
 

Befektetési célú aranyszámla szerződés 

 

Szerződő felek 

Magyar Aranykereskedő Zrt. továbbiakban: MAk Zrt. 

Székhelye: 1137 Budapest, Vígszínház utca 5. 

Cégjegyzékszáma: 01-10-047145 

Adószáma: 23475636-2-41 

Működési engedélyének száma: K/47910/2010/VII. 

Hatósági engedélyének száma: PR6772 

A MAK Zrt. hivatalos honlapja: www.aranyatveszek.hu 

 

Ügyfél: 

Ezen szerződési feltételek szerint Ügyfél (eladó vagy vevő) lehet: 

•Minden Magyarországon, vagy nem Magyarországon közhiteles nyilvántartásba vett jogi 

személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli szervezet. 

•Állampolgárságtól függetlenül minden természetes személy, aki teljes jog- és 

cselekvőképességgel rendelkezik, akár a magyar, akár az állampolgársága szerinti ország 

jogrendje szerint. 

 

{ADATLAP} 

 

1. Arany alapon vezetett számlán lévő 999.9 finomságú befektetési célú arannyal történő 

kereskedés. 

 

1.1. Vevő vagy Eladó kizárólag a Mak Zrt.-nél regisztrált, aranyszámla szerződéssel és egyedi 

aranyszámlával rendelkező Ügyfél lehet. 

 

1.2. Az áru meghatározása: A Magyar Aranykereskedő Zrt. arany alapjából értékesített 999.9 

finomságú befektetési célú arany. Az Arany alap összetétele: Eladónak az osztrák Ögussa G.m.b.H. 

aranyfinomítónál vezetett arany súlyszámláján lévő 999.9 finomságú, aranyszámlán nyilvántartott 

befektetési célra fenntartott arany, valamint nemzetközileg elismert Good Delivery minősítésű 

gyártók által előállított 999,9/1000 finomságú befektetési arany tömbök és érmék, valamint bármely 

585/1000 finomságot meghaladó arany arányosan beszámítva. 

 

1.3. Ügyfél kijelenti, hogy befektetési céllal vásárol aranyat a MAK Zrt.-től. 

1.3/1. A megvásárolt, számlán tartott befektetési célú arany Ügyfél tulajdona, de fizikailag nem 

kerül elkülönítésre a MAK Zrt. Arany alapjából, Ügyfél ehhez hozzájárulását adja, és tudomásul 

veszi, hogy a tulajdonában lévő befektetési célú aranyat a MAK Zrt. Fizikai aranyban tárolja 

a MAK Zrt magas védelmi fokozatú széfjeiben. A MAK Zrt. jogszavatosságot vállal azért, hogy 

Ügyfél befektetési célú aranyszámláján fizikai arany van nyilvántartva. 

 



 

1.4. Az áru eladási és vételára, ha a MAK Zrt. az Eladó illetve a Vevő. 

1.4/1. Az áru vételára (ha a MAK Zrt. a Vevő) az interneten 

közzétett, www.aranyatveszek.hu oldalon folyamatosan elérhető az arany számla menüpont alatt. A 

garantált vételár a világpiaci ár 98,00 százaléka. A tőzsdei árak adat forrása az interneten elérhető 

weboldalakon általában késleltetett, ezért más weboldalakra való hivatkozást a Mak Zrt. nem fogad 

el, kizárólag a hivatalos honlapján kiszámított értéken vásárol. 

 

1.5. Az áru eladási ára (ha a MAK Zrt. megbízott értékesítője a Befektetési Arany Kft. az eladó) az 

interneten közzétett, www.aranyatveszek.hu oldalon folyamatosan elérhető az arany számla 

menüpont alatt. Az eladási ár szabadáras. 

 

1.6. Vásárlás vagy eladás menete az Ügyfél szemszögéből. 

•Ügyfél a Magyar Aranykereskedő Zrt.-nél regisztrál személyesen vagy a telefonos 

ügyfélszolgálaton. 

•Befektetési célú aranyszámla szerződést köt a részvénytársasággal. 

•Ügyfél egyedi aranyszámla azonosítót, jelszót és aranyszámlás pin kódot kapott. 

•Ügyfél kizárólag a megadott telefonról, vagy személyesen adhat le vételi vagy eladási 

utasítást. 

•Ügyfél tudja a saját pin kódját ennek ismerete nélkül a részvénytársaság nem fogad el 

utasítást, új pin kód a régi ismerete nélkül csak személyesen adható. 

•Ügyfél megadja a mennyiséget vételre vagy eladásra, amelyet a Mak Zrt. rögzít. 

•Ügyfél és a Mak Zrt. egyezteti az árat, amelyet a Mak Zrt. rögzít. 

•Mak Zrt. Aranyszámla Tranzakció rögzítés (vétel) vagy (eladás) e-mailt küld Ügyfél 

részére. 

