NEMESFÉMVIZSGÁLÓ ÉS HITELESÍTŐ IGAZGATÓSÁG

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi, tevékenységünket szabályozó jogszabály jelent meg a
Magyar Közlöny 98. számában, mely szerint

2006. augusztus 8 –tól
a fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és hitelesítési, valamint
nyilvántartásba vételi igazgatási szolgáltatási díjak az alábbiak szerint
módosulnak:
(A díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák, annak mértékét a mindenkor
hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény határozza meg)
I. Fémjelzési díjak:
a) az órák után darabonként, beütéssel együtt
b) az órákon kívül minden egyéb:
1. aranytárgyak finomságvizsgálata grammonként
2. ezüsttárgyak finomságvizsgálata grammonként
3. platinatárgyak finomságvizsgálata grammonként
c) fémjel beütése darabonként
d) fémjel megsemmisítés

1.200,00 Ft
56,00 Ft
10,00 Ft
210,00 Ft
12,00 Ft
64,00 Ft

e) sürgősségi díj1
1. arany és platinatárgyak esetében, darabonként

63,00 Ft

2. ezüsttárgyak esetében, darabonként

30,00 Ft

A fémjelzési díj a grammsúly szerinti finomságvizsgálati díj és a darabszám szerinti beütési
díj összege. Az óráknál a fémjelzési díj a röntgenfluorescens spektrometriás vizsgálat költsége
darabonként valamint a darabszám szerinti beütések díjának összege. A finomságvizsgálati díj
tömeg szerinti megállapításánál minden megkezdett grammot egész grammnak kell tekinteni.

1

Amennyiben az Intézet fémjelzési kapacitása lehetővé teszi, a vállalt sürgősségi
munkálatokat az 1000 darabot meg nem haladó tételnél a díj megfizetője részére az Intézet 72
órán belül elvégzi. Az ezt meghaladó tételnél a vállalási határidő 1000 darabonként további
egy munkanappal növekszik. A határidő teljesítéséért az Intézet csak a sürgősségi díj erejéig
felel.

II. Az e rendeletben, valamint más jogszabályban felsorolt kötelező nemesfémtartalomvizsgálati és hitelesítési díjak:
a) ékszerötvözetek, nemesfémtartalmú tömbök, félkész gyártmányok,
fémhulladékok:
1. aranytartalom meghatározása 250 ezrelék alatti koncentráció
tartományban
2. aranytartalom meghatározása 250-800 ezrelék közötti koncentráció
tartományban
3. aranytartalom meghatározása 800 ezrelék fölötti koncentráció
tartományban
4. arany- és ezüsttartalom együttes meghatározása
5. ezüsttartalom meghatározása
6. színezüst vizsgálata
7. platina ötvözetekben platina-, rhodium-, irídium-, palládiumtartalom
meghatározása elemenként
8. röntgenfluorescens spektrometriás vizsgálat
b) nemesfémtartalmú érmék, pénzek:
1. aranytartalom meghatározása és tömeghitelesítése
2. ezüsttartalom meghatározása és tömeghitelesítése
c) a jogszabályi előírásoktól eltérő ékszerötvözet engedélyezés előtti teljes
körű vizsgálata
d) bányatermékek, hulladékok, egyéb - nem fém állapotú nemesfémtartalmú anyagok tételenkénti vizsgálata:
1. dúsítás, előkészítés
2. nemesfémtartalom meghatározása elemenként: az a) pontban felsorolt
díjtételek hozzáadásával
e) mintavétel tömbből:
1. vágott minta
2. fúrt minta
f) fém állapotú minták kémiai előkészítése:
1. egyszerű minták esetén
2. összetett minták esetén
g) ICP vizsgálat elemenként
h) tömegmérés hitelesítése grammonként:
i) importból származó nemesfémtartalmú anyagok hiteles tömegmérésének
ellenőrzési díja a hiteles mérési díj fele
j) hitelesítési adatok beütése grammonként:

3.100,00 Ft
3.500,00 Ft
3.800,00 Ft
4.100,00 Ft
2.000,00 Ft
2.300,00 Ft
13.000,00 Ft
1.200,00 Ft
7.400,00 Ft
5.900,00 Ft
22.000,00 Ft

11.000,00 Ft

800,00 Ft
1.500,00 Ft
1.800,00 Ft
4.200,00 Ft
3.000,00 Ft
2,00 Ft
3,00 Ft

Hitelesítő beütés esetén a beütési díj a hiteles tömegmérés díját is tartalmazza.
k) tájékoztató jellegű elővizsgálat díja a hivatalos vizsgálati díj fele.
l) sürgősséggel megrendelt munkálatokat a Hivatal:2
1. 72 órán belül végzi el: a sürgősségi díj mértéke az alapdíj
100 %-a,
2. 24 órán belül végzi el: a sürgősségi díj mértéke az alapdíj
200 %-a.
2

a Hivatal műszaki kapacitása függvényében

III. Egyéb díjak:
a)
b)
c)
d)
e)

a nyilvántartásba vétel díja
a nyilvántartási adatok módosításának díja
a felelősségjel engedélyezésének, nyilvántartásba vételének díja
a felelősségjel készítők nyilvántartásba vételének díja
jogszabályi előírásoktól eltérő ékszerötvözetek engedélyezésének,
nyilvántartásba vételének díja
f) szakértői tevékenység, szakvélemények kiadása költségszámításon
alapuló és más jogszabályban meghatározott díj ellenében történik
g) egyenértékűség megállapítását célzó eljárás díja

9.200,00 Ft
6.800,00 Ft
8.400,00 Ft
9.600,00 Ft
5.000,00 Ft

565.000,00 Ft

h) nyilvántartásból készített kivonat díja (az illetéktörvény szerint) ,
oldalanként

Budapest, 2006. augusztus 07.

Teleszky János
igazgató

100,00 Ft

