
312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet
az  egyes  fémek  begy űjtésével  és  értékesítésével
összefügg ő visszaélések visszaszorításáról  szóló 2009. évi
LXI. törvény végrehajtásáról
A  Kormány az  egyes  fémek  begy űjtésével  és  értékesítésével  összefügg ő  visszaélések
visszaszorításáról  szóló  2009.  évi  LXI.  törvény  14.  §  a)-f)  pontjában,  a  Vám-  és
Pénzügyőrségr ől  szóló  2004.  évi  XIX.  törvény  42/A.  §  a)  és  b)  pon tjában,  valamint  a
szabálysértésekr ől szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ában foglalt  felhatalmazás alapján,
az  Alkotmány  35.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában  meghat ározott  feladatkörében  eljárva  a
következ őket rendeli el:

A fémkereskedelmi hatóság kijelölése

1. § (1) A Kormány fémkereskedelmi hatóságként a Nemz eti Adó- és Vámhivatal
(a továbbiakban: NAV) vámszervét jelöli ki.

(2) A  fémkereskedelmi  hatóság  az  egyes  fémek  begy űjtésével  és
értékesítésével összefügg ő  visszaélések  visszaszorításáról szóló  2009.
évi LXI. törvényben (a továbbiakban: Fémtv.) meghat ározott feladatokat,
a külön jogszabály szerinti fels ő-, közép- és alsó fokú szervei útján látja
el.

2/A. §  A  telephely  szerint  illetékes  vámszerv  is  jo gosult  -  ide  nem  értve  a
kérelmez ő  fővárosi  vagy  Pest  megyei  telephelyeit  -  az  illetékes ségi
területén  lév ő  telephely  helyszíni  ellen őrzésének,  illetve  hatósági
ellenőrzésének elvégzésére. Az ellen őrzést követ ő hatósági eljárást, illetve
hatósági döntést  ilyen esetben is  az  engedélyez ő  vámszerv  folytatja  le,
illetve hozza meg.

d) engedélyez ő  vámszerv:  a  NAV  kérelmez ő  székhelye  szerint  illetékes  alsó  fokú
vámszerve, f ővárosi vagy Pest megyei székhely ű kérelmez ő esetében a NAV Kelet-
budapesti  Vám-  és  Pénzügy őri  Igazgatósága,  illetve  azon,  jogszabályban
meghatározott kiemelt adózók tekintetében, akiknek a székhelye Budapest, illetve
Pest megye közigazgatási területén található, a NAV  Kiemelt Ügyek és Adózók Vám-
és Pénzügy őri Igazgatósága,

e) telephely  szerint  illetékes  vámszerv:  a  kérelmez őnek  az  engedélyez ő  vámszerv
illetékességi területén kívül lév ő telephelye szerint illetékes alsó fokú vámszerv.
A fémkereskedelmi engedély kiadására irányuló eljár ás részletes szabályai

3. § (1) A fémkereskedelmi engedély iránti kérelmet a z 1. számú melléklet szerinti
adattartalmú,  a  fémkereskedelmi  hatóság  honlapján  k özzétett
formátumban, az engedélyez ő vámszervhez kell benyújtani.

(2) A fémkereskedelmi engedély iránti kérelemhez csa tolni kell:
b) kizárólag  a  telephelyet  igényl ő  tevékenység  esetében  a

fémkereskedelmi engedélyköteles anyag raktározására , tárolására
működtetni kívánt,  továbbá az  el őbbiekkel ajtó,  ablak vagy más
módon  közvetlen  összeköttetésben  lév ő  helyiségek  használati
jogcímének megállapítására alkalmas okiratot;

c) kizárólag a telephelyet igényl ő  tevékenység esetében a telephely
berendezéseinek  technológiai  rajzát,  m űszaki  leírását,  a
technológiai folyamatábrát;

d) kizárólag  a  telephelyet  igényl ő  tevékenység  esetében  a  tárolt,
betárolt fémkereskedelmi engedély köteles anyag kés zletre vétele,
készletcsökkenése (készletváltozása) nyilvántartási  és  bizonylati
rendszerének leírását;

e) a  telephelyen  folytatott  tevékenységhez  jogszabál yban  el őírt,
joger ős  hatósági  engedélyt  (a  kiadó  hatóság,  az  engedély
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joger ős  hatósági  engedélyt  (a  kiadó  hatóság,  az  engedély
megnevezése, száma, kiadásának id őpontja);

f) az  anyagkísér ő  okmány  aláírására  jogosult  személyeknek  a
cégjegyzésre  jogosult  személy  által  cégszer űen  ellenjegyzett
aláírásmintáját;

g) a  fémkeresked ő  engedélyköteles  anyagok  azonosításához
alkalmazott leírásait (mintavétel, azonosítási móds zerek);

h) a tevékenységi biztosíték számításának levezetésé t;
i) a Fémtv.-ben és e rendeletben el őírt nyilvántartás mintáját vagy az

azokra vonatkozó számítógépes nyilvántartás leírásá t.
(3) A  kérelmez őnek  az  (2)  bekezdés  a)  és  f)  pontjaiban  foglalt  oki ratokat

eredetiben,  az  egyéb  bizonylatokat  eredetiben  vagy hiteles  másolatban
kell csatolnia.

(4) Az engedélyez ő vámszerv hivatalból ellen őrzi, hogy az engedélyt kér ő - a
szolgáltatási  engedély  iránti  kérelme  benyújtásának  időpontjában  -  az
adózás rendjér ől szóló 2003. évi XCII.  törvény 178. §  32.  pontja  s zerint
köztartozásmentes adózónak min ősül-e.

4. § (1) Az engedélyez ő vámszerv, illetve az engedélyez ő vámszerv illetékességi
területén  kívül lév ő  telephelye  tekintetében  a  telephely szerint  illeté kes
vámszerv  a  fémkereskedelmi  engedély  iránti  kérelem  megérkezését
követ ő  naptól  számított  tizenöt  napon  belül  a  kérelmez ő  telephelyén
helyszíni  szemlét  tart,  amelynek  id őpontjáról  el őzetesen  értesíti  az  1.
számú melléklet 1.9. pontja szerint megadott kapcso lattartó személyt.

(2) Az engedélyez ő vámszerv, illetve az engedélyez ő vámszerv illetékességi
területén  kívül lév ő  telephelye  tekintetében  a  telephely szerint  illeté kes
vámszerv a benyújtott fémkereskedelmi engedély irán ti kérelemben és az
ahhoz  csatolt,  vagy  a  helyszínen  megtekintett  okira tokban,
bizonylatokban  foglaltak  helyszíni  ellen őrzésének  eredményét  a
kérelmez ő jelenlétében felvett jegyz őkönyvben rögzíti.

5. § (1) A fémkereskedelmi engedély
a) a  kérelmez őnek  a  fémkereskedelmi  tevékenység  folytatásának

engedélyezése iránti kérelemben foglalt kérésére ha tározott id őre,
de legfeljebb öt évre,

b) a  kérelmez ő  a)  pont  szerinti  kérésnek  hiányában  határozatlan
időre
adható ki.

(2) Az  engedélyez ő  vámszerv  a  helyszíni  szemlét  követ ően  a  kérelem
megérkezését követ ő naptól számított harminc napon belül határozatban
közli  a  kérelmez ővel  a  tevékenységi  biztosítékként  felajánlott  össze g
elfogadását vagy attól eltér ő összegben való megállapítását.

(3) Az  engedélyez ő  vámszerv  a  fémkereskedelmi  engedélyt  a  2.  számú
melléklet  szerinti  adattartalmú  nyomtatványon  adja  ki.  Az  engedélyez ő
vámszerv  a fémkereskedelmi engedélybe foglalja  vagy  8 napon belül a
fémkereskedelmi  engedélyhez  csatolja  a  kérelemhez  b enyújtott
nyilvántartás  mintájának  jóváhagyását  vagy  a  számít ógépes
nyilvántartás-vezetést  engedélyez ő  határozatot.  Az  engedélyez ő

vámszerv,  illetve  az  engedélyez ő  vámszerv  illetékességi területén kívül
lévő  telephelye  tekintetében  a  telephely  szerint  illeté kes  vámszerv  a
nyilvántartást  az  engedély  kiadását  követ ő  10  napon  belül  köteles
hitelesíteni.  A  fémkeresked őnek  a  fémkereskedelmi  tevékenység
tényleges  megkezdését  megel őző  legalább  10.  napig  kell  kérnie  a
nyilvántartás hitelesítését.

