
25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 

egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek 
szerves oldószer tartalmának szabályozásáról 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) 
bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el: 

A rendelet célja és hatálya 

1. § 

(1) A rendelet célja a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármûvek javító 
fényezésére szolgáló termékekben történõ felhasználása során keletkezõ illékony szerves 
vegyületek kibocsátásának korlátozása. 

(2) A rendelet hatálya az 1. számú mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó 
termékekre terjed ki. 

Fogalommeghatározások 

2. § 

E rendelet alkalmazásában: 

a) anyag: bármely kémiai elem és annak vegyületei természetes formájukban vagy iparilag 
elõállított formában akár szilárd, akár folyékony, akár gáz halmazállapotban; 

b) készítmény: két vagy több anyagból álló keverék vagy oldat; 

c) szerves vegyület: bármely, legalább szén- és egy vagy több hidrogén-, oxigén-, kén-, 
foszfor-, szilícium-, nitrogén- vagy egy halogénatomot tartalmazó vegyület a szénoxidok, 
szervetlen karbonátok és bikarbonátok kivételével; 

d) illékony szerves vegyület (VOC): bármely szerves vegyület, amelynél a kezdeti forráspont 
legfeljebb 523 °K (250 °C) 101,3 kPa nyomáson mérve; 

e) VOC-tartalom: a használatra kész állapotú termék összetételében az illékony szerves 
vegyületek tömege gramm/liter (g/l) mértékegységben kifejezve. A száradás során kémiai 
reakcióval a bevonat részévé váló illékony szerves vegyületek tömege nem tartozik bele az 
adott termék VOC-tartalmába; 

f) szerves oldószer: bármely VOC, amelyet önmagában, vagy egyéb szerekkel kombinálva 
nyersanyagok, termékek vagy hulladékok oldására, hígítására vagy tisztítószerként szennyezõ 
anyagok feloldására, vagy diszperziós közegként, vagy viszkozitás szabályozóként, vagy 
felületi feszültség szabályozóként, vagy lágyítószerként, vagy tartósító szerként használnak; 

g) bevonóanyag: bármely készítmény, amellyel adott felületen dekorációs, állagmegóvási 
vagy egyéb funkcionális céllal filmbevonatot képeznek, ideértve valamennyi szerves 



oldószert vagy olyan készítményt, amely a megfelelõ alkalmazás érdekében szerves oldószert 
tartalmaz; 

h) film: egy vagy többféle bevonóanyagnak a festendõ felületre való felvitelével kialakított 
összefüggõ réteg; 

i) vízbázisú festékek (VB): festékek, amelyek viszkozitását víz hozzáadásával állítják be; 

j) oldószerbázisú festékek (OB): festékek, amelyek viszkozitását szerves oldószer 
hozzáadásával állítják be; 

k) forgalomba hozatal: hozzáférhetõvé tétel harmadik személyek számára akár fizetés 
ellenében, akár ingyenesen. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országból származó 
import forgalomba hozatalnak minõsül; 

l) kötelezett: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, 
illetve import esetében az elsõ belföldi forgalomba hozója, illetve annak elsõ vevõje, 
amennyiben - a 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet elõírásainak meg nem felelõ 
festékeket tovább forgalmaz. 

Illékony szerves oldószer tartalmú termékek forgalomba hozatala 

3. § 

(1) A kötelezett az 1. számú mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó terméket akkor 
hozhat forgalomba, ha a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: 
Hivatal) a kötelezettet közhitelû hatósági nyilvántartásba felvette. 

(2) A nyilvántartásba vételre jogosult szerv a Hivatal. A Hivatal a nyilvántartásba vett 
kötelezettrõl országos közhitelû hatósági nyilvántartást vezet, amelyet statisztikai, illetve 
ellenõrzési célokra az erre feljogosított szervek rendelkezésére bocsát. A nyilvántartásba 
felvettek jegyzékét a Hivatal honlapján - hetenkénti frissítéssel - folyamatosan teszi közzé az 
alábbi tartalommal: a kötelezett megnevezése, székhelyének és telephelyének elérhetõsége 
(postai cím, telefon, fax, elektronikus levelezési cím), a nyilvántartás határozatszáma. 

(3) A Hivatal a kötelezettet akkor veszi nyilvántartásba, ha rendelkezik: 

a) üzletenként vagy telephelyenként mûködési illetve telephelyengedéllyel, 

b) a kötelezett vagy annak alkalmazottja a külön jogszabályban meghatározott 
szakképesítéssel, 

c) a gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõje, illetve az egyéni vállalkozó büntetlen elõéletet 
igazoló három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, 

d) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti (VPOP, APEH) igazolással, 
mely tanúsítja, hogy köztartozása nincs, 

e) az e jogszabályban elõírt feltételekkel. 



