskedni. 

Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi elszámolás. 

Egyéb hasznos információ 
Az index az Egyesült Királyság vezető részvénypiaci mutatója. Az LSE 
piaci kapitalizációjának több mint 80%-át reprezentálja. Likviditás és 
aktív kereskedés jellemzően az első (front) kontraktusban van. 

 

Az FTSE 100 részvényindex összetétele:   

http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/indices/summary/summary-
indices-constituents.html?index=UKX 

 
 Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változtatás jogát.
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
kétszeresében határozza meg.



Tőzsdei határidős részvény index kontraktusok 

DOWJonesINDEX 

 

Tőzsde: Chicago Board of Trade 
Tőzsdekód: XCBT 

Alaptermék Dow Jones Industrial Avergae – USA Részvényindex 

Az index jellemzői 

30 amerikai blue chip vállalat részvénye. 

Számtani átlagként, a részvények árfolyamával súlyozott index. 

Az index alapértéke 1928. október 1-én lett meghatározva. 

A kontraktus részletes leírása 
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/files/EQ-
159_DowJonesFinal.pdf 

Tőzsde CBOT-Chicago 

Tőzsdei Kereskedési idő 00:00 - 23:00  (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 0,5 USD * index 

Devizanem USD 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 1,00 

Legkisebb árelmozdulás értéke 5 USD 

Alapletét / kontraktus 19.800 USD  

Lejárati hónapok 
A négy legközelebbi március / június / szeptember / december 
hónapok 

A kontraktus utolsó kereskedési napja 

A lejárati hónap harmadik pénteke. 

Az utolsó kereskedési napon a kontraktussal 15:15 óráig lehet 
kereskedni. 

Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi elszámolás. 

Egyéb hasznos információ 
Az index a világ és USA vezető részvénypiaci mutatója. Likviditás és 
aktív kereskedés jellemzően az első (front) kontraktusban van. 

 

A Dow Jones részvényindex összetétele: 

https://markets.businessinsider.com/index/components/dow_jones   

 
 Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változtatás jogát.
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
kétszeresében határozza meg.



 

Tőzsdei határidős részvény index kontraktusok 

S&P 500 INDEX 

 

Tőzsde: Chicago Mercantile Exchange 
Tőzsdekód: XCME 

Alaptermék Standard and Poor’s 500 Index – USA Részvényindex 

Az index jellemzői 

Az 500 amerikai blue chip vállalat részvénye, mellyel a NSYE-n vagy 
a NASDAQ-on kereskednek. 

Piaci kapitalizációval súlyozott index. 

Az index indulóértéke 10 volt, az 1941-43-as időszakot vették 
alapul ennek meghatározásakor és 1957. március 4. óta jegyzik. 

A kontraktus részletes leírása 
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-
500_contract_specifications.html 

Tőzsde CME-Chicago 

Tőzsdei Kereskedési idő 00:00 - 23:00 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 250 USD * index 

Devizanem USD 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,10 

Legkisebb árelmozdulás értéke 25 USD 

Alapletét / kontraktus 121.000 USD  

Lejárati hónapok 
A nyolc legközelebbi március / június / szeptember / december 
hónapok. 

A kontraktus utolsó kereskedési napja 

A lejárati hónap harmadik pénteke előtti csütörtök. 

Az utolsó kereskedési napon a kontraktussal 22:15 óráig lehet 
kereskedni. 

Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi elszámolás 

Egyéb hasznos információ 

Az index a világ és USA legfontosabb részvénypiaci mutatója. Az 
amerikai gazdaság egészét, minden iparágát jól reprezentálja. 
Likviditás és aktív kereskedés jellemzően az első (front) 
kontraktusban van. 

Az S&P 500 részvényindex összetétele: 

https://markets.businessinsider.com/index/components/s&p_500 

 
Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változtatás jogát.
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
kétszeresében határozza meg.



Tőzsdei határidős részvény index kontraktusok 

S&P 500 INDEX MINI 

 

Tőzsde: Chicago Mercantile Exchange 
Tőzsdekód: XCME 

Alaptermék Standard and Poor’s 500 Index – USA Részvényindex 

Az index jellemzői 

Az 500 amerikai blue chip vállalat részvénye, mellyel a NSYE-n vagy a 
NASDAQ-on kereskednek. 

Piaci kapitalizációval súlyozott index. 

Az index indulóértéke 10, az 1941-43-as időszakot vették alapul ennek 
meghatározásakor és 1957. március 4. óta jegyzik. 

A kontraktus részletes leírása 
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-
sandp500_contract_specifications.html 

Tőzsde CME-Chicago 

Tőzsdei Kereskedési idő 00:00 - 23:00 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 50 USD * index 

Devizanem USD 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,05 USD 

Legkisebb árelmozdulás értéke 2,5 USD 

Alapletét / kontraktus 24.200 USD  

Lejárati hónapok Az öt legközelebbi március / június / szeptember / december hónapok. 

A kontraktus utolsó kereskedési napja 
A lejárati hónap harmadik pénteke. 

Az utolsó kereskedési napon a kontraktussal 14:30-ig lehet kereskedni. 

Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi elszámolás 

Egyéb hasznos információ 

Az index a világ és USA legfontosabb részvénypiaci mutatója. Az amerikai 
gazdaság egészét, minden iparágát jól reprezentálja. Likviditás és aktív 
kereskedés jellemzően az első (front) kontraktusban van. Az S&P 500 
MINI Index a normál S&P kontraktus értékének az ötöde. 

 

Az S&P 500 részvényindex összetétele: 

https://markets.businessinsider.com/index/components/s&p_500 

  

 
 Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változtatás jogát.
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
kétszeresében határozza meg.



 

Tőzsdei határidős részvény index kontraktusok 

NASQAQ 100 E-Mini INDEX 

Tőzsde: Chicago Mercantile Exchange 
Tőzsdekód: XCME 

Alaptermék NASDAQ 100 Index – USA Részvényindex 

Az index jellemzői 

A 100 legnagyobb és leglikvidebb vállalat részvénye, mellyel a NASDAQ-
on kereskednek. 