A fémkereskedelmi engedély módosítása

6. § (1) A  Fémtv.  8.  §  (7)  bekezdésének  alkalmazásába n  a  fémkereskedelmi
engedélykérelemben megadott, valamint az engedélybe n foglalt adatokat
érint ő változást, módosítást bejelentési kötelezettséggel  járó változásnak
kell tekinteni.

(2) A  bejelentési  kötelezettséggel  járó  változást  az  engedélyez ő
vámszervhez  a  változás  bekövetkeztét ől számított  10  napon belül -  az
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vámszervhez  a  változás  bekövetkeztét ől számított  10  napon belül -  az
anyagkísér ő okmány aláírására jogosultak személyének változása  esetén
haladéktalanul  -  be  kell  jelenteni.  A  bejelentés  az  1.  számú  melléklet
szerinti  engedélykérelem  formanyomtatványán  teljesí thető,  amely  -  a
kizárólag a fémkeresked ő székhelyének, levelezési címének, cégvezet ője,
kapcsolattartó személye és az anyagkísér ő okmány aláírására jogosultak
adatainak, pénzforgalmi számlaszámára és számlaveze tő pénzintézetére
vonatkozó  adatainak  megváltozása  kivételével  -  a  fé mkereskedelmi
engedély  módosítása  iránti  kérelemnek  min ősül.  Az  engedély
módosításának  nem  min ősülő  adatváltozásokat  az  engedélyez ő

vámszerv alakszer ű hatósági határozat nélkül vezeti át a nyilvántartá son.
(3) A  fémkereskedelmi  engedély  módosítása  iránti  kér elemhez  a  jogi

személyek,  jogi  személyiséggel  nem  rendelkez ő  szervezetek  egymás
közti  szervezeti  jogutódlása  esetén  a  fémkereskedel mi  engedély
jogutódra való átszállásának bejelentésekor csatoln i kell:
a) a  cégformában  beállt  változás  miatti  jogutódlás  e setén  a

tulajdonlásra  és  a  tevékenységi  biztosíték  letételé re  vonatkozó
okiratokat,

b) a  jogutódlás  egyéb  eseteiben pedig  az  eredeti fém kereskedelmi
engedély megszerzéséhez benyújtandó - a jogutódra v onatkozó -
okmányokat, igazolásokat.

(4) Az engedélyez ő vámszerv a módosítás iránti kérelemben foglaltak a lapján
a) bevonja

aa) a fémkereskedelmi engedélyt vagy
ab) a betétlapot, és

b) kiadja
ba) az új fémkereskedelmi engedélyt vagy
bb) a  betétlapot.  A  fémkeresked őnek  egyik  telephelyre

vonatkozó engedélye megsz űnése esetén az engedélyez ő

vámszerv a telephelyre vonatkozó betétlapot vonja b e.

7. §  A Fémtv. 8. § (7) bekezdésében meghatározott v áltozásnak kell tekinteni a
technológiai és technikai feltételek megváltozását,  a jogszabályban el őírt
hatósági  engedélyekben,  szakhatósági  hozzájárulások ban  foglaltaktól
eltérő  működtetést,  továbbá  átvett  fémkereskedelmi  engedély  köteles
termékek  biztonságos  raktározásának,  tárolásának  és  a  pontos
mennyiségi számbavétel feltételének megváltozását.

A tevékenységi biztosítékra vonatkozó részletes sza bályok

8. § (1) A tevékenységi biztosíték összege - a (2)-(4 ) bekezdésben meghatározott
eltéréssel - telephelyenként 5 millió forint. A töb b telephellyel rendelkez ő

fémkeresked őnek  a  tevékenységi biztosítékot  legfeljebb  25  milli ó  forint
összegben  kell  nyújtania.  A  telephely  fenntartása  n élkül  folytatható
tevékenység esetében a biztosíték összege 5 millió forint.

(2) Ha a Fémtv. 5. §  (1) bekezdése szerinti adatszol gáltatási kötelezettsége
alapján  megállapítható,  hogy  a  tárgyévet  megel őző  év  havi  átlagában
átvett fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értéke sítéséb ől származó
tényleges  árbevétel  nem  éri  el  az  25  millió  forinto t,  a  tevékenységi
biztosíték összegét a hatóság a fémkeresked ő kérelmére
a) abban az esetben ha a fémkeresked ő  e  tevékenységét legalább

két  éve  folyamatosan  végzi,  a  telephely  fenntartása  nélkül
folytatható  tevékenység,  illetve  a  telephely  fennta rtásával
folytatott  tevékenység  esetében  telephelyenként  1  m illió,  több
telephellyel  rendelkez ő  keresked ő  esetén  legfeljebb  5  millió
forintban,

b) az  a)  pont  alá  nem  tartozó  esetekben  a  telephely  fenntartása
nélkül folytatható  tevékenység,  illetve  a  telephely  fenntartásával
folytatott  tevékenység  esetében  telephelyenként  2,5  millió,  több
telephellyel  rendelkez ő  keresked ő  esetén  legfeljebb  12,5  millió
forintban
állapítja meg.

312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet https://lex-praxis.hu/jogsz.php?id=xw8y0ogen1muitdre

3 / 21 2013.03.06. 16:55



állapítja meg.
(3) Ha  fémkeresked ő  engedélyköteles  tevékenységét  a  tárgyévben  kezdte

meg,  a  (2)  bekezdés  alkalmazásában  a  tárgyévet  mege lőző  év  havi
átlagában átvett fémkereskedelmi engedélyköteles an yag értékesítéséb ől
származó  tényleges  árbevételeként  a  fémkeresked ő  által  az  engedély
iráni  kérelemben  a  Fémtv.  8.  §  (1)  bekezdés  b)  pont ja  alapján  közölt
mennyiség alapján a (2) bekezdés szerinti kérelembe n megjelölt tervezett
havi árbevételt kell alapul venni.

(4) A fémkereskedelmi hatóság a tevékenységi biztosí ték összegét hivatalból
az  (1)  bekezdésben  foglalt  összegt ől  magasabb,  a  jogsértés  súlyához
igazodó,  de  legfeljebb  a  telephely  fenntartása  nélk ül  folytatható
tevékenység,  illetve  a  telephely  fenntartásával  fol ytatott  tevékenység
esetében  telephelyenként  10  millió,  több  telephelly el  rendelkez ő
keresked ő esetén 50 millió forintos összegben határozza meg,  ha
a) a  fémkeresked ő  a  Fémtv.  5.  §  (1)  bekezdése  szerinti

adatszolgáltatási kötelezettségének rendszeresen - a megelőző 90
napban  legálabb  5  alkalommal  -  valótlan  adattartalo mmal  tesz
eleget, és azt a fémkereskedelmi hatóság észleli;

b) a  fémkeresked őt,  a  fémkeresked ő  munkavállalóját  vagy  a
fémkeresked ő  nevében  eljáró  más  személyt  a  fémkereskedelmi
tevékenységgel  összefügg ő  bűncselekményért  joger ősen
elítélték.

(5) A  tevékenységi  biztosíték  nem  vehet ő  igénybe,  ha  a  fémkeresked ő  a
Fémtv.  8.  §  (3)  bekezdése  szerinti  esetekben  meghat ározott  fizetési
kötelezettségének a fémkereskedelmi hatóság honlapj án tájékoztatóban
közzétett számlára történ ő átutalással eleget tett.

9. § (1) A  tevékenységi  biztosíték  készpénz  vagy  pénz ügyi  biztosíték  lehet.
Készpénzben  nyújtott  tevékenységi  biztosítéknak  min ősül  a
fémkereskedelmi hatóság  honlapján  tájékoztatóban  kö zzétett  számlára,
tevékenységi  biztosíték  céljára  történ ő  banki  átutalás.  A  készpénzben
nyújtott  tevékenységi  biztosíték  után  a  fémkeresked elmi  hatóságnak
kamatfizetési kötelezettsége nem keletkezik.

