Útmutató
Bejelentés / Adatváltozás bejelentés / Tevékenység megszüntetésének bejelentéséhez
kapcsolódó MKEH040 számú nyomtatvány kitöltéséhez

Általános tájékoztató

A hatályos jogszabályi előírások alapján a nemesfém tárgyakra vonatkozó tevékenységek
bejelentés-kötelesek:
 A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 4. § (1)
bekezdése szerint „a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazására
irányuló szándékot a vállalkozás köteles a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.
Az (1) bekezdés szerinti kereskedelmi tevékenység végzésére csak az a vállalkozás jogosult,
a) amely vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója, illetve egyéni vállalkozás
esetén az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű, nem áll a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és
egyéb tárgy forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt,
b) amelynek nincs az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása.”
A Kertv. meghatározása tehát nem csak kifejezetten a kereskedőt, hanem a kereskedelmi láncolatban
anyagi szolgáltatásért résztvevőt, mint forgalmazásra irányuló tevékenységet végzőt is ideérti,
amennyiben érdekeltsége az értékesített mennyiséggel összefüggésben van (jutalékos rendszerben
dolgozó ügynökök).
Nem tartozik a bejelentés körébe a felvásárlás, mert az kereskedelmi tevékenység ugyan, de a Kertv.
4. §-a ezt nem nevesíti.
 A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról,
valamint a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről szóló 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. §a szerint „a nemesfém tárgyak készítésére, javítására és árverésére irányuló tevékenység a
nemesfémvizsgáló- és hitelesítő hatóságnál (a továbbiakban: hatóság) tett bejelentés alapján
kezdhető meg.”
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként
történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016.
(XI. 29.) Korm. rendelet a következőképpen rendelkezik:
„3. § (1) A Kormány a (2) és (3) bekezdésben meghatározott körben Budapest Főváros
Kormányhivatalát kereskedelmi hatóságként jelöli ki.
(2) Budapest Főváros Kormányhivatala kereskedelmi hatóságként jár el:
[…]
e) a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazására irányuló
eljárásokban,
[…]
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(4) A Kormány a (2) bekezdésben meghatározott tevékenységek tekintetében a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti, a
szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.
11. § (1) A Kormány nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóságként Budapest Főváros
Kormányhivatalát jelöli ki.
(2) A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról,
valamint a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről szóló kormányrendeletben meghatározott
feladatkörben országos illetékességgel a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő feladatkörében eljáró
Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.”
A bejelentési eljárás lényege, hogy, ha a nemesfém tárgyakkal tevékenységet végző ügyfél
teljesíti a tevékenység gyakorlásához szükséges feltételeket, a tevékenység folytatását
megkezdheti, azonban köteles ezt bejelenteni Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi,
Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya Nemesfém Nyilvántartási,
Ellenőrzési és Vizsgálati Osztályának, mint eljáró nemesfémvizsgáló és -hitelesítő, valamint
kereskedelmi hatóságnak (a továbbiakban: hatóság).
A névjel használata tekintetében a hatóság engedélyt ad ki.
A nemesfém tárgyakkal kizárólagosan záloghitelezői tevékenységét folytató szolgáltatókat 2009.
október 1. napjától a PSZÁF, illetve annak megszűnését követően az Magyar Nemzeti Bank
felügyeli. A hatóságnál csak akkor kell külön bejelentést tenni, ha a záloghitelezői tevékenység mellé
egyéb tevékenységet, pl. zálogból ki nem váltott nemesfém tárgyak értékesítését is kívánják
gyakorolni.
Amennyiben a hatóság nyilvántartásában szereplő ügyfél bejelentett adataiban változás történik
(pl. székhelyet, telephelyet, tevékenységi kört, stb. érintően) azt köteles haladéktalanul a hatóság
részére bejelenteni.
A 2016. január 1-jét megelőzően már működő (PR számmal rendelkező), a hatóság által
nyilvántartásba vett, nemesfém tárgyak készítését, javítását, árverését folytató vagy ilyen tárgyakat
kereskedelmi tevékenység keretében forgalmazásra irányuló tevékenységet folytató vállalkozásoknak
a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX.14.) NGM rendelet
(a továbbiakban: NGMr.) 32. § (3) bekezdése szerint az első adatváltozáskor kell a hatóságnak az l.
§ szerinti bejelentést megtennie.
A hatóság a Bejelentés / Adatváltozás bejelentés / Tevékenység megszüntetésének
bejelentésére irányuló kötelezettség teljesítésének segítésére nyomtatványt rendszeresített,
melynek használata nem kötelező, de a bejelentést a nyomtatványban megjelölt adattartalommal kell
benyújtani, annak tartalmaznia kell valamennyi kötelezően bejelentendő adatot és csatolandó
mellékletet.
A nyomtatvány a http://www.mkeh.gov.hu honlapon, az E-Nyomtatványok menüpont, Nemesfém
vizsgálat alpont alatt érhető el.
Kérjük, hogy szíveskedjen hiánytalanul és egyértelműen kitölteni a nyomtatványt, és a kért
dokumentumokat benyújtani, mert hiánypótlásra nincsen lehetőség a nyilvántartásba vételről szóló
döntést megelőzően.