Piaci kapitalizációval súlyozott index, ahol egy részvény súlya sem lehet 
nagyobb, mint 24%.  

Az index indulóértéke 125 volt és 1985. február 1. óta jegyzik. 

A kontraktus részletes  
leírása 

http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-
nasdaq-100_contract_specifications.html 

Tőzsde CME-Chicago 

Tőzsdei Kereskedési idő 00:00 - 23:00 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 20 USD * index 

Devizanem USD 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,25 USD 

Legkisebb árelmozdulás értéke 5 USD 

Alapletét / kontraktus 35.200 USD  

Lejárati hónapok Az öt legközelebbi március / június / szeptember / december hónapok. 

A kontraktus utolsó kereskedési napja 

A lejárati hónap harmadik pénteke. 

Az utolsó kereskedési napon a kontraktussal  14:30 óráig lehet 
kereskedni. 

Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi elszámolás 

Egyéb hasznos információ 

Az index a világ és USA egyik fontos részvénypiaci mutatója, mely a világ 
második legnagyobb kapitalizációjú tőzsdéjének az áralakulását mutatja. 
Likviditás és aktív kereskedés jellemzően az első (front) kontraktusban 
van. 

 

A NASDAQ 100 részvényindex összetétele: 

https://markets.businessinsider.com/index/components/nasdaq_100  

 
 Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változtatás jogát.
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
kétszeresében határozza meg.



Tőzsdei határidős árupiaci kontraktusok 

WTI Kőolaj 

 

Tőzsde:  NYM – New York Mercantile Exchange 

Tőzsdekód: XNIM 

Alaptermék West Texas Intermediate Kőolaj 

Az áru jellemzői „Könnyű” és „édes” WTI típusú kőolaj, USA-beli szállítással. 

A kontraktus részletes leírása 
http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-
sweet-crude_contract_specifications.html 

Tőzsde NYM – New York Mercantile Exchange 

Tőzsdei Kereskedési idő 00:00 – 23:00 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 1.000 hordó (barrel) 

Devizanem USD 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,01 USD 

Legkisebb árelmozdulás értéke 10 USD 

Alapletét / kontraktus 4.620 USD  

Lejárati hónapok 
A jelenlegi és az ezt követő 5 évre minden hónap, majd a 
kilencedik évig minden június és december. 

A kontraktus utolsó kereskedési napja 
A Lejárati hónap előtti hónap 25. naptári napja előtti harmadik 
kereskedési nap. 

Teljesítés módja (lejáratkor) 

Fizikai 

Azoknál a határidős kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor 
az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) 
történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelőző 
munkanap budapesti idő szerint 16:00 órát követően a Bank 
jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tőzsde határidős piacán 
ellenügylettel lezárni. 

Egyéb hasznos információ 

A kőolaj a világ legnagyobb forgalmú árupiaci terméke. A WTI 
kontraktus pedig az olaj leglikvidebb irányadó határidős 
árjegyzése. Likviditás és aktív kereskedés jellemzően a 
legközelebbi (front) kontraktusokban tapasztalható. 

 

 

 
 Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változás jogát.
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
kétszeresében határozza meg.



Tőzsdei határidős árupiaci kontraktusok 

Brent Kőolaj 

 

Tőzsde: NYB – ICE 
Tőzsdekód: IFEU 

Alaptermék Brent Kőolaj 

Az áru jellemzői 
Brent típusú, az Északi tengerben kitermelt keverék kőolaj, Sullom Voe-beli 
(Skócia) vezetékes szállítással  

A kontraktus részletes leírása https://www.theice.com/products/6753541/Dated-Brent-Future 

Tőzsde NYB – Intercontinental Exchange, London 

Tőzsdei Kereskedési idő 02:00 – 00:00 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 1.000 hordó (barrel) 

Devizanem USD 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,01 USD 

Legkisebb árelmozdulás értéke 10 USD 

Alapletét / kontraktus 12.078 USD  

Lejárati hónapok 
Maximum 72 egymást követő hónap kerül megnyitásra. Ezt követően még 
6 kontraktus, minden június és december érhető el a következő három 
évre. 

A kontraktus utolsó kereskedési 
napja 

A Lejárati hónap első napja előtti 15. nap. Ha ez nem kereskedési nap, 
akkor az ezt követő első kereskedési nap.  

Teljesítés módja (lejáratkor) 

Fizikai. 

Azoknál a határidős kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az 
elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a 
kontraktus utolsó kereskedési napját megelőző munkanap budapesti idő 
szerint 16:00 órát követően a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi 
tőzsde határidős piacán ellenügylettel lezárni. 

Egyéb hasznos információ 

A kőolaj a világ legnagyobb forgalmú árupiaci terméke. A Brent kontraktus 
pedig a kőolaj egyik leglikvidebb irányadó határidős árjegyzése. Likviditás 
és aktív kereskedés jellemzően az időben legközelebbi (front) néhány 
kontraktusban tapasztalható. 

 

  

 
 Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változtatás jogát.
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
kétszeresében határozza meg.



Tőzsdei határidős árupiaci kontraktusok 

Fűtőolaj 

 

Tőzsde: NYM – New York Mercantile Exchange 
Tőzsdekód: XNIM 

Alaptermék Fűtőolaj No. 2 

Az áru jellemzői New York Harbor Fűtőolaj No. 2. 

A kontraktus részletes leírása 
http://www.cmegroup.com/trading/energy/refined-
products/heating-oil_contract_specifications.html 

Tőzsde NYM – New York Mercantile Exchange 

Tőzsdei Kereskedési idő 00:00 – 23:00 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 42.000 amerikai gallon 

Devizanem USD 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,01 USD 

Legkisebb árelmozdulás értéke 4,2 USD 

Alapletét / kontraktus 12.210 USD  

Lejárati hónapok 2013 áprilisig minden hónap, utána megszűnik a kontraktus 

A kontraktus utolsó kereskedési napja A Lejárati hónapot megelőző hónap utolsó kereskedési napja. 

