MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
NEMESFÉMVIZSGÁLÓ ÉS HITELESÍTŐ HATÓSÁG
BUDAPEST

Tájékoztató a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság nemesfémet érintő tevékenységek engedélyezési
eljárásairól

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 4. § (1) bekezdése szerint „…. a nemesfémből készült
ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenység csak a
kereskedelmi hatóság által kiadott engedéllyel folytatható.”
A törvény meghatározása tehát nem csak kifejezetten a kereskedőt, hanem a kereskedelmi láncolatban
anyagi szolgáltatásért részt vevőt, mint forgalmazásra irányuló tevékenységet végzőt is ideérti, amennyiben
érdekeltsége az értékesített mennyiséggel összefüggésben van (jutalékos rendszerben dolgozó ügynökök)
Nem tartozik az engedélyezés körébe a felvásárlás, mert az kereskedelmi tevékenység ugyan, de a törvény
4.§ ezt nem nevesíti.
A 320/2010. (XII.27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi
mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról a következőket rendeli:
Kereskedelmi hatóság kijelölése.
A Korm. rendelet 3. § (2) A Kormány a Hivatal igazgatási szerveit kereskedelmi hatóságként jelöli ki.
A Korm. rendelet 7.§ (3) bekezdés e) pontja szerinti eljárásban a nemesfémvizsgáló és hitelesítő hatóság
folytatja le országos illetékességgel az első fokú eljárást, másodfokon - ha a jogszabály másként nem
rendelkezik - a Hivatal központi szerve jár el.
(3) A Hivatal kereskedelmi hatóságként jár el:
e) a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazására irányuló kereskedelmi
tevékenységgel összefüggő eljárásokban.
A 10.§ (2) bekezdése szerint a nemesfémvizsgáló és hitelesítő hatóság az első fokon eljáró hatóság az
engedélyezési, nyilvántartási, ellenőrzési eljárásokban.
A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés
és tanúsítás egyenértékűségéről szóló 187/2011.(IX.14.) Korm. rendelet 1. § szerint a nemesfémtárgyak
készítésére, javítására és árverésére irányuló gazdasági tevékenység kizárólag a nemesfémvizsgáló- és
hitelesítő hatóság által kiadott engedély alapján kezdhető meg.
Nemesfém tárgyakkal kizárólagosan záloghitelezői tevékenységét folytató szolgáltatókat 2009. 10. 01.
napjától a PSZÁF, illetve megszűnését követően az MNB felügyeli.
A Hatóságtól tevékenység folytatására vonatkozó engedélyt csak akkor kell kérni, ha a záloghitelezői
tevékenység mellé egyéb tevékenységet, pl. zálogból ki nem váltott nemesfém tárgyak értékesítését is
kívánják gyakorolni.
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A 2009. október 1. előtt a Hivatal által nyilvántartásba vett (csak nyilvántartási számmal rendelkező),
nemesfém tárgyak készítését, javítását, árverését folytató vagy ilyen tárgyakat kereskedelmi tevékenység
keretében forgalmazásra irányuló tevékenységet folytató vállalkozásoknak a 35/2011.(IX.14.) NGM
rendelet (továbbiakban: NMGr.) 32. § (2) bekezdése szerint az első adatváltozás bejelentésekor kell a
Hatóságtól a tevékenységeikre vonatkozó engedélyt kérni.
Az engedély kiadásának és az adatváltozási kötelezettség bejelentésének részletes feltételeit az NGMr.1.§- a
tartalmazza.
Kérjük, hogy szíveskedjenek jól olvashatóan, hiánytalanul és egyértelműen kitölteni a kérelmeket,
mert ezzel meggyorsítják az ügyintését.
1./ Kitöltési útmutató a tevékenységek engedélyezése iránti kérelemhez:
A kérelem adattartalmát a Kertv. 6.§ (1)(2) és az NGMr. 1. §-a határozza meg.
A tevékenységek engedélyezése iránti kérelem nyomtatványa a következő Internet címről tölthető le:
http://www.mkeh.gov.hu/
honlapon, a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság, Nemesfém Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály,
Tevékenység engedélyezése címen található.
Minden egyes címnél fel kell tüntetni az NGMr.1.§ szerint folytatni kívánt tevékenységet (kereskedelem,
készítés, javítás, árverés). Kereskedelmi tevékenységre vonatkozó kérelem esetén minden címnél meg kell
még adni a nyitvatartási időt és a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedelemről
szóló 2005. évi CLXIV. tv. 3.§ 4) bekezdése szerint, amelyek a következők lehetnek
•
•
•
•
•