(4) A (3) bekezdés által elõírtakban bekövetkezett változásokat harminc napon belül a 
Hivatalhoz be kell jelenteni, s azzal a nyilvántartást módosítani kell. 

(5) A nyilvántartásba vételhez a 6. számú melléklet szerinti kérelmet kell benyújtani. A 
kérelemhez csatolni kell a gazdálkodó szervezet harminc napnál nem régebbi cégkivonatát, 
valamint a (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltételek fennállását igazoló okiratok, 
engedélyek és a szakképesítésrõl szóló bizonyítvány - a kiadmányozó vagy közjegyzõ által 
hitelesített - másolatát. 

(6) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolni kell a külön jogszabályban 
meghatározott eljárási díj befizetését igazoló bizonylatot. 

(7) A Hivatal a kötelezett nyilvántartásba vétele tekintetében ellenõrzést folytathat le. 

(8) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység csak a nyilvántartásba vételrõl szóló 
értesítés kézhezvétele után kezdhetõ meg. 

(9) A Hivatal a kötelezettet a nyilvántartásból határozattal törli, ha 

a) az e rendeletben elõírt feltételeknek nem felel meg; 

b) az e rendelet alapján ellenõrzésre jogosult hatóságok megállapítása szerint tevékenységét 
az e rendeletben elõírt kötelezettségeinek megsértésével folytatja. 

(10) A Hivatal e rendelet szerinti hatósági eljárásaiban elsõfokú hatóságként a Hivatal 
illetékes szervezeti egysége jár el. A Hivatal szervezeti egységei által hozott elsõfokú 
közigazgatási határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket másodfokon a Hivatal fõigazgatója 
bírálja el. 

(11) A nyilvántartásból a (8) bekezdés b) pontja szerint törölt kötelezett a törlés napjától 
számított egy éven belül nem vehetõ nyilvántartásba. 

(12) Nem jegyeztethetõ be az a kötelezett, akit az Európai Unió jogi aktusában mint terrorista 
személyt vagy szervezetet, vagy mint a terrorizmust támogató személyt vagy szervezetet 
nevesítettek, és aki ellen az Európai Unió jogi aktusában gazdasági korlátozó intézkedések 
bevezetését írták elõ. 

4. § 

(1) Az 1. számú mellékletben meghatározott csoportokba tartozó termékek - az (5) 
bekezdésben és az 5. §-ban foglaltak kivételével - a 2. számú mellékletben megállapított 
idõpontokat követõen csak akkor hozhatók forgalomba és azokat csak akkor használhatja a 
végfelhasználó, ha 

a) felhasználásra kész állapotukban VOC-tartalmuk nem lépi túl a 2. számú mellékletben 
megadott határértékeket, és 

b) a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú címkével vannak ellátva. 

(2) A címkén a termék VOC-tartalmára vonatkozóan az alábbiaknak kell szerepelniük: 



a) a termék 2. számú melléklet szerinti alkategóriája és a vonatkozó VOC határérték g/l-ben 
megadva, 

b) a felhasználásra kész állapotú terméknek a 3. számú mellékletben meghatározott vizsgálati 
módszerekkel mért, illetve a számított maximális VOC-tartalma g/l-ben megadva. 

(3) A (2) bekezdés szerinti adatok címkén történõ feltüntetésének módját, egységes szövegét a 
4. számú melléklet tartalmazza. 

(4) Az 1. számú mellékletben meghatározott azon termék esetében, amelyhez oldószereket 
vagy egyéb oldószer tartalmú összetevõket kell hozzáadni a használatra kész állapot 
eléréséhez, a 2. számú melléklet határértékei a használatra kész állapotú termék VOC-
tartalmára vonatkoznak. 

(5) A 2. számú mellékletben meghatározott idõpontok elõtt gyártott, az (1) és (2) 
bekezdésekben meghatározott követelményeknek nem megfelelõ termék a kötelezett által 
forgalomba hozható az adott termék VOC-tartalmára vonatkozó követelmény 
hatálybalépésétõl számított 12 hónapos idõszakban, és tovább forgalmazható a 
felhasználhatósági idõ lejártáig. 

(6) A rendelet hatálybalépését követõen gyártott, az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak meg 
nem felelõ terméket a kötelezett akkor értékesítheti, ha a vevõ írásban nyilatkozik arról, hogy 

a) a környezetvédelmi engedéllyel végzett tevékenysége az egyes tevékenységek és 
berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 
19.) KöM rendelet hatálya alá tartozik, és 

b) a vásárolt terméket kizárólag a saját tevékenysége keretében kívánja felhasználni és más 
részére azt tovább nem értékesíti. 