(2) Pénzügyi  biztosítékként  a  visszavonhatatlan  vagy  a  kizárólag  olyan
visszavonható  pénzügyi  biztosíték  fogadható  el,  ame ly  a  visszavonás
lehetőségét  az  engedélyez ő  vámszerv,  mint  kedvezményezett
jóváhagyásához  is  köti.  A  pénzügyi  biztosíték  vissz avonása  akkor
hagyható jóvá, ha a fémkeresked őnek nincs a fémkereskedelmi hatóság
felé  fennálló  tartozása.  A  pénzügyi biztosíték  érvé nyességének  lejártát
legalább 60 nappal megel őzően, az érvényesség lejártának napját követ ő

naptól  érvényes  újabb  pénzügyi  biztosítékot  kell  a  fémkereskedelmi
hatósághoz benyújtani.

(3) Pénzügyi biztosítékként olyan bankgarancia fogad ható el, amely
a) a kedvezményezett által kiadott határozatban el őírt összegre szól

és meghatározott határnapig érvényes,
b) eredeti bankgarancia, és amelyben a garanciát vál laló hitelintézet

arra  vállal  kötelezettséget,  hogy  a  Fémtv.  8.  §  (3)  bekezdése
szerinti esetekben,  a  kedvezményezett  igénybejelent ése  alapján,
feltétel  nélkül  -  a  banki  forgalom  szabályozására  v onatkozó
előírások szerint, de legfeljebb 3 banki napon belül -  teljesít,

c) a  fizetési  igény  bejelentésére  az  engedélyez ő  vámszervet
kizárólagos kedvezményezettként jelöli meg,

d) visszavonhatatlan  vagy  kizárólag  a  kedvezményezet t
jóváhagyásával visszavonható.

(4) Nem  fogadható  el  a  bankgarancia,  ha  a  bankgaranc iát  nyújtó
hitelintézettel  szemben  a  hitelintézetekr ől  és  pénzügyi  vállalkozásokról
szóló törvény 157. §-a szerinti kivételes intézkedé sre kerül sor.

(5) A bankgaranciának tartalmazni kell
a) a  bankgaranciát  nyújtó  hitelintézet  megnevezését,

bankszámlaszámát;
b) a megbízó nevét, címét, bankszámlaszámát, adószám át;
c) a garancia összegét számmal és bet űvel;
d) a garancia érvényességének kezd ő és végs ő időpontját;
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d) a garancia érvényességének kezd ő és végs ő időpontját;
e) a (3) bekezdés b), c) és d) pontjában foglalt köt elezettségvállalást.

(6) Tevékenységi biztosítékként  azt a  biztosítási sz erződés alapján kiállított
kötelezvényt  (a  továbbiakban:  biztosítói  kötelezvén y)  lehet  elfogadni,
amely a (3) és (5) bekezdésben foglaltakat értelems zerűen tartalmazza.

(7) Nem  fogadható  el  tevékenységi  biztosítékként  az  olyan  biztosító  által
kiállított  biztosítói  kötelezvény,  amelynek  tevéken ységi  körében  a
biztosítókról és a biztosítási tevékenységr ől szóló 1996. évi CXVI. törvény
216. §-a szerinti szükséghelyzet alakult ki.

(8) A nem magyar nyelven  kiállított  bankgarancia  kiz árólag  hiteles  magyar
fordítással ellátva fogadható el.

(9) A  fémkeresked ő  által,  bankgaranciában  nyújtott  biztosíték  esetén  a
bankgarancia  érvényességének  lejártát  legalább 60  n appal megel őzően
az  érvényesség  lejártának  napját  követ ő  naptól  érvényes  újabb
bankgaranciát kell az engedélyez ő vámszervhez benyújtani.

(10) A  tevékenységi  biztosíték  összegének  csökkentés e  esetén  a
fémkereskedelmi  hatóság  haladéktalanul  intézkedik  a  különbözet
felszabadításáról, illetve visszafizetésér ől.

A fémkeresked ő nyilvántartási kötelezettségére vonatkozó részlete s szabályok

10. § (1) A  Fémtv.-ben  meghatározott  nyilvántartás  sz ámítógépes  vezetését,
valamint az  anyagkísér ő  okmány számítógépes  el őállítását és kitöltését
az e §-ban meghatározott követelményeknek megfelel ő, az engedélyez ő
vámszerv által engedélyezett számítógépes programok kal lehet végezni.

(2) A  Fémtv.-ben  meghatározott  nyilvántartások  számí tógépes  vezetésére
szolgáló  program  (a  továbbiakban:  nyilvántartó  prog ram)  és  az
anyagkísér ő  okmány  számítógépes  el őállítását  és  kitöltését  végz ő

program  (a  továbbiakban:  bizonylat-kiállító  program )  engedélyezéséhez
szükséges feltétel, hogy
a) a  program  a  felhasználókat  és  azok  hozzáférési  jo gosultságát

nyilvántartsa,  a  felhasználók  körében,  illetve  azok
jogosultságában beállt változásokat nyomonkövesse,

b) a felhasználó által végzett munkafolyamat (tevéke nység/m űvelet)
bármely id őszakra vonatkozóan naplózva legyen.

(3) A  nyilvántartó  program  engedélyezéséhez  a  (2)  be kezdésben
meghatározott követelményeken túl szükséges továbbá , hogy
a) a  program  biztosítsa  a  nyilvántartás  hatályos  jog szabályi

rendelkezéseknek megfelel ő adattartalommal való vezetését;
b) a  nyilvántartás  adatainak  utólagos  módosítását  a  program

naplózza;
c) a  program  mentett  adatainak  visszatöltése  ellen őrizhet ő  és

kinyomtatható legyen az alábbi adattartalommal:
ca) a visszatöltés id őpontja,
cb) a visszatöltés indoka,
cc) a visszatöltést végz ő felhasználó neve, jogosultsága,
cd) a visszatöltött adatok archiválásának id őpontja;

d) a program tegye  lehet ővé,  hogy a  (2)  bekezdésben,  illetve  az  e
bekezdés c) pontjában szerepl ő adatok bármikor lekérdezhet őek
és kinyomtathatóak legyenek.

(4) A  bizonylat-kiállító  program  engedélyezéséhez  a  (2)  bekezdésben
meghatározott követelményeken túl szükséges továbbá , hogy
a) a  program  által  készített  bizonylatok  formátuma,  tartalma,

kiállításának  és  feldolgozásának  rendje  megfeleljen  a  hatályos
jogszabályi rendelkezéseknek,

b) a program a felhasznált sorszám (ideértve a storn ózott sorszámot
is) ismételt felhasználását ne engedélyezze,

c) a  program  kizárólag  az  engedélyez ő  vámszerv  által  az  adott
időszakra  kiadott  sorszámok  felhasználását,  emelked ő

számsorrendben,  kizárólag  egy  alkalommal  tegye  lehe tővé  a
bizonylat  kiállítása  során,  és  önálló  sorszámgenerá lást  vagy
ugyanazon számsorrend újbóli felhasználását ne tegy e lehetővé.
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ugyanazon számsorrend újbóli felhasználását ne tegy e lehetővé.

11. § (1) A  nyilvántartó  program,  illetve  a  bizonylat -kiállító  program
engedélyezésére  irányuló  kérelem  a  Fémtv.  8.  §-a  sz erinti
engedélykérelem  benyújtásával  egyidej űleg  vagy az  engedély  kiadását
követ ően bármikor benyújtható az engedélyez ő vámszervhez.