2

Az alkalmi árusítás vonatkozásában felhívom a figyelmét, hogy az NGMr. 5. § (1) bekezdése szerint,
ha a kereskedő a hatóság által nyilvántartott telephelyén kívül a kereskedelmi tevékenység
folytatásának feltételeiről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően alkalmi rendezvényen,
közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente
egy alkalommal, vagy a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló
kormányrendeletben foglaltak szerint vásáron, illetve piacon kíván forgalmazni, köteles 5 nappal a
forgalmazás megkezdése előtt bejelenteni a hatóságnak az értékesítés helyét és időpontját.
A hatóság a bejelenés tudomásul vételéről értesíti az ügyfelet, melyet megküld a területileg illetékes
vámhatóságnak és a kereskedőről nyilvántartást vezető jegyzőnek.

Felhívom a figyelmét továbbá arra is, hogy a hatóság ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését
és amennyiben ellenőrzése során megállapítja, hogy az ügyfél
-

a bejelentéshez kötött tevékenységet bejelentés nélkül folytatja, illetve

-

a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta

jogkövetkezményt alkalmaz.

Amennyiben a bejelentés megtételével kapcsolatban kérdései, nehézségei merülnek fel,
forduljon bizalommal az alábbi elérhetőségek valamelyikén a szakterület ügyintézőihez.
Cím: 1089 Budapest Bláthy Ottó u. 3-5.
Honlap: www.kormanyhivatal.hu, www.mkeh.gov.hu
E-mail: nnyevo@bfkh.gov.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő - csütörtök: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.00
péntek: 8.00 – 12.00
Ügyfélfogadás bejelentési és nyilvántartási ügyekben: I. em. 155.
Ügyintéző: Várhegyi István (e-mail: varhegyi.istvan@bfkh.gov.hu, tel.: 210-2771, fax :210-2171)
Ügyintéző: Várady László (e-mail: varady.laszlo@bfkh.gov.hu, tel.: 210-2771, fax :210-2171)
Ügyintéző: Nagy Elvira (e-mail: nagy.elvira@bfkh.gov.hu, tel.: 323-0621, fax :210-2171)
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Az MKEH040 nyomtatvány kitöltési útmutatója

A nyomtatvány részei:
A.

MKEH040e (ELŐLAP): Bejelentés
megszüntetésének bejelentése

B.

MKEH040-1a, MKEH040-1b, MKEH040-1c: Bejelentés

C.

MKEH040-2a, MKEH040-2b, MKEH040-2c: Adatváltozás bejelentés

D.

MKEH040-3: Tevékenység megszüntetésének bejelentése

A.

