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Az ügyfél aláírásával kijelenti, hogy az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek és a Vállalási feltételeket elfogadja.
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a Főosztály tölti
ki.
Az ügyfél aláírásával kijelenti, hogy az általa
feltüntetett
adatok
a valóságnak
megfelelnek
és a Vállalási feltételeket elfogadja.
A vastagon bekeretezett részeket a Főosztály tölti ki.

VÁLLALÁSI FELTÉTELEK
• A Főosztály a nemesfém tárgyak vizsgálata és hitelesítése az 508/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet, előírásai alapján kerül
elvégzésre.
• Az áru átvétele és kiadása a bruttó tömeg megállapítása alapján történik. Tömeg vagy darabszám eltérés esetén, az adatok
hivatalból módosításra kerülnek. Az egyenként csomagolt árunál különleges kezelési díj kerül felszámításra.
• Egy tételsorban csak egyfajta ötvözetből készült tárgyakat lehet feltüntetni.
• Minden tételsorhoz megfelelő mennyiségű és a tétellel azonos ötvözetű mintát kell mellékelni. A minta nélküli, vagy az
előzetesen be nem vizsgált alapanyagból készült nemesfém tárgyak bemutatása esetén az ügyfél előzetes hozzájárulása
nélkül a Főosztály Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztálya (a továbbiakban: NPFO) a tárgyból mintát
vehet. Ellenőrző vizsgálat esetén, minta csak a nemesfém tárgyból vehető ki. Amennyiben a megállapított finomság nem
éri el a bevallott finomságot, az ügyfél aláütést, vagy döntővizsgálatot kérhet.
• A fémjelzési határidő az átvételi elismervényen kerül feltüntetésre. Az áru a kiadás napjától kezdődően az ügyfélfogadási
időben (H-CS: 8-12h, 13-15h, P: 8-12h) vehető át. Érdeklődni a +36 (1) 458-5671 telefonszámon vagy személyesen az
NPFO fémjelzési árukiadójánál lehet.
• Az elkészült áru az átvételi elismervény bemutatójának, a fémjelzési és egyéb díjak megfizetését követően kerül kiadásra.
Az átvételi elismervény elvesztéséből adódó kárért a Kormányhivatal nem tartozik felelősséggel. Az elveszett átvételi
elismervény letiltható a +36 (1) 458-5671 telefonszámon, vagy a npfo@bfkh.gov.hu e-mail címen vagy személyesen az
NPFO fémjelzési árukiadójánál. Letiltott átvételi elismervény esetén az árut csak a képviseletre jogosult személy vagy
meghatalmazottja veheti át.
• Az NPFO az ügyfél kérésére egyéb jeleket is elhelyez a tárgyakon, így különösen: a METAL jelzést, a finomságjelet, a
márkajelet, stb.
A fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási
eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat az 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet szabályozza. Az egyéb szolgáltatások
díjai a kifüggesztett és a Kormányhivatal szakmai honlapján, a www.mkeh.gov.hu oldalon közzétett díjszabás alapján
kerülnek megállapításra.
A Fémjelzési Megrendelőlap aláírásával az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja a Vállalási feltételekben foglaltakat.