(2) Az  engedélyezett  nyilvántartó,  illetve  a  bizonyl at-kiállító  program
módosított  változatára  való  áttérést  -  kivéve,  ha  a  módosítás  a
törzsadatok  változása  miatt  szükséges  -  az  engedély ező  vámszervhez
előzetesen  be  kell  jelenteni,  és  egyidej űleg  kérni  kell  a  módosított
program  engedélyezését.  Az  engedélyez ő  vámszerv  a
programmódosítást  a  kérelem  benyújtását  követ ő  8  napon  belül
engedélyezi  vagy  elutasítja.  Az  engedélyez ő  határozatban
meghatározásra  kerül a  módosított  nyilvántartó,  ill etve  bizonylat-kiállító
program használatának kezd ő időpontja is.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni  kell:
a) a  program  alkalmazásának  -,  illetve  a  (2)  bekezdé sben  foglalt

esetben a program módosításának - részletes leírásá t,
b) a  programkészít ő  vagy a  forgalmazó  nyilatkozatát  arról,  hogy a

program jogszer űen került a kérelmez ő birtokába,
c) a  telepített  nyilvántartó  program  adatbázis  fájlj ának  (fájljainak)

elérési útvonalát.

12. § (1) A  nyilvántartó  program  adatbázisának  helyre állítása  az  engedélyez ő

vámszervhez,  illetve  az  engedélyez ő  vámszerv  illetékességi  területén
kívül  lév ő  telephelye  tekintetében  a  telephely  szerint  illeté kes
vámszervhez  történ ő  előzetes  bejelentés  alapján  végezhet ő.  A
bejelentésnek  tartalmaznia  kell  az  adatbázis  helyre állításának  okát,
pontos  helyét  és  idejét.  A  bejelentésben  foglaltaka t  az  engedélyez ő
vámszerv,  illetve  a  telephely  szerint  illetékes  vám szerv  a  helyszínen
ellenőrizheti.

(2) Az  engedélyezett  programtól  eltér ő  program  használata  vagy  az
engedélyezett  program  a  10.  §  (2)-(3)  bekezdése  ren delkezéseinek
megsértése  melletti  használata  esetén  az  engedélyez ő  vámszerv
manuális  nyilvántartás-vezetési kötelezettséget  ír  elő,  és  a  nyilvántartó
program  használatára  kiadott  engedélyt  a  manuális  n yilvántartás
hitelesítésének napjával visszavonja.

(3) A (2) bekezdés szerinti döntés kézhezvételét ől számított 8 napon belül a
fémkeresked ő  köteles  a  manuális  nyilvántartást  benyújtani  az
engedélyez ő vámszervhez, amely azt - a benyújtástól számított 8 napon
belül - jóváhagyja és ezzel egyidej űleg hitelesíti, vagy elutasítja, illetve az
engedélyez ő  vámszerv  illetékességi  területén  kívül  lév ő  telephelye
tekintetében  jóváhagyott  manuális  nyilvántartást  -  a  jóváhagyással
egyidej űleg  -  megküldi a  telephely szerint  illetékes vámsze rvhez, amely
azt 10 napon belül hitelesíti.

13. § (1) A  fémkeresked őnek  a  telephelyen  annak  nyitvatartási idejét  jól  lá tható
helyen és formában fel kell tüntetnie. A telephely nyitvatartási rendjét az
engedély kézhezvételét ől,  illetve  változás  esetén,  annak  bekövetkeztét
követ ő  öt  napon  belül  be  kell  jelenteni  az  engedélyez ő  vámszervhez,
illetve  az  engedélyez ő  vámszerv  illetékességi  területén  kívül  lév ő

telephelye tekintetében a telephely szerint illeték es vámszervhez.
(2) A fémkeresked őnek a fémkereskedelmi engedély átvételét követ ő  nyolc

napon  belül  a  m űködés  megkezdésének  id őpontját  az  engedélyez ő

vámszervhez,  illetve  az  engedélyez ő  vámszerv  illetékességi  területén
kívül  lév ő  telephelye  tekintetében  a  telephely  szerint  illeté kes
vámszervhez  írásban  be  kell jelentenie,  ha  ez  az  en gedély átvételének
időpontjától eltér.

(3) A  fémkeresked őnek  ki  kell  jelölni  azt  a  személyt,  aki  az  engedély ező
vámszervvel,  illetve  az  engedélyez ő  vámszerv  illetékességi  területén
kívül  lév ő  telephelye  tekintetében  a  telephely  szerint  illeté kes
vámszervvel  az  együttm űködésért  és  a  hatósági  ellen őrzés  helyszíni
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vámszervvel  az  együttm űködésért  és  a  hatósági  ellen őrzés  helyszíni
feltételeinek biztosításáért felel ős (a továbbiakban: felel ős vezető). Külön
kijelölés hiányában a felel ős vezető az engedély iráni kérelemben erre a
feladatra kijelölt cégvezet ő.

(4) A fémkeresked őnek a felel ős vezető kijelölését és az abban bekövetkez ő

változást  az  engedélyez ő  vámszerv  felé  írásban  be  kell  jelentenie  a
kijelölést, illetve a változást követ ő tíz napon belül.

(5) Fémkereskedelmi  engedélyköteles  anyagnak  a  telep helyre  történ ő  be-,
illetve kitárolásakor az  adott tevékenység során vé gzett  hulladékkezel ő
tevékenységhez  a  külön  jogszabályban  alapján  szüksé ges
szakképesítéssel rendelkez ő személynek kell közrem űködnie.

(6) A  fémkeresked ő  köteles  fémkereskedelmi  engedélyköteles  anyagok
tárolására,  raktározására  szolgáló  telephely megfel elő  őrzés-védelmér ől
gondoskodni.

(7) A  fémkeresked ő  a  telephelyen  tárolt,  raktározott  fémkereskedelmi
engedélyköteles  anyagok  beszerzésére  vonatkozó  okir atokat  és
nyilvántartásokat köteles a helyszínen őrizni.

(8) A  fémkeresked ő  a  fémkereskedelmi  engedélyköteles  anyagok
mérlegeléséhez csak a f ővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és
műszaki  biztonsági  hatósága  által  hitelesített  mérleg et  használhat.  A
fémkeresked ő  az  anyagmozgatást  szolgáló  technikai  eszközöket  és
személyzetet köteles biztosítania a fémkereskedelmi  hatóság ellen őrzése
során.

(9) Az  ellen őrzést  végz ő  fémkereskedelmi  hatóság  a  mér őberendezést
határozattal  mérési  célra  alkalmatlanná  nyilvánítja  és  használatát
megtiltja,  ha  bármely ellen őrzés  során  a  mérési pontatlanság  az  5%-ot
meghaladja.

(10) A fémkereskedelmi hatóság a (9) bekezdése alapj án hozott határozatáról
a  fővárosi és  megyei kormányhivatal mérésügyi és  m űszaki biztonsági
hatóságát értesíti.

(11) A (9) bekezdés szerinti határozat elleni felleb bezés tárgyában a felügyeleti
szerv  nyolc  napon belül dönt.  A döntésig a mérlegel ő-berendezés nem
használható.

14. § (1) A  fémkeresked ő  az  engedélyezett  telephelyét  az  erre  vonatkozó
engedélyben  foglaltak  szerint  köteles  m űködtetni.  A  fémkereskedelmi
hatóság az engedélyben foglaltakat köteles ellen őrizni.

(2) A  fémkeresked ő  a  telephelyen  tárolt  fémkereskedelmi  engedélykötel es
anyag  mennyiségének,  illetve  azonosságának  megállap ításához
szükséges  nyilvántartásokat,  beszerzést  igazoló  okm ányokat  az
ellenőrzést végz ők rendelkezésre bocsátja.

(3) A  telephelyen  tárolt  fémkereskedelmi engedélyköt eles  anyagból,  annak
azonosítása  céljából  az  ellen őrzést  végz ő  hatóság  ellenszolgáltatás
nélkül mintát vehet.

(4) A fémkereskedelmi hatóság a fémkeresked ő vagy az általa foglalkoztatott
személy  e  rendeletben  el őírt  képesítésének  meglétét,  annak
érvényességét,  valamint  a  tevékenységének  gyakorlás a  során  a
képesítéssel  rendelkez ő  személy  foglalkoztatását  a  helyszínen
ellenőrizheti.

