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A fémkereskedelmi engedélyezési eljárással 

kapcsolatos alapvető információk, szakmai 

szabályok. 

 

 

Tisztelt Ügyfeleink! 

 

A Fémtv. fő célja nem a legális vállalkozások 

ellehetetlenítése, hanem visszaszorítani a kultu-

rális javakban, köz- és magántulajdonban oko-

zott károkat, illetve az ezekből eredő fekete- és 

szürkegazdaságot. 

 

A Kormány fémkereskedelmi hatóságként a 

Korm. rendelet. 1. § (1) bekezdésében a Vám- 

és Pénzügyőrséget jelölte ki. A fémkereskedel-

mi hatóság végzi a Fémtv.-ben meghatározott 

fémkereskedelmi engedélyezési-, ellenőrzési- és 

ezekhez kapcsolódó szankcionálási feladatokat.  

 

 

 

Engedélyköteles tevékenységek 

 

Telephely fenntartásával folytatható fémkeres-

kedelmi engedélyköteles tevékenységnek minő-

sül a fémkereskedelemi engedélyköteles anyag 

fémkereskedő által hasznosítás céljából történő 

felvásárlása, fuvarozása, tárolása, raktározása és 

értékesítése. A fémkereskedő a természetes 

személytől, illetve üzletszerű gazdasági tevé-

kenységet nem folytató jogi személytől vagy 

jogi személyiség nélküli szervezettől átvett 

fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot a te-

lephelyén 6 naptári napig tárolni köteles. 

 

Telephely fenntartása nélkül folytatható fémke-

reskedelmi engedélyköteles tevékenységnek 

minősül a fémkereskedelemi engedélyköteles 

anyag fémkereskedő által hasznosítás céljából 

történő felvásárlása, fuvarozása és értékesítése. 

A tevékenységét telephely fenntartása nélkül 

folytató fémkereskedő a fémkereskedelmi enge-

délyköteles anyagot kizárólag üzletszerű gazda-

sági tevékenységet folytató jogi személytől vagy 

jogi személyiség nélküli szervezettől veheti át. 

 

 

Engedélyezési eljárásban „nyitva álló” határ-

idők 

 

A Fémtv. 2010. január 01. hatályba lépését kö-

vetően az engedélyezési eljárás lefolytatására 

átmeneti időszakot biztosít. A fémkereskedelmi 

tevékenység 2010. január 01-jétől is végezhető 

fémkereskedelmi engedély nélkül, feltéve, hogy 

a Fémtv. szerinti fémkereskedelmi engedélykö-

teles tevékenységet, annak kihirdetésekor (2009. 

június 29.-én) érvényes működési engedély-

lyel/telepengedéllyel folytató személy a kérel-

mét a Fémtv. hatályba lépését követően 60 na-

pon belül (2010. március 01.) benyújtja. A fém-

kereskedelmi hatóság a benyújtott engedélyké-

relmet, e törvény hatályba lépését követően 68 

munkanapon belül (2010. április 08.-ig) bírálja 

el. A tevékenység az engedélykérelem jogerős 

elbírálásáig végezhető engedély nélkül. 

Mi található 

az 1/2010. számban? 

A fémtörvény hatálybalépése: Az egyes 

fémek begyűjtésével és értékesítésével 

összefüggő visszaélések visszaszorításá-

ról szóló 2009. évi LXI. törvény (továb-

biakban: Fémtv.) a Magyar Közlöny 89. 

számában, 2009. június 29-én, míg az 

egyes fémek begyűjtésével és értékesíté-

sével összefüggő visszaélések visszaszo-

rításáról szóló 2009. évi LXI. törvény 

végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 

28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Korm. rendelet) a Magyar Közlöny 192. 

számában, 2009. december 28-án került 

kihirdetésre. A fenti jogszabályok a 

www.magyarorszag.hu honlapon elérhe-

tők.  