Teljesítés módja (lejáratkor) 

Fizikai 

Azoknál a határidős kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor 
az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) 
történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelőző 
munkanap budapesti idő szerint 16:00 órát követően a Bank 
jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tőzsde határidős piacán 
ellenügylettel lezárni. 

Egyéb hasznos információ 

A kőolajból készült egyik finomított termék a fűtőolaj (heating 
oil). Jellemzően egy hordó kőolaj 25%-ából készül fűtőolaj a 
finomítási eljárás során. A kontraktus az amerikai kontinens 
irányadó határidős árjegyzése. Likviditás és aktív kereskedés 
jellemzően a legközelebbi (front) kontraktusokban tapasztalható. 

 

  

 
 Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változás jogát.
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
kétszeresében határozza meg.



Tőzsdei határidős árupiaci kontraktusok 

Földgáz 

 

Tőzsde: NYM – New York Mercantile Exchange 
Tőzsdekód: XNIM 

Alaptermék Földgáz 

Az áru jellemzői 
Földgáz, Henry Hub-nál (Louisiana, USA) történő csővezetékes fizikai 
szállítással. 

A kontraktus részletes leírása 
http://www.cmegroup.com/trading/energy/natural-gas/natural-
gas_contract_specifications.html 

Tőzsde NYM – New York Mercantile Exchange 

Tőzsdei Kereskedési idő 00:00 – 23:00 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 10.000 millió British thermal unit 

Devizanem USD 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,001 USD 

Legkisebb árelmozdulás értéke 10 USD 

Alapletét / kontraktus 4.840 USD  

Lejárati hónapok a jelenlegi és az ezt követő 12 év minden hónapja 

A kontraktus utolsó kereskedési napja A Lejárati hónap első naptári napja előtti harmadik kereskedési nap. 

Teljesítés módja (lejáratkor) 

Fizikai 

Azoknál a határidős kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az 
elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, 
a kontraktus utolsó kereskedési napját megelőző munkanap 
budapesti idő szerint 16:00 órát követően a Bank jogosult a nyitott 
ügyletet a külföldi tőzsde határidős piacán ellenügylettel lezárni. 

Egyéb hasznos információ 
A kontraktus az amerikai kontinens irányadó határidős földgáz 
árjegyzése. Likviditás és aktív kereskedés jellemzően a legközelebbi 
(front) kontraktusokban tapasztalható. 

 

  

 
 Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változás jogát.
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
kétszeresében határozza meg.



Tőzsdei határidős árupiaci kontraktusok 

Arany 

 

Tőzsde: CMX – Commodity Exchange 
Tőzsdekód:  XCEC 

Alaptermék Arany 

Az áru jellemzői 

0,995 ezrelékes tisztaságú arany. 

A tőzsde által meghatározott tulajdonságú aranyrudak formájában, 
melyen megtalálható a tőzsde által elfogadott finomító pecsétje és 
a rúd sorozatszáma. 

A kontraktus részletes leírása 
http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold_contra
ct_specifications.html 

Tőzsde CMX – Commodity Exchange, Chicago 

Tőzsdei Kereskedési idő 00:00 – 23:00 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 100 troy uncia 

Devizanem USD 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,10 USD 

Legkisebb árelmozdulás értéke 10 USD 

Alapletét / kontraktus 19.800 USD  

Lejárati hónapok 
A legközelebbi három hónap és minden február / április / 
augusztus / október, ami a következő 23 hónapban van, illetve 
minden június / december a következő 60 hónapban. 

A kontraktus utolsó kereskedési napja A Lejárati hónap utolsó napja előtti harmadik kereskedési nap. 

Teljesítés módja (lejáratkor) 

Fizikai. 

Azoknál a határidős kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az 
elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) 
történik, ott a kontraktus utolsó kereskedési napját 
megelőző munkanapon budapesti idő szerint 16:00 órát követően 
a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tőzsde határidős piacán 
ellenügylettel lezárni. 

Egyéb hasznos információ 
Ez a kontraktus az arany irányadó határidős árjegyzése. Likviditás 
és aktív kereskedés jellemzően a legközelebbi (front) 
kontraktusokban tapasztalható. 

 

 
 Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változtatás jogát.
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
kétszeresében határozza meg.



Tőzsdei határidős árupiaci kontraktusok 

Ezüst 

 

Tőzsde: CMX – Commodity Exchange 
Tőzsdekód: XCEC 

Alaptermék Ezüst 

Az áru jellemzői 

0.999 ezrelékes tisztaságú ezüst. 

A tőzsde által meghatározott tulajdonságú 1000 vagy 1100 uncia 
súlyú aranyrudak formájában, melyen megtalálható a tőzsde által 
elfogadott finomító pecsétje és a rúd sorozatszáma. 

A kontraktus részletes leírása 
http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/silver_contr
act_specifications.html 

Tőzsde CMX – Commodity Exchange, Chicago 

Tőzsdei Kereskedési idő 00:00 – 23:00 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 5.000 troy uncia 

Devizanem USD 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,005 USD 

Legkisebb árelmozdulás értéke 25 USD 

Alapletét / kontraktus 29.700 USD  

Lejárati hónapok 
A legközelebbi három hónapon és minden január / március / 
május / szeptember, ami a következő 23 hónapban van, illetve 
minden a július / december a következő 60 hónapban. 

A kontraktus utolsó kereskedési napja A Lejárati hónap vége előtti harmadik kereskedési nap. 

Teljesítés módja (lejáratkor) 

Azoknál a határidős kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az 
elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) 
történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelőző 
munkanap budapesti idő szerint 16:00 órát követően a Bank 
jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tőzsde határidős piacán 
ellenügylettel lezárni. 

Egyéb hasznos információ 
Ez a kontraktus az ezüst irányadó határidős árjegyzése. Likviditás 
és aktív kereskedés jellemzően a legközelebbi (front) 
kontraktusokban tapasztalható. 

 

  

 
 Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változás jogát.
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
kétszeresében határozza meg.



Tőzsdei határidős árupiaci kontraktusok 

Platina 

 

Tőzsde: NYM – New York Mercantile Exchange 
Tőzsdekód: XNIM 

Alaptermék Platina 

Az áru jellemzői 
0,9995 ezrelék finomságú Platina a tőzsde által meghatározott 
feltételekkel. 