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység
Vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység
Közvetlen értékesítés (kiskereskedelmi tevékenység keretében közvetlenül a végfelhasználó részére
termék forgalmazása közvetlenül az előállítás helyszínén)
Csomagküldő kereskedelem (ez az interneten, virtuális térben végzett kereskedelem esetében is a
kereskedelem formája)

A következő kereskedési formák nem engedélyezettek a 210/2009.(IX. 29.) Korm. rendelet 13.§ (1), 14.§
(1), 18.§ (1) g) pontjai szerint:
•
•
•

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
üzleten kívüli (házaló) kereskedelem
automatából történő értékesítés

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az adószám ismerete nélkül nem tudunk ügyfeleink részére számlát
kibocsátani.
A köztartozás -mentesség igazolására két lehetőség van:
a) Az ügyfél megfelelő nyilatkozata alapján ha szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában és
a Hatóság maga meggyőződik arról, hogy a kérelmezőnek nincs köztartozása.
b) Az ügyfél megfelelő nyilatkozata hiányában a kérelemhez csatolni kell a köztartozás- mentességet
igazoló okmányt (együttes NAV igazolás adó - és vámtartozás tekintetében)
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Kereskedelmi tevékenységre engedélyezése iránti kérelem esetén a köztartozás mentesség igazolásán
túlmenően a vezető tisztségviselő, vezető beosztású munkavállaló, illetve egyéni vállalkozás esetén az
egyéni vállalkozó kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. (Ker. tv). 4. § (2) a) szerinti büntetlen
előéletét és nemleges foglalkozástól való eltiltást igazoló okmányt (hatósági erkölcsi bizonyítvány) is
csatolni kell a kérelemhez
4. §1 (1) A 3. § (4) bekezdését nem érintve, a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazására irányuló
kereskedelmi tevékenység csak a kereskedelmi hatóság által kiadott engedéllyel folytatható.
(2)2 Az (1) bekezdés szerinti engedély csak annak a vállalkozásnak adható, amelynek
a) 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) nincs az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása.

A kérelemhez mellékelni kell eljárási díj (9.200 Ft) befizetését igazoló bizonylatot.
2./ Kitöltési útmutató az adatváltozás bejelentése iránti kérelemhez:
Amennyiben a Hatóság nyilvántartásában szereplő ügyfél adataiban változás történik — pl. székhely
változás esetén vagy telephely szűnik meg, megszűnik az ügyfél nemesfémekkel kapcsolatos tevékenysége
stb. —, ezt az ügyfél köteles a Hivatal felé adatmódosítási eljárás kérelmezésével bejelenteni.
A 2009. október 1. előtt a Hivatal által nyilvántartásba vett (csak nyilvántartási számmal rendelkező),
nemesfém tárgyak készítését, javítását, árverését folytató vagy ilyen tárgyakat kereskedelmi tevékenység
keretében forgalmazásra irányuló tevékenységet folytató vállalkozásoknak a 35/2011.(IX.14.)
NGMr.(továbbiakban: NMGr.) 32.§ (2) bekezdése szerint az első adatváltozás bejelentésekor kell a
Hatóságtól a tevékenységeikre vonatkozó engedélyt kérni.
A kérelem nyomtatványa a következő Internet címről tölthető le:
http://www.mkeh.gov.hu/
honlapon, a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság, Nemesfém Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály,
Tevékenység engedélyezése címen található.
Adatmódosításkor a nyomtatvány sorszámozott adatsorait - a csillaggal megjelölteken kívül- értelemszerűen
csak a megváltozott adatok esetén kell kitölteni. Amennyiben címbeli változást közöl, minden egyes
címnél fel kell tüntetni a folytatni kívánt tevékenységet (kereskedelem, készítés, javítás, árverés).
Kereskedelmi tevékenységre vonatkozó kérelem esetén minden címnél meg kell még adni a nyitvatartási
időt és a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv.
3.§ 4) bekezdése szerint, amelyek a fent ismertetettek lehetnek.
A vezető tisztségviselő személyben bekövetkező változás esetén az új vezető vonatkozásában be kell
csatolni a hatósági erkölcsi bizonyítványt, a változást ennek alapján rögzíti a Hatóság a nyilvántartásban.
A vezető tisztségviselő feltüntetése nem tartozik az NGMr. 1. § - ában felsorolt kötelező nyilvántartási
adatok közé, így ez a típusú változás nem jár eljárási díj fizetésével.
Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy az adószám ismerete nélkül nem tudunk ügyfeleink részére számlát
kibocsátani, ezért ezt kötelező adatnak tüntettük fel.
A köztartozás- mentesség igazolása azonos az 1. pontban leírtakkal.
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Megállapította: 2009. évi LVI. törvény 341. § (1). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult és
megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
2
Megállapította: 2009. évi CXLIX. törvény 104. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től.
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A kérelemhez mellékelni kell eljárási díj (engedély 9.200 Ft, tevékenységi engedéllyel rendelkezők
kötelezően nyilvántartott adataiban bekövetkezett módosítás 6.800 Ft) befizetését igazoló bizonylatot.
3./ A Hatóság eljárási díjai:
A jelenleg hatályos miniszteri rendelet szerint:
tevékenységek engedélyezésének díja
adatmódosítás díja