•Mak Zrt. vételi vagy a Befektetési Arany Kft. eladási számlát küld az Ügyfél e-mail címére, 

vagy postacímére. 

•Ügyfél elektronikus aranyszámláján a pénz beérkezése után írja jóvá a rendszer a 

megvásárolt aranyat, az eladott arany esetén a csökkenés is csak a pénz kifizetése után 

érvényesül. 

•Ügyfél köteles 1 órán belül a vételárat a számlán feltüntetett bankszámlára átutalni, vagy 

személyesen készpénzben kifizetni. 

•A Mak Zrt. köteles a vételárat 1 órán belül a megadott bankszámlára átutalni vagy 

személyes ügyintézés esetén készpénzben kifizetni, amennyiben az összeg nem haladja meg 

a 5 millió forintot. Az 5 millió forintot meghaladó összeg készpénzes kifizetése csakis előre 

egyeztetett időpontban lehetséges, átutalás 72 órán belül indítható.   

1.7. Ügyfél rendelkezési joga a tulajdonát képező számlán tartott arany felett. 

•Ügyfél jogosult eladni a tulajdonában lévő számlán tartott aranyat a Mak Zrt.-nek, a Mak 

Zrt. pedig köteles azt megvásárolni a hivatalos honlapján közölt garantált vételi árfolyamon. 

•Ügyfél jogosult a számlán tartott arany átadását kérni tömbösített, hitelesített formában. Az 

kikérést írásban kell benyújtani, a kiadás legkésőbb a benyújtást követő 8. napon esedékes. 

•Ügyfél elfogadja, hogy a fizikai kiadási egység csak 10 grammos, 20 grammos, 50 

grammos, 100 grammos, 250 grammos, 500 grammos, 1000 grammos Argor Heraeus 



 

 

 

gyártmányú, Heraeus, Ögussa vagy Münze Österreich által forgalomba hozott 999.9/1000 

finomságú befektetési aranytömbök lehetnek. 

•Ügyfél nem jogosult választani a forgalmazók közül, mert a Mak Zrt. jogosult az 

aranyalapjában felhalmozott készletből kiszolgálni az ügyfelet akármelyik típussal. 

•Ügyfél elfogadja, hogy kizárólag a fizikai kiadási egységeknek megfelelő mértékű számlán 

tartott aranyat jogosult fizikai formában kikérni. 

•A fizikailag kikért aranyra a vételi ár a Mak Zrt. www.aranyatveszek.hu weboldalán közölt 

vételi árak. 

 

1.7/1. Az aranyszámláról fizikai aranyat felvenni csakis a konverzió költségének megfizetése után 

lehet. 

•Az aranyszámlán tartott aranyat konverzió esetén a magasabb (Eladási) árfolyamon 

vásárolja vissza a Mak Zrt. 

•Konverziót azoknál a fizikai aranytömb felvételeknél kell fizetni, amelyeknek az eladási 

gramm egységára meghaladja az aranyszámla eladási gramm egységárát. 

•A konverzió költsége egyenlő a számlán tartott arany aktuális eladási grammára és a 

fizikailag felvenni kívánt aranytömb aktuális eladási grammára közötti különbözet. 

•Példa: 20 gramm aranyszámlán tartott arany aktuális eladási ára 20 x 13.157.- azaz: 

263.140.- Ft, 20 grammos aranytömb aktuális eladási ára: 272.686.- Ft., az árak azonos 

időpontban értendők. 

•Konverzió díja: 272.686.- Ft. mínusz 263.140.- Ft. egyenlő: 9.546.- Ft. 

•Azoknál az aranytömböknél, amelyek eladási gramm egységára megegyező vagy 

alacsonyabb, mint az aranyszámla gramm egységára, nem kell konverziót fizetni, az átadás 

ebben az esetben díjtalan. 

•Ügyfél konverzió esetén nem követelhet egységár eltérésre való hivatkozással 

visszatérítést. 

1.7/2. Az átadás helye Eladó székhelye. 

 

1.8. Költségek: 

•számlanyitási díj: 0.00 Ft 

•számlavezetési díj: 0.00 Ft 

•adás–vételi tranzakciós díj: 0.00 Ft 

•konverzió díj: 1.7/1. bekezdés szerint. 

 

1.9. Az ügyfél kijelenti, hogy a szerződést elolvasta és megértette és az első minimum 1g arany 

megvásárlásával kifejezi, hogy a szerződésben foglaltakat elfogadta. A szerződés aláírás nélkül 

érvényes. 

 

1.10. A szerződést határozatlan időre kötik a szerződő felek, az Ügyfél a szerződést 3 napos 



 

felmondási határidővel felmondhatja, a Mak Zrt. felmondási határideje 60 nap. 

 

1.11. A Mak Zrt. befektetési célú aranyának értékesítését a Befektetési Arany Kereskedő Kft. látja 

el.  


