Az ügy megnevezése:
Nemesfém tárgyak hitelesítése
Összefoglaló mondat:
Magyarország területén kereskedelmi forgalomba kerülő nemesfém tárgyak vizsgálata és
hitelesítése.
Mit kell tennie:
Budapest Főváros Kormányhivatalának Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és
Nemesfémhitelesítési Főosztálya a fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfém tárgyakat
anyaguk és egyéb törvényes kellékeik megállapítása céljából megvizsgálja, és ha a vizsgálat
alapján a nemesfém tárgy a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelel, azt annak
finomsági fokát igazoló fémjellel látja el (fémjelzés). Fémjelzési kötelezettség alá az
aranyból, ezüstből, platinából, palládiumból, továbbá az e fémek más fémekkel való
ötvözeteiből készült ékszerek, dísztárgyak, használati tárgyak (a továbbiakban: nemesfém
tárgyak) tartoznak.
A hatóság nyilvántartásában szereplő vállalkozás kérheti a kereskedelmi forgalomba hozatal
előtt a nemesfém tárgyak vizsgálatát és fémjelzését, amennyiben rendelkezik a hatóság által
engedélyezett névjellel. Kizárólag a nyilvántartásban szereplő vállalkozás forgalmazhat
jogszerűen nemesfém tárgyakat Magyarország területén.
A nemesfém tárgyakat a Budapest Főváros Kormányhivatala telephelyén, személyesen kell
vizsgálatra és fémjelzésre bemutatni.
Kötelezettségmulasztás:
A tevékenységre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén bírság
szabható ki. A bírság mértéke a nemesfém tárgyak kereskedelmével, továbbá az Európai Unió
közvetlenül hatályos jogszabályával elrendelt, egyes árukra vagy országokra vonatkozó
kiviteli, behozatali engedélyezéssel kapcsolatos eljárásban 50.000 (ötvenezer) forinttól
1.000.000 (egymillió) forintig terjedhet. Az eddigi tapasztalatok alapján, tipikus
jogszabálysértésként fordul elő, hogy a vállalkozás úgy folytat nemesfém tárgyakkal
kereskedelmi tevékenységet, hogy az nem szerepel a hatóság nyilvántartásában, vagy úgy
kíván kereskedelmi forgalomba hozni nemesfém tárgyakat, hogy azok nem tartalmaznak
fémjelet és névjelet.
Határidők:
Az ügyintézési határidő a teljes eljárásban 60 (hatvan) nap, melybe nem tartozik bele az
ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. A folyamatos, gördülékeny és gyors
ügyintézés érdekében a hatóság általában a törvényi határidőnél sokkal rövidebb határidőn
belül vizsgálja meg és fémjelzi a beadott nemesfém tárgyakat.
Benyújtandó dokumentumok:

A nemesfém tárgyat „Fémjelzési Megrendelőlappal” együtt kell személyesen benyújtani a
Budapest Főváros Kormányhivatalának telephelyén. A különböző nemesfémekből készült
nemesfém tárgyakról nemesfém fajtánként elkülönítve, továbbá a súlyhatár alatti tárgyakról
külön fémjelzési megrendelőlapot kell kiállítani. A megrendelőlaponfel kell tüntetni a , a
tárgyak fajtájára, darabszámára, tömegére, finomságára és egyéb törvényes kellékeire
vonatkozó pontos adatokat. A hatóság a bemutatott nemesfém tárgyakat tömegük pontos
megállapítása mellett veszi át és azokat fémjelzés után az átvételkor kiadott elismervény
bevonása ellenében, a díj megfizetését követően adja vissza a bemutatónak.
Fizetési kötelezettség:
I. Fémjelzési díjak:
a) az órák után darabonként, beütéssel együtt 1200 Ft
b) az órákon kívül minden egyéb:
1. aranytárgyak finomságvizsgálata, grammonként 56 Ft
2. ezüsttárgyak finomságvizsgálata, grammonként 10 Ft
3. platinatárgyak finomságvizsgálata, grammonként 210 Ft
4. palládiumtárgyak finomságvizsgálata, grammonként 210 Ft
c) fémjel beütése vagy fémjel azonosítása, darabonként 12 Ft
e) sürgősségi díj:
1. arany-, platina- és palládiumtárgyak esetében, darabonként 63 Ft
2. ezüsttárgyak esetében, darabonként 30 Ft
A fémjelzési díj a grammsúly szerinti finomságvizsgálati díj és a darabszám szerinti beütési
díj összege. A finomságvizsgálati díj tömeg szerinti megállapításánál minden megkezdett
grammot egész grammnak kell tekinteni.
Egyéb díjak:
1. névjel beütése arany, platina és palládium tárgyak esetében 16,00 Ft + ÁFA = 20,32 Ft*
2. névjel beütése ezüst tárgyak esetében 8,00 Ft + ÁFA = 10,16 Ft*
* A bruttó díj 27 % ÁFA-t tartalmaz.
Fizetési módok: a Budapest Főváros Kormányhivatala pénztárában készpénzzel vagy
bankkártyával, vagy átutalással a Budapest Főváros Kormányhivatala Magyar
Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú számlájára.
Eljáró szerv:
Budapest Főváros Kormányhivatala, Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és
Nemesfém-hitelesítési Főosztály, Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály.
Felettes szerv / jogorvoslat:
Az eljárás során hozott határozat ellen a sérelmező Ügyfél a határozat közlésétől számított 30
napon belül keresetet indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet Budapest Főváros

Kormányhivatalához elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon
található IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül
kell benyújtani elektronikus (Ügyfélkapun keresztül vagy telefon útján történő) azonosítást
követően, és arról az illetékességgel rendelkező bíróság dönt.
Egyéb információk:
Az
eljárásról
további
információ
a
https://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/femjelzesi_osztaly/_femjelzes_tev#top oldalon érhető
el.
Ügyleírás készítése: 2020. november 4.
Vonatkozó jogszabályok:
508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról
és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének
szabályairól
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági
feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság
megállapításának, mértékének részletes szabályairól
57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet a fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési
tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjakról
Tárgyszavak:
Nemesfém kereskedelem, nemesfém vizsgálat, nemesfém hitelesítés, fémjel, névjel,
finomsági fok, aranytárgy, ezüsttárgy, platina tárgy, palládium tárgy