A kontraktus részletes leírása 
http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/platinum_con
tract_specifications.html 

Tőzsde NYM – New York Mercantile Exchange 

Tőzsdei Kereskedési idő 00:00 – 23:00 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 50 uncia 

Devizanem USD 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,10 USD 

Legkisebb árelmozdulás értéke 5 USD 

Alapletét / kontraktus 10.120 USD  

Lejárati hónapok 
A jelen hónaptól számított 15 hónapos perióduson belül az első 
három egymást követő hónap illetve az ezeket követő január / 
április / július / október negyedéves ciklusokban. 

A kontraktus utolsó kereskedési napja 
A Lejárati hónap utolsó kereskedési napját megelőző harmadik 
kereskedési nap. 

Teljesítés módja (lejáratkor) 

Fizikai.  

Azoknál a határidős kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az 
elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) 
történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelőző 
munkanap budapesti idő szerint 16:00 órát követően a Bank 
jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tőzsde határidős piacán 
ellenügylettel lezárni. 

Egyéb hasznos információ 

A platina a nevét viselő hat tagból álló platinafémek csoportjának 
egyik tagja. Egyedi kémiai és fizikai tulajdonságai miatt fontos ipari 
nyersanyag. A kontraktus a platina irányadó határidős árjegyzése. 
Likviditás és aktív kereskedés jellemzően a legközelebbi (front) 
kontraktusokban tapasztalható. 

 

 
 Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változás jogát.
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
kétszeresében határozza meg.



Tőzsdei határidős árupiaci kontraktusok 

Palládium 

 

Tőzsde: NYM – New York Mercantile Exchange 
Tőzsdekód: XNIM 

Alaptermék Palládium 

Az áru jellemzői 
0,9995 ezrelék finomságú Palládium a tőzsde által meghatározott 
feltételekkel. 

A kontraktus részletes leírása 
http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/palladium_c
ontract_specifications.html 

Tőzsde NYM – New York Mercantile Exchange 

Tőzsdei Kereskedési idő 00:00 – 23:00 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 100 uncia 

Devizanem USD 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,5 USD 

Legkisebb árelmozdulás értéke 50 USD 

Alapletét / kontraktus 67.100 USD  

Lejárati hónapok 
A jelen hónaptól számított 15 hónapos perióduson belül az első 
három egymást követő hónap illetve az ezeket követő március / 
június / szeptember / december negyedéves ciklusokban. 

A kontraktus utolsó kereskedési napja 
A Lejárati hónap utolsó kereskedési napját megelőző harmadik 
kereskedési nap. 

Teljesítés módja (lejáratkor) 

Fizikai. 

Azoknál a határidős kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az 
elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) 
történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelőző 
munkanap budapesti idő szerint 16:00 órát követően a Bank 
jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tőzsde határidős piacán 
ellenügylettel lezárni. 

Egyéb hasznos információ 

A palládium a platinafémek csoportjának egyik tagja. Egyedi 
kémiai és fizikai tulajdonságai miatt fontos ipari nyersanyag. A 
kontraktus a palládium irányadó határidős árjegyzése. Likviditás 
és aktív kereskedés jellemzően a legközelebbi (front) 
kontraktusokban tapasztalható. 

 

 
 Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változás jogát.
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
kétszeresében határozza meg.



Tőzsdei határidős árupiaci kontraktusok 

Réz 

 

Tőzsde: CMX – Commodity Exchange 
Tőzsdekód: XCEC 

Alaptermék Réz 

Az áru jellemzői 
Grade 1 elektrolit-réz, amely megfelel a B115 specifikációnak és, 
amely szerepel a COMEX listáján. 

A kontraktus részletes leírása 
http://www.cmegroup.com/trading/metals/base/copper_contrac
t_specifications.html 

Tőzsde CMX – Commodity Exchange, Chicago 

Tőzsdei Kereskedési idő 00:00 – 23:00 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 25.000 font 

Devizanem USD 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,05 USD 

Legkisebb árelmozdulás értéke 12,5 USD 

Alapletét / kontraktus 14.520 USD  

Lejárati hónapok 
A legközelebbi 24 hónap, és minden március / május / július / 
szeptember / december hónap, ami a következő 60 hónapban 
van. 

A kontraktus utolsó kereskedési napja A Lejárati hónap vége előtti harmadik tőzsdei kereskedési nap. 

Teljesítés módja (lejáratkor) 

Fizikai. 

Azoknál a határidős kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az 
elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) 
történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelőző 
munkanap budapesti idő szerint 16:00 órát követően a Bank 
jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tőzsde határidős piacán 
ellenügylettel lezárni. 

Egyéb hasznos információ 
Likviditás és aktív kereskedés jellemzően a legközelebbi (front) 
kontraktusokban tapasztalható. 

 

  

 
 Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változás jogát.
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
kétszeresében határozza meg.



Tőzsdei határidős árupiaci kontraktusok 

Malmi búza - Párizs 

 

Tőzsde: NYSE – Liffe Paris 
Tőzsdekód: XMAT 

Alaptermék Európai Uniós eredetű malmi búza 

Az áru jellemzői 

Fajsúly min. 76 kg/hl  

Nedvességtartalom max. 15% 

Törött szem max. 4% 

Csírázott szem max. 2% 

Szennyezettség max. 2% 

A kontraktus részletes leírása 
https://derivatives.euronext.com/en/products/commodities-
futures/EBM-DPAR/contract-specification 

Tőzsde EOP – NYSE - Liffe Paris (Matif) 

Tőzsdei Kereskedési idő 10:45 – 18:30 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 50 metrikus tonna 

Devizanem EUR 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,25 EUR 

Legkisebb árelmozdulás értéke 12,50 EUR 

Alapletét / kontraktus 1.600 EUR  

Lejárati hónapok 
Március / május / szeptember / desember hónapok. Minden esetben 
nyolc lejárati hónap érhető el. 

