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1. Az Ellenőrző Bizottság működésének célja: 

 

Az Ellenőrző Bizottságot a Magyar Aranytartalék Kft. (továbbiakban 

Forgalmazó) hozta létre az ügyfelei bizalmának erősítése érdekében. A 

Bizottság munkája során ellenőrzi, hogy a megbízások teljesítése a 

szerződéseknek megfelelően megtörtént. Az ügyfelek által befizetett összegek a 

szerződésnek megfelelően kerültek felhasználásra, a Forgalmazó által vezetett 

nyilvántartások alkalmasak a megbízónkénti teljesítések mennyiségi és értékbeli 

követésére. 

Az ellenőrzés eredményéről készült jelentést Forgalmazó a honlapján havonta 

közzéteszi, ezzel átláthatóvá válik e tevékenysége. 

 

Jelen szabályozás kiterjed az Ellenőrző Bizottság 

- tagjainak megbízására és visszahívására, 

- üléseinek rendjére, 

- részletes feladataira, 

- az ülésen készített jegyzőkönyv tartalmára, 

- a www.magyararanytartalek.hu weblapon közzétett jelentés tartalmára. 

 

 

2. Az Ellenőrző Bizottság tagjai 

 

Bizottsági tag az lehet, aki 

- legalább érettségivel rendelkezik 

- erkölcsi bizonyítványát bemutatta és 

- írásban nyilatkozik arról, hogy hasonló tevékenységet folytató 

(befektetési arany forgalmazása) céggel nem áll szerződéses 

kapcsolatban, valamint 

- titoktartási nyilatkozatot tesz. 

 

Az ellenőrző bizottság tagjainak száma induláskor 5 fő, akiket első alkalommal 

a társaság ügyvezetője kér fel a tisztségre. Az új tagot a már meglévő bizottsági 

tagok egybehangzó javaslata alapján az ügyvezető kéri fel a tisztség betöltésére. 

A mindenkori tagok nevét jelen szabályzat Függeléke tartalmazza. 
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A tagok létszáma – a megnövekedett feladatok ellátása céljából – a Bizottság 

elnökének javaslatára bővülhet. 

A Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak, aki tagságának megtartása 

mellett elnöki tisztségéről lemondhat. A tagok egyszerű többségének szavazata 

alapján az elnök leváltható és helyette új elnök választható. 

A bizottság tagjait ezen tevékenységük során birtokukba jutott információkra 

vonatkozóan titoktartási kötelezettség terheli, melyre vonatkozó írásbeli 

nyilatkozatukat a megbízás átvételekor kötelesek az ügyvezetőnek átadni.  

A tagság megszűnik: 

- lemondással 

- felmentéssel 

- a tag halálával. 

A bizottsági tag felmentésére az alábbi esetekben kerülhet sor: 

- három egymást követő alkalommal nem vesz részt a bizottsági üléseken 

és távolmaradását nem menti ki; 

- ellene büntető eljárás indul; 

- titoktartási kötelezettségét megszegi; 

- a feladat ellátásához szükséges készséggel illetve képességgel nem 

rendelkezik, azaz a többi tag azt tapasztalja, hogy a bizottsági üléseken az 

érintett együttműködésére nem lehet számítani. 

A tagot a Bizottság elnökének javaslatára, az elnököt a bizottsági tagok egyszerű 

többségének javaslatára az ügyvezető menti fel. 

 

 

3. Az Ellenőrző Bizottság ülésrendje 

 

A Bizottság negyedévente legalább egyszer – szükség esetén többször is – 

ülésezik általában a hónap első harmadában. 

Az üléseket az elnök hívja össze e-mailen vagy telefonon. Akadályoztatása 

esetén ezt a feladatot a rangidős bizottsági tagnak kell ellátnia, aki az elnököt az 

ülésen is helyettesíti. 

A tagok a bizottság ülésén való részvételről jelenléti ívet vezetnek.  
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A Bizottság ülésein a Forgalmazó munkatársa is részt vesz, aki előkészíti az 

ellenőrzéshez szükséges kimutatásokat és adminisztratív segítséget nyújt a 

Bizottság munkájához.  

 

 

4. Az ellenőrzés helye 

 

A bizottság az ellenőrzést a Magyar Aranytartalék Kft. 6500 Baja, Árpád tér 1. 

szám alatti irodájában hajtja végre. 

 

 

5. Az ellenőrzés folyamata 

 

 

1. A Magyar Aranytartalék Kft. MKB Bank Zrt-nél erre a célra elkülönített 

bankszámlájára az ügyfelektől beérkezett összegek egybevetése a Kft. 

ügyviteli rendszerében nyilvántartott adatokkal.  

 

Ennek keretében ellenőrzésre kerül:  

 

- a szerződés száma 

- az ügyfél neve 

- a befizetett összeg 

- a vásárolt befektetési arany gramm mennyisége. 

 

2. Az ellenőrzött nyilvántartás adatainak összevetése a szerződésekben szereplő 

adatokkal. Eseti vásárlások esetén az ügylet lebonyolítását követő első 

ellenőrzéskor, részletekben vásárlók esetén mindaddig, amíg a kezelési 

költség elszámolásra nem került.  

 

3. A befizetett összegekből a kezelési díjra és az aranytermék vásárlására 

fordítható összeg meghatározása. 