(7) A kötelezett a (6) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot a termék értékesítésétõl 
számított 5 évig köteles megõrizni és a 7. §-ban foglaltak alapján eljáró ellenõrzõ hatóság 
kérésére azt bemutatni. 

(8) E rendelet alapján - VOC-tartalmára való hivatkozással - nem tiltható meg, továbbá nem 
akadályozható vagy korlátozható a rendelet hatálya alá tartozó termék forgalomba hozatala, 
ha felhasználásra kész állapotában teljesíti az e rendeletben rá vonatkozóan elõírt 
követelményeket. 

5. § 

(1) A kötelezett a (2) bekezdés szerinti engedély alapján jogosult a mûemlék és mûemléki 
értékû épület fenntartója, valamint a muzeális jellegû gépjármû tulajdonosa részére a 2. számú 
melléklet szerinti VOC határértéket nem teljesítõ terméket forgalomba hozni. 

(2) A mûemlék és a mûemléki értékû épület fenntartójának kérelmére a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban: KÖH), a muzeális jellegû gépjármû tulajdonosának 
kérelmére a Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF) ad engedélyt a felsorolt 
értékek karbantartásához és felújításához a 2. számú melléklet szerinti VOC határértéket nem 



teljesítõ termék forgalomba hozatalára. A forgalomba hozatali engedély formáját az 5. számú 
melléklet tartalmazza. 

(3) A haditechnikai eszközök körébe tartozó muzeális jellegû gépjármû karbantartásához és 
felújításához a 2. számú melléklet szerinti VOC határértéket nem teljesítõ termék forgalomba 
hozatalának engedélyezésére vonatkozó kérelem esetén a KKF köteles szakhatósági 
állásfoglalást kérni a Honvédelmi Minisztériumtól a termék forgalomba hozatalának, 
felhasználásának indokoltságára vonatkozólag. 

(4) A (2) bekezdés szerinti engedélyben a forgalomba hozható, az e rendelet szerint rá 
vonatkozó határértéket nem teljesítõ termék mennyiségét a kérelmezõ által megjelölt és az 
engedélyezõ hatóság által elfogadott célhoz szükséges legkisebb mértékben kell 
megállapítani. 

(5) A (2) bekezdés szerinti engedély birtokosa a VOC határértéket nem teljesítõ termék 
megrendelésekor köteles az engedély hiteles másolatának egy példányát a forgalomba hozó 
kötelezettnek átadni. A kötelezett az engedélyt köteles legalább 5 évig megõrizni és ellenõrzés 
során az engedéllyel igazolni a 4. § (1) bekezdésében foglalt elõírásnak nem megfelelõ termék 
forgalomba hozatalának jogszerûségét. 

Adatszolgáltatás és ellenõrzés 

6. § 

(1) Az évente legalább 100 kg VOC-t tartalmazó terméket gyártó vagy elsõ forgalomba hozó 
minden év január 3 1-ig köteles a Hivatal részére bejelenteni - a cég azonosító adatainak 
megadása mellett - az általa az elõzõ évben forgalmazott, az 1. számú mellékletben 
meghatározott alkategóriákba sorolt termékek VOC-tartalmát, melyet a Hivatal összesítve a 
Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: FVF) részére továbbít. 

(2) Az engedélyezõ hatóságok - a KÖH és a KKF - az 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
kiadott forgalomba hozatali engedélyekrõl negyedévente tájékoztatják az FVF-t. 

(3) A VOC-tartalmú termékekre vonatkozó jelentéstételi kötelezettséget az Európai Bizottság 
felé a 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének megfelelõen az FVF 
teljesíti. 

7. § 

(1) Az FVF piacfelügyeleti monitoring rendszert üzemeltet a forgalomba hozott, az 1. számú 
mellékletben felsorolt kategóriákba tartozó, VOC-tartalmú termékek 2. számú mellékletben 
meghatározott követelményeknek való megfelelõségének ellenõrzésére. A piacfelügyeleti 
ellenõrzést az FVF és a területi fogyasztóvédelmi felügyelõségek (a továbbiakban együtt: 
piacfelügyeleti hatóság) végzik. 

(2) A monitoring rendszer keretében végzett piac-felügyeleti ellenõrzés során a 
piacfelügyeleti hatóság jogosult: 

a) a termék 4. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmú címkéje meglétének és tartalmának 
ellenõrzésére, 



b) a termékbõl mintavételre és a címkén feltüntetett VOC-tartalomnak méréssel való 
ellenõrzésére a 3. számú mellékletben megnevezett módszerekkel. 