A kontraktus utolsó kereskedési napja 
Lejárati hónap 10. naptári napja. Ha az nem tőzsdei kereskedési nap, 
akkor az azt követő első kereskedési nap. Az utolsó kereskedési napon a 
kontraktussal 18:30-ig lehet kereskedni. 

Teljesítés módja (lejáratkor) 

Fizikai. 

Azoknál a határidős kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az 
elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a 
kontraktus utolsó kereskedési napját megelőző munkanap budapesti idő 
szerint 16:00 órát követően a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi 
tőzsde határidős piacán ellenügylettel lezárni. 

Egyéb hasznos információ 
Likviditás és aktív kereskedés jellemzően legközelebbi egy-két (front és azt 
követő) kontraktusban tapasztalható. 

 
 Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változás jogát.
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
kétszeresében határozza meg.



Tőzsdei határidős árupiaci kontraktusok 

Kukorica - Párizs 

Tőzsde: NYSE – Liffe Paris 
Tőzsdekód: XMAT 

Alaptermék Sárga és/vagy vörös szemű Kukorica 

Az áru jellemzői 

Nedvességtartalom max. 15,50% 

Törött szem max. 10% 

Csírázott szem max. 6% 

Szem adalék max. 5% 

Egyéb szennyeződés          max. 3% 

A kontraktus részletes leírása 
https://derivatives.euronext.com/en/products/commodities-
futures/EMA-DPAR/contract-specification 

Tőzsde EOP – NYSE - Liffe Paris (Matif) 

Tőzsdei Kereskedési idő 10:45 – 18:30 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 50 metrikus tonna 

Devizanem EUR 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,25 EUR 

Legkisebb árelmozdulás értéke 12,50 EUR 

Alapletét / kontraktus 1.250 EUR  

Lejárati hónapok 
Január / március / június / augusztus / november hónapok. Minden 
esetben hét lejárati hónap érhető el. 

A kontraktus utolsó kereskedési napja 
Lejárati hónap 5. naptári napja. Ha az nem kereskedési nap, akkor az 
ezt követő első kereskedési nap. Az utolsó kereskedési napon a 
kontraktussal 18:30-ig lehet kereskedni. 

Teljesítés módja (lejáratkor) 

Fizikai. 

Azoknál a határidős kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az 
elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) 
történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelőző 
munkanap budapesti idő szerint 16:00 órát követően a Bank 
jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tőzsde határidős piacán 
ellenügylettel lezárni. 

Egyéb hasznos információ 
Likviditás és aktív kereskedés jellemzően legközelebbi két-három 
(front és azt követő) kontraktusban tapasztalható. 

 
 Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változás jogát.
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
kétszeresében határozza meg.



Tőzsdei határidős árupiaci kontraktusok 

Repce 

 

Tőzsde: NYSE – Liffe Paris 
Tőzsdekód: XMAT 

Alaptermék Repcemag 

Az áru jellemzői 

Megfelelő minőségű, duplanullás repcemag 

Olajtartalom min. 40% 

Nedvességtartalom max. 9% 

Szennyezett mag max. 2% 

A kontraktus részletes leírása 
https://derivatives.euronext.com/en/products/commodities-
futures/ECO-DPAR/contract-specification 

Tőzsde EOP – NYSE - Liffe Paris (Matif) 

Tőzsdei Kereskedési idő 10:45 – 18:30 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 50 metrikus tonna 

Devizanem EUR 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,25 EUR 

Legkisebb árelmozdulás értéke 12,50 EUR 

Alapletét / kontraktus 2.200 EUR  

Lejárati hónapok 
Február / május / augusztus / november hónapok. Minden 
esetben hat lejárati hónap érhető el. 

A kontraktus utolsó kereskedési napja 
Lejárati hónapot megelőző hónap utolsó tőzsdei kereskedési nap. 
Az utolsó kereskedési napon a kontraktussal 18:30-ig lehet 
kereskedni. 

Teljesítés módja (lejáratkor) 

Fizikai. 

Azoknál a határidős kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az 
elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) 
történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelőző 
munkanap budapesti idő szerint 16:00 órát követően a Bank 
jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tőzsde határidős piacán 
ellenügylettel lezárni. 

Egyéb hasznos információ 
Likviditás és aktív kereskedés jellemzően legközelebbi két-három 
(front és azt követő) kontraktusban tapasztalható. 

 
 Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változás jogát.
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
kétszeresében határozza meg.



Tőzsdei határidős árupiaci kontraktusok 

Búza - Chicago 

 

Tőzsde: CBOT – Chicago Board of Trade 
Tőzsdekód: XCBT 

Alaptermék 
No. 2 Soft Red/Hard Red téli búza  

No. 2 Northern és Dark Northern tavaszi búza 

Az áru jellemzői A tőzsde által meghatározott minőségű búzafajták.  

A kontraktus részletes leírása 
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-
oilseed/wheat_contract_specifications.html 

Tőzsde CBOT – Chicago Mercantile Exchange csoport tagja 

Tőzsdei Kereskedési idő 02:00 - 20:20 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 5.000 bushel/véka (vagyis 5000 x 60 font, körülbelül 136 tonna) 

Devizanem USD (Cent) 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,0025 USD 

Legkisebb árelmozdulás értéke 12,50 USD 

Alapletét / kontraktus 5.060 USD  

Lejárati hónapok Március / május / július / szeptember / december hónapok. 

A kontraktus utolsó kereskedési napja A lejárati hónap 15. naptári napját megelőző kereskedési nap. 

Teljesítés módja (lejáratkor) 

Fizikai 

Azoknál a határidős kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az 
elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) 
történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelőző 
munkanap budapesti idő szerint 16:00 órát követően a Bank 
jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tőzsde határidős piacán 
ellenügylettel lezárni. 

Egyéb hasznos információ 
Likviditás és aktív kereskedés jellemzően legközelebbi (front) 
kontraktusban tapasztalható. Az árjegyzés USD Centben történik. 

 

 

  

 
 Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változás jogát.
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
kétszeresében határozza meg.



