Tevékenység engedélyezése iránti kérelem
Kérem, hogy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő
Hatóság a 35/2011.(IX.14.) NGM rendelet 1. §-ában foglaltak szerint, nemesfém termékekkel
kapcsolatos alábbiakban részletezett tevékenység(ek) folytatását engedélyezze részemre.
Már működő vállalkozás esetén: PR szám…………………………
1./Gazdálkodó szervezet/egyéni vállalkozó neve*:

Vezető tisztségviselő(k), vezető beosztású munkavállaló(k) neve(i) *:

2./Székhelyének címe* (cégjegyzékben/vállalkozói igazolványban/egyéb nyilvántartásban szereplő
címmel azonosan):

3./Telephely(einek), fióktelep(einek) pontos, beazonosítható címe*:

4./Műhely(einek) címe*:

5./ Kereskedelmi árusítóhely(einek) címe*:
A 3., 4., és 5., pontoknál ha ezek a címek közhiteles nyilvántartásokban nem szerepelnek, a használat
jogcímének igazolása szükséges (pld.bérleti szerződés benyújtása)
6./ Tevékenység fajtája*
a 35/2011.(IX.14.) NGM rendelet 1.§ szerinti folytatni kívánt tevékenység, mely lehet:
• készítés,
• javítás,
• árverés
• kereskedelmi tevékenység.
A kitöltésnél egyértelműen jelölje, mely adatot kéri törölni és melyet újként feltüntetni!
Kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó kérelem esetén meg kell jelölni a folytatni kívánt
tevékenység pontos formáját a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. (továbbiakban: Kertv.) 3.§
4) bekezdése szerint, melyek az alábbiak lehetnek:
a) üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
c) bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,
d) vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,
e) közterületi értékesítés
f) közvetlen értékesítés,(készítés, javítás helyén)
h) csomagküldő kereskedelem,
Tájékoztatjuk, hogy nemesfémtárgyak kereskedelme esetén nem megengedett a Kertv. 3.§ 4)
bekezdésének b) g) i) pontjai szerinti tevékenység.
7./ Gazdálkodó szervezet cégbírósági bejegyzésének száma vagy egyéni vállalkozó nyilvántartási
száma* : ………………….………………..………………
8./ Adószáma*:………………………………..
* kötelező kitölteni!
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9./ E-mail címe:………………………………………………
10./ Honlap címe:………………………………..
Csomagküldő kereskedelemnél ennek megadása kötelező, ez jelenti az „üzlet” címét.
11./ Telefonszáma (ahol napközben elérhető):………………………
12./ Telephely(ek) nyitvatartási ideje (üzletek, műhelyek, egyéb telephelyek) amikor a működés
ellenőrizhető:…………………………………………………
13./ Nyilatkozom arról, hogy a kérelmező gazdálkodó szervezet/egyéni vállalkozó szerepel / nem
szerepel a NAV köztartozásmentes adózók nyilvántartásában.
Megfelelő szöveg aláhúzandó.
Nemleges nyilatkozat esetén a kérelemhez csatolni kell a NAV által kiállított köztartozás- mentességet
igazoló okiratot, vagy elektronikusan ellenőrizhető dokumentumot.
14./ A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Hivatalánál kértem, hogy az 1. pontban
feltüntetett vezető tisztségviselő(k)re vonatkozóan a bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatokat
tartalmazó hatósági erkölcsi bizonyítványt közvetlenül a NEHITI, mint az eljáró Hatóság részére
továbbítsa.
Kizárólag kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló kérelem esetén a megfelelő szöveg
aláhúzandó
igen / nem
A hatósági bizonyítvány beszerzésével, kitöltésével kapcsolatos ajánlott eljárást tartalmazó tájékoztató
a

www.mkeh.gov.hu
címen, a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság, Nemesfém Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály,
Tevékenység engedélyezés címszónál elérhető.
15./ Az engedélyezési eljárási díját (9.200 Ft-ot) befizettem / átutaltam / készpénzben a NEHITI
pénztárában befizetem.
Megfelelő szöveg aláhúzandó
Mellékletek:
a./ Hatósági erkölcsi bizonyítvány(ok) az egyéni vállalkozóra vagy a cégnyilvántartásban szereplő
valamennyi vezető tisztségviselőre vonatkozóan
b./ Köztartozás-mentességet igazoló irat (NAV által kiállított együttes adóigazolás)
c/ Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása
d/ A képviseletre jogosult aláírási címpéldánya, egyéni vállalkozó esetében aláírás-minta teljes
bizonyító erejű magánokiratban (két tanú által is aláírtan), kivéve társaságok esetében, ha az a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 15.§-a
szerint a hatóság számára elektronikusan nyilvántartott iratként elérhető.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.
………………………….., 20…..……………….
……………………………………
kérelmező cégszerű aláírása
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság a postai úton
érkezett/ személyesen beadott **kérelmet ………………….sz. alatt iktatta.
** kiválasztani
Budapest, 20………………………….
Nemesfém Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály
* kötelező kitölteni!
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