9200 Ft
6800 Ft

A tevékenységi engedély visszavonása, a nemesfémes nyilvántartásból való törlés iránti eljárás mentes
az eljárási díj megfizetése alól.
A kérelemhez mellékelni kell az eljárási díj befizetéséről szóló bizonylatot, amely lehet: a Hatóság
pénztárában befizetett számla másolata, készpénz átutalási megbízás (sárga színű postai feladóvevény, a
Hatóságnál lehet beszerezni), vagy banki átutalás igazolása
Átutalás esetén a kedvezményezett:
cím :
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
számlaszám:
10032000-00282448-00000000 befizetés
jogcíme :
- MKEH-NEHITI engedély kérelem
- MKEH-NEHITI adatmódosítás kérelem

4./ Alkalmi árusítás
Az NGMr. 5.§(1) bekezdése szerint, ha a szolgáltató 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 Hivatalnak – ezen belül az eljáró Hatóságnak - az értékesítés
helyét és időpontját. A Hatóság a bejelenés tudomásul vételéről értesítést ad ki, melyet megküld a területileg
illetékes vámhatóságnak és a kereskedőről nyilvántartást vezető jegyzőnek.
Hatóság címe : 1089 Budapest Bláthy Ottó u. 3-5.
honlap: www.mkeh.gov.hu
e-mail: nehiti@mkeh.gov.hu
Ügyfélfogadás rendje: hétfő - csütörtök: 9h - 12h és 13h - 15h
péntek : 9h - 12h
Ügyfélfogadás engedélyezési és nyilvántartási ügyekben : I. em 155.
Ügyintézők: Várhegyi István (varhegyii@mkeh.gov.hu )
Elérhetőségek: közvetlen telefon: 210-2771
fax :210-2171
Ügyfélfogadás engedélyezési és nyilvántartási ügyekben : I. em 155.
Ügyintéző: Nagy Elvira (nagyelvira@mkeh.gov.hu)
Elérhetőségek: közvetlen telefon: 323-0621
fax :210-2171
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#
1.
2.
3.
4.

Legfontosabb jogszabályok:
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről (Kertv.)
320/2010.(XII.27.)Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról……
187/2011.(IX.14.) Korm. rendelet a nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről stb.
35/2011.(IX.14.) NGM rendelet a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről

Megjegyzés:
1., A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és magakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI törvény (továbbiakban Pmt.) alapján a nemesfémmel, vagy ezekből készült tárgyakkal
kereskedelmi tevékenységet folytatók kötelesek a Pmt. szerinti belső szabályzatot készíteni. A
szolgáltató a kereskedelmi tevékenység megkezdésétől (az engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől)
számított 90 napon belül köteles belső szabályzatát a Hatóságnak jóváhagyás céljából benyújtani (legalább 1
eredeti példányban, 3.000 Ft illetékbélyeggel ellátott kérelemmel ). A belső szabályzatokat a Hatóság, mint
felügyeleti szerv ellenőrzi.
2., A vállalkozások nevében fémjelzés és anyagvizsgálati ügyekben a Hatóság előtt eljáró személyek
Meghatalmazására tájékoztatásul mellékeltünk egy javasolt mintát*. Kérjük, hogy - saját érdekükbenszíveskedjenek gondoskodni a megfelelő Meghatalmazások elkészítéséről, szükséges aktualizálásukról. A
már működő vállalkozások korábban leadott meghatalmazásainak felülvizsgálata folyamatos, amennyiben a
Hatóság hiányosságot észlel a nyilvántartásban, úgy felhívja a képviseletre jogosultat a meghatalmazások
pontosítására.
•

Meghatalmazás- (rákattintva megjelenik a Meghatalmazás- fémjelzésre+
anyagvizsgálatra VÉGL szövege
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