Az MKEH040e (ELŐLAP) nyomtatvány kitöltése

/

Adatváltozás

bejelentés

/

Tevékenység

Ügyfél MKEH azonosítója (kötelezően kitöltendő): az MKEH060 (Regisztrációs kérelem
magánszemélyeknek) vagy az MKEH061 (Regisztrációs kérelem gazdálkodó szervezeteknek és a
képviseletére jogosult személyeknek) e-nyomtatvány benyújtását követően, a Kormányhivatal által
generált azonosító szám.
Bejelentés típusa (kötelezően kitöltendő): a megadott lehetőségek közül „X” jel alkalmazásával egy
választható, attól függően, hogy tevékenységének bejelentését, adatváltozásának bejelentését vagy
tevékenységének a megszüntetését kívánja bejelenteni.
A közigazgatási hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (9)
bekezdése alapján írásban történő tájékoztatás kérése: a megadott lehetőségek közül „X” jel
alkalmazásával szükséges kiválasztani, hogy igényt tart-e az írásbeli tájékoztatásra, és ha igen,
milyen módon (elektronikus válaszüzenetben, postai úton, telefaxon), vagy pedig nem kér írásban
tájékoztatást.
B.

Az MKEH040-1a, MKEH040-1b, MKEH040-1c nyomtatvány kitöltése

A bejelentés adattartalmát az NGMr. 1. §-a határozza meg.
MKEH040-1a
I.

Az ügyfél adatai: a nyomtatvány 1-7. pontjában szereplő adatokat (ügyfél neve, székhelye,
cégjegyzékszáma / egyéni váll. nyilvántartási száma, adószáma, képviseletre jogosult(ak) neve,
telefonszáma, e-mail címe, csomagküldő kereskedelem esetében honlap címe) értelemszerűen
szükséges kitölteni.

MKEH040-1b
II.

A tevékenység formája: a nyomtatványon „X” jel alkalmazása szükséges minden olyan
tevékenység (készítés (K), javítás (J), árverés (Á), kereskedelem (K1-K6)) előtti négyzetbe,
amelyet valamely telephelyén folytatni kíván.

III.

A tevékenység végzésének a helye: a nyomtatványon szükséges feltüntetni minden olyan
telephely, műhely címét – a kereskedelmi egység elnevezésének, illetve a használat jogcímének
kitöltése mellett–, ahol a II. pontban meghatározott tevékenység folytatásra kerül. Továbbá a
tevékenység végzésének helyéhez kapcsolódóan minden esetben meg kell jelölni a tevékenység
formáját a K, J, Á és K1-K6 betűjelek alkalmazásával.
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A kereskedelmi tevékenység lehetséges formáit a Kertv. 3. § (4) bekezdése határozza meg,
melyek a következők lehetnek:
1. üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
2. bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység
3. vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység
4. közvetlen értékesítés (kiskereskedelmi tevékenység keretében közvetlenül
végfelhasználó részére termék forgalmazása közvetlenül az előállítás helyszínén)
5. csomagküldő kereskedelem (ez az interneten, virtuális térben végzett kereskedelem
esetében is a kereskedelem formája)
6. közlekedési eszközön folytatott értékesítés
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet
13. § (1) és 14. § (1) bekezdései, valamint a 18. § (1) bekezdésének g) pontja alapján a Kertv. 3.
§ (4) bekezdésében foglalt kereskedési formák közül az alábbiakban nem engedélyezett
nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazása:
 automatából történő értékesítés
 mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
 üzleten kívüli (házaló) kereskedelem

MKEH040-1c

IV. Nyitvatartási idő a tevékenység végzésének a helyén: kereskedelmi tevékenységre vonatkozó
bejelentésnél a nyomtatvány III. pontjában rögzített felsorolás számozásának megfelelően meg
kell adni a tevékenység végzése helyének nyitvatartási idejét.

V.

Csatolt adatlap és okiratok:

A nyomtatványon „X” jelet szükséges feltüntetni azon okiratok, illetve személyes adatokat
tartalmazó adatlap előtti négyzetbe, amelyet csatol a bejelentéséhez.
 Az NGMr. 1. § (2) bekezdése értelmében a vállalkozásnak a bejelentés benyújtásával egyidejűleg
30 napnál nem régebben kiállított közokirattal kell igazolnia köztartozás mentességét (NAV
igazolás), kivéve, ha szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában.
 Cégnyilvántartásba / egyéni vállalkozók nyilvántartásába nem bejegyzett telephely esetében
használatának jogcímét igazolni kell a Hatóság felé (a használat jogcímét igazoló
szerződés/megállapodás vagy tulajdoni lap becsatolása szükséges).
 Közös tulajdonban álló telephely esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
becsatolása szükséges.
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 Aláírási címpéldány, aláírás-minta, ha nem a képviseletre jogosult jár el, akkor közokiratba vagy
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazás becsatolása szükséges.
 A nyilvántartásba vételhez szükséges a köztartozás mentesség igazolásán túlmenően a vezető
tisztségviselő, vezető beosztású munkavállaló, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni
vállalkozó Kertv. 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti büntetlen előéletének és nemleges
foglalkozástól való eltiltásának igazolása is, melyet a Hatóság a bűnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban Bnytv.) 71. §
(2) bekezdése alapján adatigénylés útján közvetlenül szerez be a bűnügyi nyilvántartó
hatóságtól. Az adatigényléshez az adatlapon feltüntetett adatok Hatóság rendelkezésére
bocsátása szükséges. A Bnytv. 71. § (2a) bekezdése értelmében a bejelentő a
nemesfémtárgyak forgalmazására vonatkozó bejelentésének benyújtásával hozzájárul
ahhoz, hogy a Hatóság a nemesfém tárgyakra vonatkozó tevékenység végzésének a
feltételét képező tényt megismerje.
 A fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az
egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006.
(VIII. 3.) GKM rendelet mellékletének
- III. a) pontja alapján „a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy készítését,
javítását, árverését folytató, illetve kereskedelmi tevékenység keretében forgalmazó
vállalkozás tevékenysége bejelentésének és nyilvántartásba vételének díja 9200 Ft”,
illetve
- III. b) pontja alapján „a nyilvántartási adatok módosításának a díja 6800 Ft”, mely
megfizetésének igazolása szükséges.

Az NGMr. 2. §-a alapján amennyiben a vállalkozás megfelel a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény és az NGMrben, továbbá kereskedelemi tevékenység esetén a Kertv-ben foglalt feltételeknek, a hatóság a
vállalkozást a bejelentés megérkezését követő naptól számított 15 napon belül hivatalból
nyilvántartásba veszi, és erről értesíti az ügyfelet. Ezek hiánya esetén a hatóság a nyilvántartásba
vételt megtagadja, mely ellen jogorvoslatnak van helye.

VI.
Személyes vagy postai úton történő benyújtás esetén: amennyiben a nyomtatvány nem
elektronikus úton kerül benyújtásra, úgy azt a személyes előterjesztés vagy a postai úton történő
megküldés dátumának megjelölésével és cégszerű aláírással szükséges ellátni.

C.

MKEH040-2a, MKEH040-2b, MKEH040-2c nyomtatvány kitöltése

Adatváltozás bejelentésekor a PR számot, valamint értelemszerűen a megváltozott adatok
tekintetében a nyomtatvány adatsorait kell kitölteni „új adat” megjelöléssel. A nyomtatvány kitöltése
során az MKEH040-1a, MKEH040-1b, MKEH040-1c jelzéssel ellátott nyomtatvány tekintetében
részletesen leírt kitöltési útmutató vonatkozó részei alkalmazandók.

Amennyiben telephely, műhely címének megváltozását közli, minden esetben fel kell tüntetni az új
címen folytatni kívánt tevékenység (készítés, javítás, árverés, kereskedelem) II. pontban
meghatározott betűjelét (K, J, Á, K) is. Kereskedelmi tevékenységre vonatkozó bejelentés esetén
minden címnél meg kell adni a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység Kertv. 3. § (4) bekezdése
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szerinti formájának a II. pontban meghatározott sorszámát is, továbbá minden cím esetén meg kell
adni a nyitvatartási időt is.
A vezető tisztségviselő személyében bekövetkező változás bejelentése esetén az új vezető
tisztségviselő vonatkozásában a hatóság a Bnytv. alapján adatigényléssel fordul a bűnügyi
nyilvántartó hatósághoz és a változást ennek alapján rögzíti a nyilvántartásban.
A nemesfém tárgyakra vonatkozó tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartás közhiteles, azt a
hatóság a honlapján folyamatos frissítéssel közzéteszi.

D.

MKEH040-3 nyomtatvány kitöltése

A nyomtatvány I. és III. pontjában foglaltak adatok kitöltése értelemszerűen, illetve a korábbiakban
meghatározottak szerint szükséges.
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