Ezen jogszabályok generálisan 2010. ja-

nuár 01-én léptek hatályba, ugyanakkor a 

jogalkotó átmeneti időszakot biztosított a 

felkészülés érdekében mind az ügyfelek, 

mind a hatóság részére. 

http://www.magyarorszag.hu/


 2010. január 15. 1/2010. 
 

 

Azon kérelmezők, akik működési enge-

dély/telepengedély birtokában folytatták fémke-

reskedelmi tevékenységüket, de a Fémtv. ha-

tálybalépését követően 60 napon belül nem 

nyújtanak be engedély iránti kérelmet, 2010. 

április 01-ig végezhetik jogszerűen e tevékeny-

séget. 

 

Azon kérelmezők, amelyek korábban nem foly-

tattak fémkereskedelmi tevékenységüket, vagy 

amelyek a Fémtv. kihirdetésekor (2009. június 

29.-én) nem rendelkeztek érvényes működési 

engedéllyel/telepengedéllyel, a fémkereskedel-

mi tevékenységüket jogszerűen nem folytathat-

ják. Ebben az esetben fémkereskedelemi enge-

dély iránti kérelmet kell benyújtaniuk, mely en-

gedélyezési eljárás ügyintézési határidejének az 

általános ügyintézési határidő tekinthető. 

 

Az engedélykérelmek benyújtásának helye  

 

Az engedély iránti kérelmet a kérelmező szék-

helye szerint illetékes Vám- és Pénzügyőrség 

regionális ellenőrzési központjához kell benyúj-

tani. A regionális ellenőrzési központok illeté-

kességi területe a Vám- és Pénzügyőrség hon-

lapján megtekinthető. 

 

Az engedélykérelem nyomtatvány kitöltése 

 

Az engedélykérelem kizárólag az Általános 

Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program segítsé-

gével, elektronikus úton kitölthető engedélyké-

relem formanyomtatvány felhasználásával 

nyújtható be.  

 

Az engedélykérelem nyomtatvány a Vám- és 

Pénzügyőrség honlapjáról (innen) letölthető. 

 

A nyomtatvány kitöltéséhez szükséges 

AbevJava keretprogram az APEH honlapjáról 

(innen) letölthető.  

 

A keretprogram és a nyomtatvány telepítését 

követően nyílik lehetőség a kérelem elektroni-

kus kitöltésére. 

 

 

 

 

Az engedélykérelmek benyújtásának módja 

 

1. Az ÁNYK programmal kitöltött és kinyomta-

tott kérelem és mellékleteinek postai úton törté-

nő megküldése. 

 

2. Az ÁNYK programmal kitöltött kérelem 

elektronikus úton, Ügyfélkapun történő benyúj-

tása, és a kérelem mellékleteinek postai úton 

történő megküldése.  

 

Az engedélykérelem benyújtásának előzetes 

feltételei 

 

Az engedélykérelem postai úton történő benyúj-

tása esetén: 

 

1. A Vám- és Pénzügyőrség honlapjáról letöl-

tött engedélykérelem nyomtatvány ÁNYK 

programmal történő kitöltése, és az illetékes 

regionális ellenőrzési központnak postai úton 

történő megküldése.  

(Ebben az esetben a vámazonosító (VPID) 

szám az engedélykérelem nyomtatványon 

szereplő adatok alapján kerül kiadásra.) 

 

Az engedélykérelem Ügyfélkapun keresztül, 

elektronikusan történő benyújtása esetén: 

 

1. A vámhatóság által kiadott vámazonosító 

szám (VPID szám) megszerzése.  
(A VPID szám kiadásával kapcsolatos részletes tájé-

koztató és a szükséges nyomtatványok a Vám-és Pénz-

ügyőrség internetes oldalán (itt) megtalálhatóak.) 

 

2. Amennyiben az ügyfél még nem rendelkezik 

vele, az Ügyfélkapu regisztráció.  
(Az ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatos informáci-

ók a www.magyarország.hu oldalon (itt) olvashatóak 

el, vagy az okmányirodákban kérhetők.) 