(5) A  fémkereskedelmi  hatóság  ellen őrzi  a  fémkereskedelmi  engedélyben
szerepl ő,  annak  alapjául  szolgáló  körülményekben  történ ő  változással
kapcsolatos  bejelentési  kötelezettség  teljesítését  az  átadott
nyilvántartások, iratok és a helyszíni szemle adata i alapján.

15. § (1) A hatósági ellen őrzés ellátásához a fémkeresked ő

a) a  fémkereskedelmi  engedélyköteles  anyagok  mennyis égi
megállapításához  szükséges  hitelesített  mér őműszerekr ől,
eszközökr ől,  a  mintavételhez  szükséges  eszközökr ől,  a  vett
minták  biztonságos  tárolásáról  gondoskodik,  és  ezek et  az
ellen őrzéssel megbízottak részére bocsátja;

b) a  telephely  m űszaki  berendezéseinek  és  felszerelésének
megvizsgálásához szükséges eszközöket és segít ő személyzetet
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az ellenőrzést végz ők rendelkezésére bocsátja;
c) együttm űködik az ellen őrzést végz őkkel és részükre a szükséges

felvilágosítást megadja.
(2) Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  feltételeket  a  fémkeresked őnek

költségére és veszélyére kell - az ellen őrzés célja által indokolt mértékig
és  az  érintett  anyagfajta  tekintetében  -  az  ellen őrzést  végz ők
rendelkezésére bocsátania.

Készletfelvétel, készletbevallás

16. § (1) A  fémkeresked ő  a  hatósági  ellen őrzés  esetén  a  készletfelvételhez
készletbevallást ad.

(2) A  fémkeresked őnek  a  készletbevallásban  a  telephelyen  tárolt  minde n
fémkereskedelmi  engedélyköteles  anyagot  -  tárolóegy ségenként,  és
tárolóhelyiségenként részletezve - fel kell tüntetn ie.

(3) A készletbevallásnak tartalmaznia kell:
a) a  tárolóhelyek  szerinti  bontásban  a  fémkereskedel mi

engedélyköteles anyag fajtáját, vámtarifaszámát, me nnyiségét;
b) a készletbevallás átadásának id őpontját;
c) a  felel ős  vezető  aláírását  és  nyilatkozatát  arról,  hogy  a

készletbevallásban  feltüntetett  helyeken  kívül  nem  tárolnak
máshol fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot.

17. § (1) A 16. § (1) bekezdése szerinti készletfelvé tel ellen őrzése történhet tételes
vagy  egyszer űsített  ellen őrzéssel.  Az  egyszer űsített  ellen őrzés
szúrópróbaszer ű vagy adminisztratív.

(2) Az  ellen őrzést  a  készletfelvétel céljából adott  készletbeval lás  adatainak
alapulvételével kell elvégezni.

(3) A  tételes  ellen őrzés  küls ő  és  bels ő  fémkereskedelmi  engedélyköteles
anyagvizsgálatból  áll.  A  küls ő  anyagvizsgálat  a  fémkereskedelmi
engedélyköteles  anyagok  mennyiségének,  azonosságána k
megállapításából  áll.  A  bels ő  anyagvizsgálat  kiterjed  az  anyag
azonosítására, továbbá mennyiségének, vámtarifaszám ának, származási
helyének  ellen őrzésére,  illetve  azoknak  az  adatoknak,  okmányoknak,
iratoknak a megvizsgálására, amelyek a készletfelvé telhez szükségesek.

(4) Az egyszer űsített ellen őrzés lehet
a) szúrópróbaszer ű, amely teljes kör ű küls ő anyagvizsgálatból, és a

kiválasztott fémkereskedelmi engedélyköteles anyago kra kiterjed ő

tételes ellen őrzésből, vagy
b) adminisztratív,  amely  a  nyilvántartás,  annak  mell ékletei  és  a

készletbevallás vizsgálatából áll.
(5) Egyszer űsített  ellen őrzést  lehet  folytatni  akkor,  ha  a  fémkereskedelmi

hatóság értékelése alapján a tételes ellen őrzésre nincs szükség.
(6) Tételes  ellen őrzést  kell  végezni,  ha  jogszabályt  sért ő  cselekmény

elkövetésére  gyanú  merül fel,  továbbá ha  a  fémkeres kedő  ellen cs őd-,
felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul.

(7) Amennyiben  a  szúrópróbaszer ű  vagy  adminisztratív  ellen őrzés
alkalmazása  során  a  készletbevallás  és  a  nyilvántar tás  adatai  között
eltérés tapasztalható, tételes ellen őrzést kell tartani.

(8) Az  ellen őrzés  tényét  és  módját,  annak  eredményét  -  így külön ösen  az
anyagvizsgálat  alá  vont  anyagok  mennyiségét,  azonos ító  adatát  és  a
vizsgálatot  végz ő  megállapításait  -  a  készletfelvételi  jegyz őkönyvön  fel
kell jegyezni.

(9) A Fémtv. 12. § (4) bekezdés szerint kiadni rende lt, de át nem vett lefoglalt
anyagot, dolgot és eszközt, valamint a Fémtv. 12. §  (5) és (6) bekezdés
szerint elkobzott anyagot, dolgot és eszközt a fémk ereskedelmi hatóság
árverés  vagy  elektronikus  árverés  (továbbiakban:  ár verés)  útján
értékesíti.

(10) Az  árverés  útján  történ ő  értékesítés  során  az  adózás  rendjér ől  szóló
törvénynek az  ingóságok árverés és elektronikus árv erés útján történ ő

értékesítésére vonatkozó rendelkezések alkalmazandó ak.
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A  fémkereskedelmi  engedélyköteles  anyag  azonosításá t,  nyomon  követését
biztosító rendelkezések

18. § (1) A  fémkeresked ő  telephelyén  a  fémkereskedelmi  engedélyköteles
anyagokat  fajtánként,  egymástól  elkülönítve  köteles  tárolni.  A
tárolóhelyiségeket,  tárolóhelyeket,  tárolóegységeke t  egyértelm űen
beazonosítható módon, a telephely m űszaki rajzán jelölni köteles.

(2) A fémkeresked ő  az  Fémtv.  4.  §  (5) bekezdésében megjelölt  elkülöní tett
tárolás  során  a  fémkereskedelmi  engedélyköteles  any agokat  köteles
fajtánként  külön,  a  vámtarifaszám  legalább  els ő  négy  számjegyének
feltüntetésével  ellátva  tárolni,  ha  a  fémkereskedel mi  engedélyköteles
anyagot
a) magánszemélyt ől,
b) üzletszer ű gazdasági tevékenységet nem folytató jogi személyt ől,
c) üzletszer ű gazdasági tevékenységet nem folytató jogi személyi ség

nélküli szervezett ől
vesz át.

(3) A fémkeresked ő a vegyes fémként nyilvántartásba vett fémkereskede lmi
engedélyköteles anyagot a  telephelyén a szétválogat ás elvégzéséig,  de
legkés őbb az átvételt ől számított hatodik naptári napig tárolhatja.

19. § (1) A  fémkeresked őnek  a  Fémtv.  5.  §  (1)  és  (2)  bekezdése  szerinti
nyilvántartást  a  fémkereskedelmi hatóság által elfo gadott  és  hitelesített
külön nyomtatványon folyamatosan kell vezetni.

(2) A fémkeresked őnek a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag tárgyha vi
forgalmáról,  a  bevételi és  kiadási jogcímeken szere peltetett,  valamint  a
tárgyhavi nyitó és záró készletér ől a fémkereskedelmi hatóság honlapján
közzétett  nyomtatványkitölt ő  program  segítségével  kitöltött
nyomtatványon havi zárást kell készítenie.

(3) A nyilvántartás  vezetésekor az  üzleti és  egyéb,  jogszabály által védett
titok  és  a  személyes  adatok  védelmére  vonatkozó  ren delkezéseknek
megfelel ően kell eljárni,  és azt kizárólag a fémkereskedelmi  hatóságnak
lehet, illetve - felkérésre - kell rendelkezésre bo csátani.

(4) A nyilvántartás e rendeletben meghatározott felt ételek teljesítése esetén
számítógépes úton is vezethet ő.