Tőzsdei határidős árupiaci kontraktusok 

Kukorica - Chicago 

 

Tőzsde: CBOT – Chicago Board of Trade 
Tőzsdekód: XCBT 

Alaptermék Sárga szemű kukorica 

Az áru jellemzői 

Nedvességtartalom Max. 15,50% 

Törött szem Max. 10% 

Csírázott szem Max. 6% 

Keverékesség 4%, maximum 5% 

Szennyezettség 1%, maximum 3% 

A kontraktus részletes leírása 
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-
oilseed/corn_contract_specifications.html 

Tőzsde CBOT – Chicago Mercantile Exchange csoport tagja 

Tőzsdei Kereskedési idő 02:00 - 20:20 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 5.000 bushel/véka (5000 x 56 font körülbelül 127 tonna) 

Devizanem USD (Cent) 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,0025 USD 

Legkisebb árelmozdulás értéke 12,50 USD 

Alapletét / kontraktus 5.170 USD  

Lejárati hónapok Március / május / július / szeptember / december hónapok. 

A kontraktus utolsó kereskedési napja 
Lejárati hónap 15. naptári napját megelőző kereskedési nap. Az 
utolsó kereskedési napon a kontraktussal 20:15-ig lehet 
kereskedni. 

Teljesítés módja (lejáratkor) 

Fizikai. Azoknál a határidős kontraktusoknál, ahol az ügylet 
lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi 
elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját 
megelőző munkanap budapesti idő szerint 16:00 órát követően a 
Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tőzsde határidős piacán 
ellenügylettel lezárni. 

Egyéb hasznos információ 
Az amerikai kontinens irányadó határidős kukorica árjegyzése. 
Likviditás és aktív kereskedés jellemzően legközelebbi (front) 
kontraktusban tapasztalható. Az árjegyzés centben történik. 

 
 Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változás jogát.
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
kétszeresében határozza meg.



Tőzsdei határidős árupiaci kontraktusok 

Szójabab 

 

Tőzsde: CBOT – Chicago Board of Trade 
Tőzsdekód: XCBT 

Alaptermék Szójabab sárga No. 2 

Az áru jellemzői 
A No. 2 szójababon kívül No. 1 és No. 3 minőségű bab is 
leszállítható. 

A kontraktus részletes leírása 
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-
oilseed/soybean_contract_specifications.html 

Tőzsde CBOT – Chicago Mercantile Exchange csoport tagja 

Tőzsdei Kereskedési idő 02:00 – 20:20 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 5.000 bushel/véka (5000 x 60 font, körülbelül 136 tonna) 

Devizanem USD (Cent) 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,0025 USD 

Legkisebb árelmozdulás értéke 12,50 USD 

Alapletét / kontraktus 11.000 USD  

Lejárati hónapok 
Január / március / május / július / augusztus / szeptember / 
november hónapok. 

A kontraktus utolsó kereskedési napja 
Lejárati hónap 15. naptári napját megelőző kereskedési nap. Az 
utolsó kereskedési napon a kontraktussal 20:15-ig lehet 
kereskedni. 

Teljesítés módja (lejáratkor) 

Fizikai. 
Azoknál a határidős kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az 
elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) 
történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelőző 
munkanap budapesti idő szerint 16:00 órát követően a Bank 
jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tőzsde határidős piacán 
ellenügylettel lezárni. 

Egyéb hasznos információ 
Az amerikai kontinens irányadó határidős szójabab árjegyzése. 
Likviditás és aktív kereskedés jellemzően legközelebbi (front) 
kontraktusban tapasztalható. Az árjegyzés USD Centben történik. 

 

  

 
 Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változtatás jogát.
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
kétszeresében határozza meg.



Tőzsdei határidős árupiaci kontraktusok 

Szójabab liszt 

 

Tőzsde: CBOT – Chicago Board of Trade 
Tőzsdekód: XCBT 

Alaptermék Szójabab liszt 

Az áru jellemzői 

A tőzsde által meghatározott minőségű első osztályú szójabab 
liszt. 

Protein tartalom Min. 48% 

A kontraktus részletes leírása 
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-
oilseed/soybean-meal_contract_specifications.html 

Tőzsde CBOT – Chicago Board of Trade 

Tőzsdei Kereskedési idő 02:00 – 20:20 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 100 short/rövid tonna (körülbelül 91 metrikus tonna) 

Devizanem USD 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,10 USD 

Legkisebb árelmozdulás értéke 10,00 USD 

Alapletét / kontraktus 6.600 USD  

Lejárati hónapok 
Január / március / május / július / augusztus / szeptember / 
október / december hónapok. 

A kontraktus utolsó kereskedési napja A lejárati hónap 15. naptári napját megelőző kereskedési nap. 

Teljesítés módja (lejáratkor) 

Fizikai. 

Azoknál a határidős kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor 
az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) 
történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelőző 
munkanap budapesti idő szerint 16:00 órát követően a Bank 
jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tőzsde határidős piacán 
ellenügylettel lezárni. 

Egyéb hasznos információ 
Likviditás és aktív kereskedés jellemzően a legközelebbi két-
három (front és azt követő), illetve a következő decemberi 
kontraktusokban tapasztalható. 

 

  

 
 Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változtatás jogát.
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
kétszeresében határozza meg.



Tőzsdei határidős árupiaci kontraktusok 

Szójabab olaj 

 

Tőzsde: CBOT – Chicago Board of Trade 
Tőzsdekód: XCBT 

Alaptermék Nyers szójabab olaj 

Az áru jellemzői A tőzsde által meghatározott minőségű szójabab olaj. 

A kontraktus részletes leírása 
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-
oilseed/soybean-oil_contract_specifications.html 

Tőzsde CBOT – Chicago Board of Trade 

Tőzsdei Kereskedési idő 02:00 – 20:20 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 60.000 font (körülbelül 27 tonna) 

Devizanem USD (Cent) 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,0001 USD 

Legkisebb árelmozdulás értéke 6,00 USD 

Alapletét / kontraktus 5.994 USD  

Lejárati hónapok 
Január / március / május / július / augusztus / szeptember / 
október / december hónapok. 