 

3. Az Ügyfélkapu regisztrációt követően, ezen 

adatok alapján végzett vámhatósági regiszt-

ráció az Egységes Ügyfél Címtárban (EÜC). 
(Az EÜC regisztrációval kapcsolatos tudnivalók és a 

szükséges nyomtatványok a Vám-és Pénzügyőrség In-

ternetes oldalán (itt) megtalálhatóak.) 

 

http://www.vam.gov.hu/enyomtatvany/index.html
http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany
http://www.vam.gov.hu/mainMenu.do?modulId=15
http://www.magyarország.hu/
http://www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu/regisztracio
http://vam.gov.hu/viewBase.do?elementId=8443
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Elérhetőségek 

 

Az engedélyezéssel, ellenőrzéssel és ezekhez 

kapcsolódó szankcionálással, valamint az adat-

szolgáltatásokkal összefüggő kérdések tekinte-

tében: 

 

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancs-

noksága  

Telefon: 06-1-456-9500 

Email: fem@vam.gov.hu 

 

Az informatikai kérdések tekintetében: 

 

Vám- és Pénzügyőrség Rendszerfejlesztő 

Központja 

Telefon: 470-4170; 251-7298 

Email: vprk@vam.gov.hu 

 

Az engedély kiadását végző Regionális Ellenőr-

zési Központjainak elérhetőségei: 

 

Regionális Ellenőrzési Központ Kecskemét 

6000 Kecskemét, Kurucz körút 14.  

6001 Kecskemét, Pf.: 303 

Telefon: +36 (76) 502-500; 486-296 

Fax: +36 (76) 486-845 

 

Regionális Ellenőrzési Központ Nyíregyháza 

4400 Nyíregyháza, Luther u. 3. II. emelet, 

Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf.: 356  

Telefon: +36 (42) 548-440; 

Fax: +36 (42) 506-769 

 

Regionális Ellenőrzési Központ Miskolc 

3530 Miskolc, Széchenyi út 10. 

Levelezési cím: 3530 Miskolc, Pf.: 28 

Telefon: +36 (46) 518-741; 

Fax: +36 (46) 329-149 

 

Regionális Ellenőrzési Központ 

Székesfehérvár 
8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár u. 42. 

Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 33 

Telefon: +36 (22) 512-280 

Fax: +36 (22) 512-299; 513-781 

 

Regionális Ellenőrzési Központ Budapest 

1135, Budapest, Frangepán u. 87. 

Levelezési cím: 1558 Budapest, Pf.: 190 

Telefon: +36 (1) 236-5700 

Fax: +36 (1) 236-5758 

 

Regionális Ellenőrzési Központ Pécs 

7623 Pécs, Megyeri u. 26. 

Levelezési cím:7602 Pécs Pf.: 292 

Telefon: +36 (72) 503-040 

Fax: +36 (72) 503-039 

 

Regionális Ellenőrzési Központ Győr 

9023 Győr, Eszperantó u. 38. 

Levelezési cím: 9002 Győr Pf.: 303 

Telefon: +36 (96) 313-820;  

Fax: +36 (96) 311-164 

 

Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt ügyfeleinket, 

hogy amennyiben a Vám- és Pénzügyőrséggel 

kapcsolatosan további általános információra 

van szükségük, az ügyfelek részére a 

vam.info@vam.gov.hu, valamint a 

vam.info@mail.vpop.hu e-mail címek, illetve 

egy helyi tarifával működő telefonszám: 06-40-

FINÁNC (06-40-346262) áll rendelkezésre. 

 

A leírtakon túl ajánljuk figyelmébe a Vám- és 

Pénzügyőrség hivatalos honlapját, melyen a 

fémkereskedelemmel kapcsolatos információkat 

egy helyen (itt) megtalálhatja. 

 

 

 

                        VPOP Jövedéki Igazgatósága 

 

 

 

mailto:vprk@vam.gov.hu
mailto:vam.info@vam.gov.hu
mailto:vam.info@mail.vpop.hu
http://www.vam.gov.hu/viewBase.do?elementId=11721&modulId=23