20. § (1) A  fémkeresked őnek  a  19.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott
nyilvántartásból  elektronikus  formában  naponta,  a  t árgynapot  követ ő
munkanapon,  a  19.  §  (2)  bekezdése szerinti havi zár ásról legkés őbb a
tárgyhót követ ő hónap 20. napjáig adatszolgáltatást kell teljesíte nie.

(2) A  fémkeresked ő  az  adatszolgáltatást  az  e  célra  rendszeresített,  a
fémkereskedelmi  hatóság  honlapján  közzétett  nyomtat ványkitölt ő
program  segítségével  kitöltött  nyomtatványnak  az  en gedélyez ő
vámszervhez,  illetve  az  engedélyez ő  vámszerv  illetékességi  területén
kívül  lév ő  telephelye  tekintetében  a  telephely  szerint  illeté kes
vámszervhez való elektronikus úton történ ő megküldésével teljesíti.

(3) A fémkereskedelmi hatóság az adatszolgáltatás el ektronikus úton történ ő

teljesítéséhez  a  központi  elektronikus  szolgáltató  rendszeren  (a
továbbiakban:  KR)  keresztül  hozzáférhet ő  informatikai  rendszert  (a
továbbiakban: informatikai rendszer) m űködtet.

(4) Az  adatszolgáltatás  elektronikus  úton  történ ő  teljesítéséhez  a
fémkeresked őnek,  illetve  az  általa  meghatalmazott  vagy  megbízot t
képviseleti joggal rendelkez ő  személynek (a továbbiakban: képvisel ő) a
KR  rendeletben  meghatározott  ügyfélkapuval  kell  ren delkeznie  (a
továbbiakban: eljárási jogosultság).

(5) A  fémkeresked ő,  illetve  a  képvisel ő  az  eljárási  jogosultságát  az
adatszolgáltatás  elektronikus  úton  történ ő  első  teljesítését  legalább
harminc  nappal  megel őzően  a  fémkereskedelmi  hatóság  által  erre
rendszeresített  -  a  fémkereskedelmi  hatóság  interne tes  honlapján
közzétett  -  nyomtatványon a  fémkereskedelmi hatóság hoz  bejelenti,  és
ugyanezen nyomtatványon kell az eljárási jogosultsá gban bekövetkezett
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mindennem ű változást is bejelentenie.
(6) A bejelentés alapján a fémkereskedelmi hatóság a  fémkeresked őt, illetve

a  képvisel őt  nyilvántartásba  veszi,  a  bejelentett  változásokat  rögzíti és
erről a fémkeresked őt haladéktalanul értesíti.

(7) A fémkereskedelmi hatóság az adatszolgáltatás el ektronikus úton történ ő

teljesítéséhez  olyan  elektronikus  nyomtatványt  bizt osít,  melyet  kitöltés
után  a  rendszer  részét  képez ő  titkosítási  eljárást  követ ően  a
fémkeresked őn kívül csak a fémkereskedelmi hatóság ismerhet meg .

(8) A fémkeresked ő, illetve a képvisel ő az adatszolgáltatás elektronikus úton
történ ő  teljesítését  -  sikeres személyazonosítást  követ ően -  a  KR útján
kezdeményezheti.

(9) A  KR  a  kitöltött,  megküldött  elektronikus  nyomta tványt  haladéktalanul
érkeztet ő számmal és id őbélyegz ővel látja el. A KR az adatszolgáltatást a
(8)  bekezdésben foglaltak  szerint  kezdeményez ő  fémkeresked őt,  illetve
képvisel őt  az  elektronikus  nyomtatvány beérkezésének  id őpontjáról és
érkeztet ő számáról elektronikus üzenet formájában a KR értes ítési tárhely
szolgáltatásán keresztül értesíti. A KR által küldö tt, id őbélyegz ővel ellátott
értesítésben  szerepl ő  beérkezési  id őpont  egyúttal  az  elektronikus
nyomtatvány  fémkereskedelmi  hatósághoz  történt  beér kezésének
időpontját is jelöli.

(10) A  fémkereskedelmi  hatóság  az  elektronikus  nyomt atvány  adatait
informatikai rendszerében rögzíti.

(11) Ha  a  fémkereskedelmi  hatóság  a  KR-b ől  átvett  elektronikus
nyomtatványról  megállapítja,  hogy  az  id őbélyegz őben  feltüntetett
időpontot megel őzően a nyomtatványon szerepl ő  tárgynap tekintetében
már  teljesítették  az  adatszolgáltatást,  az  elektron ikus  nyomtatvány
adatainak  feldolgozását  -  a  javításra  irányuló  elek tronikus  nyomtatvány
esetét  kivéve  -  visszautasítja,  és  err ől  az  adatszolgáltatást  a  (8)
bekezdésben  foglaltak  szerint  kezdeményez ő  fémkeresked őt,  illetve
képvisel őt a KR értesítési tárhely útján tájékoztatja.

(12) A napi adatszolgáltatás elektronikus úton törté nt teljesítésének id őpontja
az időbélyegz őben szerepl ő időpont.

(13) Amennyiben  az  informatikai  rendszerben  üzemzava r  történik,  a
fémkereskedelmi  hatóság  az  üzemzavarról,  illet őleg  az  üzemzavar
elhárítását  követ ően  annak  kezd ő  és  megsz űnési  id őpontjáról
haladéktalanul közleményt tesz közzé a saját honlap ján.

(14) A fémkereskedelmi hatóság az adatszolgáltatás e lektronikus úton történ ő

teljesítése  során  szükséges  informatikai  követelmén yeket,  illetve  a
szükséges  tájékoztatásokat  a  kormányzati  portálon,  illetve  a
fémkereskedelmi hatóság honlapján közzéteszi.

(15) A  fémkereskedelmi  hatóság  az  informatikai  követ elmények
megváltozását  a  változás  id őpontját  legalább  harminc  nappal
megelőzően közzéteszi.

(16) A napi adatszolgáltatási kötelezettség adattart almát a 3. számú melléklet,
a  havi  adatszolgáltatási  kötelezettségét  adattartal mát  a  4.  számú
melléklet tartalmazza.

Megállapodás engedélyköteles termék beszerzésér ől

21. § (1) A  Fémtv.  4.  §  (2)  bekezdésében  foglalt  írás beli  megállapodás
adattartalmát az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) A megállapodást két  eredeti példányban kell kiál lítani,  melyb ől az  egyik
példányt a fémkeresked ő nyilvántartásai mellett köteles őrizni.

(3) A megállapodás második  példányát a  fémkereskedel mi engedélyköteles
anyagot átadó személy az átadástól számított 5 évig  köteles meg őrizni.

Nyilatkozat engedélyköteles termék átvételér ől

22. § (1) A  Fémtv.  4.  §  (3)  bekezdése  szerinti  írásbe li  nyilatkozat  mintáját  a  6.
számú melléklet tartalmazza.

(2) A  nyilatkozatot  két  eredeti  példányban  kell  kiál lítani,  melyb ől  az  egyik
példányt a fémkeresked ő nyilvántartásai mellett köteles őrizni.
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(3) A  nyilatkozat  második  példányát  a  fémkereskedelm i  engedélyköteles
anyagot átadó személy az átadástól számított 5 évig  köteles meg őrizni.

(4) A  Fémtv.  4.  §  (3)  bekezdése  alkalmazásában,  szem élyazonosság
igazolására alkalmas okmányok a személyazonosító ig azolvány,  útlevél,
vezetői engedély és tartózkodási engedély.

(5) Abban az esetben, ha a fémkereskedelmi engedélyk öteles anyagot átadó
természetes személy az átadáskor személyazonosságát  nem igazolja, az
anyagátvételt meg kell tagadni.

(6) A  fémkereskedelmi  engedélyköteles  anyag  jogszer ű  megszerzésére
vonatkozó nyilatkozatot az átadó természetes személ ynek személyesen
kell megtennie.

Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag szállítása

23. §  A  fémkereskedelmi  hatóság  a  fémkereskedelmi  e ngedélyköteles
anyagokra vonatkozó szabályok ellen őrzése érdekében
a) megállíthatja  a  járm űveket,  ellen őrizheti  a  szállítmányokat,  a

szállítási  okmányokat,  megállapíthatja  és  ellen őrizheti  a
fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok mennyiségét , eredetét;

b) a  fémkereskedelmi  engedélyköteles  anyagokból  az  e llenőrzés
céljára ellenszolgáltatás nélkül mintát vehet.

Anyagkísér ő okmány

24. § (1) A  fémkereskedelmi  engedélyköteles  anyagok  s zállításához  el őírt
anyagkísér ő okmány - a 7. számú melléklet szerinti adattartalm ú - szigorú
számadású  bizonylat,  amellyel  kapcsolatban  elkövete tt  jogsértésre  a
számlára, nyugtára vonatkozó rendelkezéseket kell a lkalmazni.

(2) Az  anyagkísér ő  okmányt  a  fémkeresked ő  3  példányban  állítja  ki.  Az
anyagkísér ő  okmány  3.  példánya  a  kiállító  fémkeresked őé,  1.  és  2.
példányt  a  fémkeresked ő  átadja  a  fémkereskedelmi  engedélyköteles
anyag  szállítójának.  A  fémkereskedelmi  engedélyköte les  anyag
megérkeztével a címzett az 1. példányt a feladónak visszaküldi.

(3) A  Fémtv.  4.  §  (8)  bekezdésében  meghatározott  any agkísér ő  okmányt
magyar nyelven kell kitölteni.

(4) A  anyagkísér ő  okmány  formanyomtatványként  történ ő  előállítása
kizárólag  az  engedélyez ő  vámszerv  engedélyével,  az  engedélyben
meghatározott feltételek szerint végezhet ő.

(5) Az  anyagkísér ő  okmányt  a  fémkeresked ő  az  engedélyez ő  vámszerv
engedélye alapján számítógéppel el őállíthatja  az  engedélyez ő  vámszerv
által kiadott,  az  engedélyben  meghatározott  sorszám tartományon belüli
azonosító számok felhasználásával. A tárgyhót követ ő hónap 20. napjáig
engedélyes  a  tárgyhóban  felhasznált,  számítógéppel  előállított
anyagkísér ő  okmányok  azonosító  számait  megadja  az  engedélyez ő

vámszervnek, vagy amennyiben a tárgyhóban nem állít ott ki anyagkísér ő
okmányt, err ől tájékoztatja az engedélyez ő vámszervet.

(6) A  fémkereskedelmi  engedélyköteles  anyagot  szállí tó  személy  az
anyagkísér ő okmányt a fémkereskedelmi hatóság képvisel őjének, annak
kérésére bemutatja.

(7) Az ellen őrzést végz ő jogosult az anyagkísér ő okmány adatait a tényleges
szállítmánnyal összehasonlítani.  Az  ellen őrzés során a szállító  jelenlév ő

képvisel ője köteles a fémkereskedelmi hatósággal közrem űködni.

Hatályba léptet ő rendelkezések

25. § (1) E rendelet - a  (2)-(4) bekezdésben foglalt  kivétellel -  a kihirdetés napját
követ ő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-24. §-a, 25. § (5)-(6) bekezdése, v alamint 26. § (2)-(5) és (7)
bekezdése, 27.  §  (2)-(5) bekezdése, 28.  §  (2)  bekez dése és 29.  §  2010.
január 1-jén lép hatályba.

Módosuló jogszabályok
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27. §

28. §

1. SZÁMÚ MELLÉKLET A 312/2009. (XII. 28.) KORM. REN DELETHEZ

A fémkereskedelmi engedély iránti kérelem adattarta lma

A kérelem benyújtásának id őpontja:
A kérelmet átvev ő vámszerv megnevezése, aláírása:
KÉRELEM
a fémkereskedelmi tevékenység folytatásának engedél yezésére
I. Személyi adatok

1. A jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez ő szervezet
1.1. neve (elnevezése) és rövidített neve:

1.2. cégbírósági bejegyzésének száma, kelte:

1.3. székhelye (ennek hiányában telephelye):

1.4. adószáma/közösségi adószáma:

1.5. VPID száma:

1.6. pénzforgalmi  (átutalási)  számlaszáma(i)  és  a  sz ámlavezet ő
pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.7. levelezési címe:

1.8. cégvezet őjének  (több  cégvezet ő  esetében  a  felel ős  vezetői
feladatokat ellátó cégvezet ő megjelölésével)
1.8.1. neve:

1.8.2. születési helye, ideje:

1.8.3. anyja neve:

1.8.4. állampolgársága:

1.8.4. állandó lakóhelye (tartózkodási helye):

1.8.5. adóazonosító jele:

1.9. A  kapcsolattartó  személy  elérhet őségei  (név,  telefonszám,  e-mail
cím):

2. Önkormányzat tartozás igazolásának száma, kiadásá nak kelte:

3. Nyilatkozatok
3.1. egyéb köztartozásra:

3.2. köztartozásmentes adózói státuszra:

3.3. csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárásra:

3.4. kettős könyvvezetésre:
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3.4. kettős könyvvezetésre:

3.5. az éves beszámoló hitelesítésére:

3.6. tevékenységi biztosítékra (felajánlott összeg, teljesítési módja):

3.7. Az  engedély érvényességének ideje  (határozott i dőtartamra történ ő

kiadás kérése esetén):
II. Telephelyi adatok (telephelyenként)

1. engedélyszám (módosítás, megszüntetés esetén kitö ltend ő):

2. a telephely címe:

3. a telephely helyrajzi száma:

4. a telephely használati jogcíme
4.1. bérleti szerz ődés határozott id őtartamra (tól-ig):

4.2. bérleti szerz ődés határozatlan id őtartamra:

4.3. saját tulajdon esetén a tulajdoni hányad:

5. tevékenység megjelölése:
a) telephely fenntartása nélkül folytatott tevékenys ég

aa) felvásárlás □

ab) fuvarozás □

ac) értékesítés □

b) telephely fenntartásával folytatott tevékenység
ba) felvásárlás □

bb) fuvarozás □

bc) tárolás □

bd) raktározás □

be) értékesítés □

6. Az  éves  szinten  m űködtetni  kívánt  kapacitás  mellett  begy űjthet ő,
felvásárolható,  raktározható és tárolható fémkeresk edelmi engedélyköteles
anyag mennyisége [kg]:

1. alumínium:

2. antimon:

3. bizmut:
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3. bizmut:

4. cink:

5. cirkónium:

6. kadmium:

7. kobalt:

8. króm:

9. magnézium:

10. mangán:

11. molibdén:

12. nikkel:

13. ólom:

14. ón:

15. réz:

16. tantál:

17. titán:

18. vanádium:

19. vas:

20. wolfram:

7. Anyagkísér ő okmány aláírására jogosultak
7.1. neve:

7.2. munkaköre:

7.3. beosztása:
III. A csatolt okiratok darabszáma és megnevezése:

Kelt: ............................................. ......
............................................................
a kérelmez ő aláírása (bélyegz ője)

2. SZÁMÚ MELLÉKLET A 312/2009. (XII. 28.) KORM. REN DELETHEZ

A fémkereskedelmi engedély adattartalma

FÉMKERESKEDELMI ENGEDÉLY
I. Az engedélyez ő vámszerv megnevezése:

II. A fémkereskedelmi engedély száma:
III. A Fémtv. 6. §-a és a közigazgatási hatósági elj árás és szolgáltatás

általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény  71.  §  (1)
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általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény  71.  §  (1)
bekezdése  alapján  a  fémkereskedelmi  tevékenységet  a z  alábbiak
szerint engedélyezem:

IV. A fémkeresked ő

1. neve (elnevezése):

2. rövidített neve:

3. székhelye (ennek hiányában telephelye):

4. adószáma:

5. VPID száma:

6. tevékenységi biztosítékának összege:

7. tevékenységének megjelölése:

V. Fent nevezett fémkeresked ő a fémkereskedelmi engedély mellékleteként kiállíto tt és
hitelesített  betétlap(ok)on  megjelölt  helyen  és  fel tételek  mellett  jogosult  a
fémkereskedelmi tevékenység folytatására.
VI. Jelen engedély határozatlan ideig/ .......-ig ér vényes.