A kontraktus utolsó kereskedési napja A lejárati hónap 15. naptári napját megelőző kereskedési nap. 

Teljesítés módja (lejáratkor) 

Fizikai. 

Azoknál a határidős kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az 
elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) 
történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelőző 
munkanap budapesti idő szerint 16:00 órát követően a Bank 
jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tőzsde határidős piacán 
ellenügylettel lezárni. 

Egyéb hasznos információ 

Likviditás és aktív kereskedés jellemzően a legközelebbi két-
három (front és azt követő), illetve a következő decemberi 
kontraktusokban tapasztalható. Az árjegyzés USD Centben 
történik. 

 

  

 
 Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változtatás jogát.
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
kétszeresében határozza meg.



Tőzsdei határidős árupiaci kontraktusok 

Cukor 

 

Tőzsde: NYB – ICE 
Tőzsdekód: IFUS 

Alaptermék Cukor No.11 

Az áru jellemzői 
A tőzsde által meghatározott eredetű nyers centrifugált nádcukor, 
96 fokos átlagos polarizációval (cukortartalommal). 

A kontraktus részletes leírása 
https://www.theice.com/productguide/ProductDetails.shtml?spe
cId=23 

Tőzsde NYB – Intercontinental Exchange, New York 

Tőzsdei Kereskedési idő 09:30 – 19:00 (közép-európai idő szerint 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 112.000 font 

Devizanem USD 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,01 USD 

Legkisebb árelmozdulás értéke 11,2 USD 

Alapletét / kontraktus 2.464 USD  

Lejárati hónapok Március / május / július / október hónapok. 

A kontraktus utolsó kereskedési napja 
A Lejárati hónapot megelőző hónap utolsó kereskedési napja 
(kivéve a januári lejáratot, amikor az előző hónap 24. naptári 
napja előtti második kereskedési nap). 

Teljesítés módja (lejáratkor) 

Fizikai. 

Azoknál a határidős kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az 
elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) 
történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelőző 
munkanap budapesti idő szerint 16:00 órát követően a Bank 
jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tőzsde határidős piacán 
ellenügylettel lezárni. 

Egyéb hasznos információ 
Ez a kontraktus a világ irányadó nyers nádcukor határidős 
árjegyzése. Likviditás és aktív kereskedés jellemzően a 
legközelebbi (front) kontraktusokban tapasztalható. 

 

  

 
 Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változtatás jogát.
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
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Tőzsdei határidős árupiaci kontraktusok 

Kávé 

 

Tőzsde: NYB – ICE 
Tőzsdekód: IFUS 

Alaptermék Kávé „C” 

Az áru jellemzői 
A tőzsde által meghatározott minőségű és eredetű zöld kávébab 
Európába vagy USA-ba történő szállítással. 

A kontraktus részletes leírása 
https://www.theice.com/productguide/ProductDetails.shtml?sp
ecId=15 

Tőzsde NYB – Intercontinental Exchange, New York 

Tőzsdei Kereskedési idő 10:15 – 19:30 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 37.500 font 

Devizanem USD 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,05 USD 

Legkisebb árelmozdulás értéke 18,75 

Alapletét / kontraktusro 19.800 USD  

Lejárati hónapok Március / május / július / szeptember / december hónapok. 

A kontraktus utolsó kereskedési napja 
A Lejárati hónap első kereskedési napját megelőző nyolcadik 
kereskedési nap. 

Teljesítés módja (lejáratkor) 

Fizikai. 
Azoknál a határidős kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az 
elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) 
történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelőző 
munkanap budapesti idő szerint 16:00 órát követően a Bank 
jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tőzsde határidős piacán 
ellenügylettel lezárni. 

Egyéb hasznos információ 
Ez a kontraktus a világ irányadó arabica típusú kávéjának 
határidős árjegyzése. Likviditás és aktív kereskedés jellemzően a 
legközelebbi (front) kontraktusokban tapasztalható. 

 

 

  

 
 Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
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Tőzsdei határidős árupiaci kontraktusok 

Kávé Robusta 

 

Tőzsde: NYSE – Liffe 
Tőzsdekód: XLIF 

Alaptermék Kávé Robusta 

Az áru jellemzői 
1. osztályú a tőzsde által meghatározott minőségű robusta típusú 
kávé. 

A kontraktus részletes leírása 
https://www.theice.com/products/37089079/Robusta-Coffee-
Futures/specs 

Tőzsde NYSE – Liffe, London 

Tőzsdei Kereskedési idő 10:00 – 18:30 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 10 tonna 

Devizanem USD 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 1 USD 

Legkisebb árelmozdulás értéke 10 USD 

Alapletét / kontraktus 2.314 USD  

Lejárati hónapok 
Január / március / május / július / szeptember / november 
hónapok úgy, hogy mindig 10 lejárati hónap érhető el. 

A kontraktus utolsó kereskedési napja A Lejárati hónap utolsó kereskedési napján 13.30-ig. 

Teljesítés módja (lejáratkor) 

Fizikai. 
Azoknál a határidős kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az 
elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) 
történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelőző 
munkanap budapesti idő szerint 16:00 órát követően a Bank 
jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tőzsde határidős piacán 
ellenügylettel lezárni. 

Egyéb hasznos információ 
Ez a kontraktus a világ irányadó robusta típusú kávéjának 
határidős árjegyzése. Likviditás és aktív kereskedés jellemzően a 
legközelebbi (front) kontraktusokban tapasztalható. 
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Tőzsdei határidős árupiaci kontraktusok 

Kakaó 

 

Tőzsde: NYB – ICE 
Tőzsdekód: IFUS 

Alaptermék Kakaó 

Az áru jellemzői 
A tőzsde által meghatározott minőségű kakaóbab USA-ba történő 
szállítással. 

A kontraktus részletes leírása 
https://www.theice.com/productguide/ProductDetails.shtml?sp
ecId=7 

Tőzsde NYB – Intercontinental Exchange, New York 

Tőzsdei Kereskedési idő 10:45 – 19:30 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 10 metrikus tonna 

Devizanem USD 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 1 USD 

Legkisebb árelmozdulás értéke 10 USD 

Alapletét / kontraktus 4.180 USD  

Lejárati hónapok Március / május / július / szeptember / december hónapok. 