 

4. A Magyar Aranytartalék Kft. ügyfelei részére történő aranyvásárlás 

ellenőrzése az előlegszámlák és a részszámlák alapján. A kibocsátott számlák 

összege megegyezik-e a vásárlásra fordítható/fordított összeggel. 
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5. A Magyar Aranytartalék Kft. aranytermék beszerzésére vonatkozó számlái 

összegének egybevetése az ügyfelek felé kibocsátott végszámlák, illetve a 

kiszerelések miatt a Magyar Aranytartalék Kft. által maradványként 

megvásárolt aranytermék értékének összegével. 

 

6. Az adott időszak új szerződéseinek vizsgálata, a szerződések adatainak 

összevetése az ügyviteli rendszer adataival. 

 

7. Az Ügyfelek postai és bankpénztári befizetéseiből adódó (plusz költséggel 

járó) nem kerek összegek ellenőrzése. 

 

8. Az aranykészlet nyilvántartás ellenőrzése. A bizottság vizsgálja, hogy az 

egyes kiszerelések darabszáma nőtt-e a megvásárolt kiszerelések 

mennyiségével az ügyvitel által vezetett nyilvántartásban. 

 

 

6. Az Ellenőrző Bizottság további feladata 

 

A letétkezelő ellenőrzése: 

Évente legalább kétszer a letétkezelő ellenőrzése, legalább egy Ellenőrző 

Bizottsági tag jelenlétében. A letétben lévő aranytermékek fizikális szemléje, a 

Forgalmazó által nyilvántartott termékek összevetése a letétben lévő 

termékekkel. Évente egy ellenőrzés közjegyző jelenlétében történik, melyről 

ellenőrzésről közjegyzői okirat készül. 

 

 

7. Az ellenőrzési jegyzőkönyv 

 

Az ellenőrzésekről minden ülésen jegyzőkönyv készül, mely az alábbi kötelező 

adatokat tartalmazza: 

- az ellenőrzés időszaka 

- az ellenőrzés időpontja 

- az ellenőrzés helye 

- a bizottság tagjai – a jelen lévő tagokról külön jelenléti ív készül 

- megállapítások 
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- esetleges megjegyzések. 

A jegyzőkönyvet a Bizottság elnöke írja alá. 

A jegyzőkönyv 1 példánya az ügyvezetőnek kerül átadásra.  

Az adminisztrációs tévedésből eredő, helyszínen javítható hibát az ülésen 

résztvevő, Forgalmazó munkatársa helyben köteles kijavítani.  

A helyszínen nem javítható hiba orvoslásáról a jegyzőkönyv alapján az 

ügyvezető köteles gondoskodni és a következő Bizottsági ülésig írásban 

jelenteni a hiba javításának módját és idejét. 

A Bizottság tagjai a következő ülésen ellenőrzik a hiba kijavítását. 

 

 

8. Ellenőrző Bizottsági jelentés 

 

A Bizottság elnöke valamennyi ellenőrzésről jelentést köteles készíteni. A 

jelentés formái a következők: 

a) Általános 

Az Ellenőrző Bizottság a Magyar Aranytartalék Kft. működését a 

……………………………tól …………………………….ig terjedő 

időszakra vonatkozóan megvizsgálta és megállapította, hogy az Ügyfelek 

által teljesített befizetések a szerződéseknek megfelelően kerültek 

felhasználásra. 

 

b) Megerősített 

Az Ellenőrző Bizottság a Magyar Aranytartalék Kft. működését a 

……………………………tól …………………………….ig terjedő 

időszakra vonatkozóan megvizsgálta és megállapította, hogy az Ügyfelek 

által teljesített befizetések a szerződéseknek megfelelően kerültek 

felhasználásra. A Bizottság fenti időszakra vonatkozó munkáját 

könyvvizsgáló ellenőrizte. 

 

c) Adminisztratív jellegű hiba esetén 

Az Ellenőrző Bizottság a Magyar Aranytartalék Kft. működését a 

……………………………tól …………………………….ig terjedő 

időszakra vonatkozóan megvizsgálta, a feltárt hibát/hibákat 

jegyzőkönyvben rögzítette. A hiba/hibák kijavítására teendő 
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intézkedésekre felszólította az ügyvezetőt. A feltárt hibák adminisztrációs 

jellegűek, az ügyfelek érdekeit nem érintik. 

 

d) Pénzügyi következményekkel járó hiba esetén 

Az Ellenőrző Bizottság a Magyar Aranytartalék Kft. működését a 

……………………………tól …………………………….ig terjedő 

időszakra vonatkozóan megvizsgálta, a feltárt hibát/hibákat 

jegyzőkönyvben rögzítette. A hiba/hibák kijavítására teendő 

intézkedésekre felszólította az ügyvezetőt. A feltárt hibának/hibáknak 

pénzügyi következményei vannak, bizonyos ügyfél/ügyfelek érdekeit 

érintik. 

 

e) Hiba javítás után 

Az Ellenőrző Bizottság a Magyar Aranytartalék Kft. működését a 

……………………………tól …………………………….ig terjedő 

időszakra vonatkozóan megvizsgálta és megállapította, hogy az Ügyfelek 

által teljesített befizetések a szerződéseknek megfelelően kerültek 

felhasználásra. Az előző időszakban feltárt hiba/hibák kijavításra kerültek, 

következményeik korrigálása megtörtént, az ügyfelek érdekei nem 

sérültek. 

 

A jegyzőkönyvet és a jelentést a Bizottság elnöke a következő munkanapig 

köteles átadni az ügyvezetőnek. A jelentés a www.magyararanytartalek.hu 

weblapon történő közzétételéről az ügyvezető a kézhezvételt követő 3 napon 

belül köteles gondoskodni. 
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FÜGGELÉK 

 

AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG TAGJEGYZÉKE 
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