Kelt: ......................................
...............................................................................
az engedélyez ő vámszerv aláírása (bélyegz ője)
VII. Betétlap

1. Betétlap engedély száma:

2. A fémkeresked ő

a) neve:

b) VPID száma:

c) telephelyének címe, helyrajzi száma:

d) felügyeletét ellátó vámszerv:
VIII. Fémkeresked ő tevékenység engedélyezése

1. A  fémkeresked ő  a  telephelyen  a  Fémtv.  4.  §-ban
meghatározott  tevékenység  végzésére  -  a  jogszabályi
kötelezettségek betartása mellett - jogosult.

2. A  fémkeresked ő  a  jelen  engedélyben  rögzített,  valamint  a
fémkereskedelmi  engedély  iránti  kérelemhez  csatolt
bizonylatokban,  dokumentációkban  szerepl ő  feltételek,
körülmények fennállása, teljesítése mellett m űködhet.
Kelt: ............................................. ......
...............................................................................
az engedélyez ő vámszerv aláírása (bélyegz ője)
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET A 312/2009. (XII. 28.) KORM. REN DELETHEZ

A fémkereskedelmi tevékenységr ől szóló napi bejelentés adattartalma

I. Főlap (a bejelent ő adatai):
a) a bejelent ő neve:

b) a bejelent ő VPID száma:

c) a bejelent ő adószáma:

d) a telephely engedélyszáma:

e) a telephely címe:

f) időszak:

f) a vev ő adószáma/adóazonosítója:

g) dátum:

h) a bejelent ő azonosítója:
II. Eladói adatok:

a) vámtarifaszám:

b) az anyag megnevezés:

c) az anyag felismerésre alkalmas jellemz ője:

d) az eladó neve:

e) az eladó címe:

f) az eladó adószáma vagy adóazonosítója:

g) természetes személy esetében a személyazonosító o kmány száma:

h) a számla vagy a kísér ő okmány száma:

i) mennyiség (kg):
III. Vevői adatok:

a) vámtarifaszám:

b) az anyag megnevezése:

c) az anyag felismerésre alkalmas jellemz ője:

d) a vev ő neve:

e) a vevő címe:

g) a számla vagy a kísér ő okmány száma:
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g) a számla vagy a kísér ő okmány száma:

h) mennyiség (kg):

4. SZÁMÚ MELLÉKLET A 312/2009. (XII. 28.) KORM. REN DELETHEZ

A fémkereskedelmi készletnyilvántartás havi zárásán ak adattartalma

I. Főlap (a bejelent ő adatai):
a) a bejelent ő neve:

b) a bejelent ő VPID száma:

c) a bejelent ő adószáma:

d) a telephely engedélyszáma:

e) a telephely címe:

f) időszak:

g) dátum:

h) a bejelent ő azonosítója:
II. Összesít ő adatok vámtarifaszámonként:

a) Nyitókészlet

b) Növekedés és csökkenés adatok
ba) Növekedés jogcímek:

1. összes bevételezés eladóktól

2. saját keletkezés ű növekedés

3. átosztályozás  miatti  növekedés  (vámtarifaszám  vál tozással
járó)

4. feldolgozás miatti növekedés

5. bevételezés bontásból

6. bevételezés bérmunkából

7. szállítási többlet

8. áttárolás másik telephelyr ől

9. összes  bevételezés  eladóktól  telephely  nélkül  vég zett
tevékenység esetén

10. korrekciós növekedés

11. növekedés összesen

bb) Csökkenési jogcímek:
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bb) Csökkenési jogcímek:
1. összes kiadás vev őknek

2. saját keletkezés ű csökkenés

3. átosztályozás  miatti  csökkenés  (vámtarifaszám  vál tozással
járó)

4. feldolgozás miatti csökkenés

5. kiadás bérmunkára

6. szállítási hiány

7. áttárolás másik telephelyre

8. összes kiadás vev őknek telephely fenntartása nélkül végzett
tevékenység esetén

9. korrekciós csökkenés

10. csökkenés összesen

c) Záró készlet

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A 312/2009. (XII. 28.) KORM. REN DELETHEZ

Írásbeli megállapodás tartalmi követelményei

I. A fémkeresked ő

a) neve:

b) engedélyének száma:

c) címe:

d) engedély szerinti telephelye:

e) adószáma:
II. Az értékesít ő

a) neve:

b) képviseletére jogosult neve:

c) adószáma/adóazonosítója:

d) címe:

e) személyazonosító okmánya fajtája, száma:
III. A számla, utólagos elszámolás esetén a szállító levél száma:

IV. A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag:
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a) megnevezése:

b) felismerésre alkalmas jellemz ője:

c) vámtarifaszáma:

d) mennyisége (kg):
VI. Származást  igazoló  okmány  megnevezése,  száma  (an yagkísér ő

okmány, korábbi megállapodás, nyilatkozat):
VII. Vételár:

VIII. Dátum:
Aláírások

6. SZÁMÚ MELLÉKLET A 312/2009. (XII. 28.) KORM. REN DELETHEZ

Írásbeli nyilatkozat tartalmi követelményei

I. A fémkeresked ő

a) neve:

b) engedélyének száma:

c) címe:

d) engedély szerinti telephelye:

e) adószáma:
II. Az értékesít ő

a) neve:

b) adószáma/adóazonosítója:

c) címe:

d) személyazonosító okmányának fajtája, száma:

a) megnevezése:

b) felismerésre alkalmas jellemz ője:

c) vámtarifaszáma:

d) mennyisége [kg]:
IV. Vételár:

V. Az értékesít ő nyilatkozata: Alulírott, kijelentem, hogy a fentie k szerinti értékesítésre
felkínált fémkereskedelmi anyag
a) fizetés nélküli begy űjtéssel

begyűjtés helye ..................
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begyűjtés helye ..................
időpontja .................
került a birtokomba

b) saját tulajdonomat képezi.
VI. Dátum:

Aláírás

7. SZÁMÚ MELLÉKLET A 312/2009. (XII. 28.) KORM. REN DELETHEZ

Az anyagkísér ő okmány adattartalma

I. Sorszám:
II. A feladó/eladó

a) neve:

b) székhelye (telephelye):

c) fémkereskedelmi engedélyének száma:

d) adószáma:
III. A címzett/vev ő

a) neve:

b) székhelye (telephelye):

c) fémkereskedelmi engedélyének száma:

d) adószáma:
III. A fuvarozó (ha ez az eladótól és a vev őtől eltér)

a) neve:

b) székhelye (telephelye):

c) fémkereskedelmi engedélyének száma:

d) adószáma:

IV. Utólagos elszámolás kivételével a számla
a) száma:

b) kelte:

V. Rendeltetési hely:
VI. A szállító járm ű típusa, egyedi azonosítója:

VII. A feladás
a) helye:

b) kelte:
VIII. Az átrakodás helye:
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VIII. Az átrakodás helye:

IX. A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag
a) megnevezése:

b) felismerésre alkalmas jellemz ője:

c) vámtarifaszáma:

d) mennyisége (kg)
da) feladott súly:

db) köztes súly (ha van):

dc) átvett súly:

X. Dátum, aláírás, bélyegz őlenyomat:

8. SZÁMÚ MELLÉKLET A 312/2009. (XII. 28.) KORM. REN DELETHEZ

KERESÉS SZÖVEGBEN:
 

SZAKASZRA UGRÁS:

1046/1954. (VI. 23.) MT határozat

1045/1954. (VI. 23.) MT határozat

1044/1954. (VI. 23.) MT határozat

36/1954. (VI. 26.) MT rendelet

1049/1954. (VI. 26.) MT határozat

1954. évi VII. törvény

1954. évi VI. törvény

1954. évi V. törvény

1954. évi IV. törvény

37/1954. (VI. 30.) MT rendelet

1051/1954. (VI. 30.) MT határozat

1050/1954. (VI. 30.) MT határozat
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