A kontraktus utolsó kereskedési napja 
A Lejárati hónap első kereskedési napját megelőző tizenegyedik 
kereskedési nap. 

Teljesítés módja (lejáratkor) 

Fizikai 
Azoknál a határidős kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az 
elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) 
történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelőző 
munkanap budapesti idő szerint 16:00 órát követően a Bank 
jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tőzsde határidős piacán 
ellenügylettel lezárni. 

Egyéb hasznos információ 
Ez a kontraktus a kakaó irányadó határidős világpiaci árjegyzése. 
Likviditás és aktív kereskedés jellemzően a legközelebbi (front) 
kontraktusokban tapasztalható. 

 

 

  

 
Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank Zrt. és a Tőzsde 
egyaránt fenntartja a változtatás jogát.
 A Raiffeisen Bank Zrt. az alapletét mértékét minden esetben a Tőzsde által meghatározott alapletét igény 
kétszeresében határozza meg.



Tőzsdei határidős árupiaci kontraktusok 

Gyapot 

 

Tőzsde: NYB – ICE 
Tőzsdekód: IFUS 

Alaptermék Gyapot No.2 

Az áru jellemzői 
A tőzsde által elfogadott minőségű és formájú USA-ban 
termesztett gyapot. Gyapotszál hosszúság 1 2/32 inch.  

A kontraktus részletes leírása 
https://www.theice.com/productguide/ProductDetails.shtml?spe
cId=254 

Tőzsde NYB – Intercontinental Exchange, New York 

Tőzsdei Kereskedési idő 03:00 – 20:20 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 50.000 font (körülbelül 100 bála) 

Devizanem USD 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,01 USD 

Legkisebb árelmozdulás értéke 5 USD 

Alapletét / kontraktus 5.830 USD  

Lejárati hónapok Március / május / július / október / december hónapok. 

A kontraktus utolsó kereskedési napja 
A Lejárati hónap utolsó tőzsdei kereskedési napját megelőző 
tizenhetedik kereskedési nap. 

Teljesítés módja (lejáratkor) 

Fizikai. 
Azoknál a határidős kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az 
elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) 
történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelőző 
munkanap budapesti idő szerint 16:00 órát követően a Bank 
jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tőzsde határidős piacán 
ellenügylettel lezárni. 

Egyéb hasznos információ 
Ez a kontraktus a világ irányadó gyapot határidős árjegyzése. 
Likviditás és aktív kereskedés jellemzően a legközelebbi (front) 
kontraktusokban tapasztalható. 
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Tőzsdei határidős árupiaci kontraktusok 

Narancslé 

 

Tőzsde: NYB – ICE 
Tőzsdekód: IFUS 

Alaptermék Fagyasztott Narancslé Koncentrátum 

Az áru jellemzői 
A tőzsde által meghatározott minőségű és származású fagyasztott 
narancslé koncentrátum USA-ba történő szállítással. 

A kontraktus részletes leírása https://www.theice.com/products/30/FCOJ-A-Futures 

Tőzsde NYB – Intercontinental Exchange, New York 

Tőzsdei Kereskedési idő 14:00 – 20:00 (közép-európai idő szerint) 

Raiffeisen Bank Zrt. üzleti órák 08:30 – 17:00 

Kontraktus méret 15.000 font  

Devizanem USD 

Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,05 USD 

Legkisebb árelmozdulás értéke 7,5 USD 

Alapletét / kontraktus 2.772 USD  

Lejárati hónapok 
Január / március / május / július / szeptember / november 
hónapok. 

A kontraktus utolsó kereskedési napja 
A Lejárati hónap utolsó kereskedési napját megelőző 
tizennegyedik kereskedési nap. 

Teljesítés módja (lejáratkor) 

Fizikai. 
Azoknál a határidős kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az 
elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) 
történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelőző 
munkanap budapesti idő szerint 16:00 órát követően a Bank 
jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tőzsde határidős piacán 
ellenügylettel lezárni. 

Egyéb hasznos információ 
Ez a kontraktus a narancslé irányadó határidős világpiaci 
árjegyzése. Likviditás és aktív kereskedés jellemzően a 
legközelebbi (front) kontraktusokban tapasztalható. 
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FONTOSABB MÉRTÉKEGYSÉGEK ÉS ÁTVÁLTÁSOK  
 

Energiahordozók - olajszármazékok 

1 barrel, bbl (hordó) = 42 amerikai gallon 

1 barrel, bbl (hordó) = 158,99 liter 

1 gallon = 3,7854 (amerikai) vagy 4.54596 (brit) liter 

1 short ton = 6,65 barrel 

1 ton = 7,33 barrel 

 

Energiahordozók - földgáz 

1 therm, thm = 100.000 British Thermal Units (Btus) 

1 therm, thm = 0,9756 cubic feet (köbláb) 

1 cubic feet (köbláb) = 0.0283 köbméter 

1 Btu = 1.055 Joules, 0,293071 Wh, 252 calories 

1 joule = 0,239 calories 

1 Watt = 0,86 kilocalories, 3,412 Btu, 3,6 kilojoules 

1 MMBtu (1 millió Btu) = 1,054615 GJ 

1 GJ = 26,8 m3 földgáz 

 

Mezőgazdasági termékek 

1 bushel, bu = 35,2384 liter 

1 bushel = 56 font (lb) 25,4012 kg - kukorica 

1 bushel = 60 font (lb) 27,2155 kg - búza, szójabab 

1 metric ton = 1.000 kg 

1 metric ton = 2204,622 font 

1 short ton = 2.000 font (lb), 907,18 kg 



1 long ton = 2.240 font (lb), 1016,05 kg 

1 pound, lb (font) = 0,45359237 kg 

 

Nemesfémek 

1 ounce, oz (uncia) = 28,3495231 gramm 

1 troy ounce (troy uncia) = 31,1034768 gramm 

1 ton = 32.151 troy ounce 

 