(3) A kötelezett az ellenõrzõ hatóságok kérésére a címkén a VOC-tartalomra vonatkozóan 
feltüntetett értékeket megalapozó dokumentumokat vagy azok másolatát, továbbá a 
nyilvántartásba vétel dokumentumait köteles bemutatni. 

(4) A (3) bekezdés szerinti ellenõrzõ hatóság a monitoring rendszerben végzett piac-
felügyeleti ellenõrzés és az Európai Bizottság felé történõ jelentéstétel tekintetében a 
piacfelügyeleti hatóság, a tevékenység nyilvántartásba vétele tekintetében a Hivatal. 

8. § 

(1) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság az ellenõrzés során megállapítja, hogy a termék 
nem felel meg az e rendeletben elõírt követelményeknek, a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. 
évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Fgytv.), valamint az áruk és a szolgáltatások 
biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) 
Korm. rendeletben meghatározott jogkövetkezményeken túlmenõen 

a) elrendelheti a címkézési hiányosságok meghatározott idõn belül történõ pótlását, 

b) javaslatot tehet a Hivatalnak a nyilvántartásból való törlésre. 

(2) Az ellenõrzés során az eljáró piacfelügyeleti hatóság által vett minta vizsgálatának 
költsége az ellenõrzöttet terheli, ha a minta az elõírt követelményeknek nem felel meg. 

(3) Az Fgytv. 48. §-a alkalmazása szempontjából az e rendeletben elõírt, a piacfelügyeleti 
hatóság által ellenõrzött követelmények fogyasztóvédelmi rendelkezéseknek minõsülnek. 

Záró rendelkezések 

9. § 

(1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - 2006. február 15-én lép 
hatályba, egyidejûleg az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület 
kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet 1. számú melléklete 3. 
pontjának a) alpontja hatályát veszti. 

(2) A3. § (1) bekezdése 2006. június 15-én lép hatályba. 

(3) A 6. § (1) bekezdése, a 7. § és a 8. § 2007. január 1-jén lép hatályba. 

(4) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 5. §-a a következõ j) ponttal egészül ki: 

[A Hivatal kereskedelmi igazgatási feladat- és hatáskörében:] 

"j) ellátja az illékony szerves vegyület (VOC) tartalmú festékek és lakkok esetében az egyes 
festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer 
tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendeletben meghatározott 



kötelezettnek, valamint üzletének vagy telephelyének közhitelû hatósági nyilvántartásba 
vételét." 

(5) Ez a rendelet a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármûvek javító 
fényezésére szolgáló termékekben történõ felhasználása során keletkezõ illékony szerves 
vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról szóló, 
2004. április 21-én kelt, 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való 
megfelelést szolgálja. 

Gyurcsány Ferenc s. k., 

miniszterelnök 

1. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

A rendelet hatálya alá tartozó VOC-tartalmú termékek kategóriái 

A. Festékek és lakkok  

Ezen rendelet alkalmazásában a festékek és lakkok kifejezés az alábbi alkategóriákban 
felsorolt termékeket jelenti, az aeroszolok kivételével. Ezek olyan bevonóanyagok, amelyeket 
épületeken, az épületek díszítõelemein, tartozékain és kapcsolódó részein dekorációs, 
funkcionális és állagmegóvási célból használnak. Alkategóriák: 

a) "belsõ falak és mennyezetek matt hatású bevonó-anyaga": belsõ falakon és mennyezeteken 
használt festékek, amelyek bevonatának fényességi foka <25@60°. 

b) "belsõ falak és mennyezetek fényes bevonóanyaga": belsõ falakon és mennyezeteken 
használt festékek, amelyek bevonatának fényességi foka >25@60°. 

c) "ásványi anyagból készült külsõ falak bevonóanyaga": kõ-, tégla- vagy gipszanyagú külsõ 
falakon használt festékek; 

d) "kültéri/beltéri díszítõ- és átvonófestékek fára, fémre vagy mûanyagra": díszítõ- vagy 
burkolóelemekre használt, átlátszatlan filmet képezõ bevonóanyagok. Ezeket a 
bevonóanyagokat fa-, fém- vagy mûanyag felületek kezelésére fejlesztették ki. Ebbe az 
alkategóriába tartoznak az alapozó festékek és a közbensõ festékek; 

e) "kültéri/beltéri díszítõ lakkok és falazúrok (fapá-cok) ": díszítõelemekre alkalmazott, 
átlátszó vagy félig átlátszó filmet képzõ bevonóanyagok, amelyeket dekorációs vagy 
állagmegóvási célból fára, fémre és mûanyagokra használnak. Ebbe az alkategóriába 
tartoznak az átlátszatlan fapácok is. Az átlátszatlan fapácok olyan bevonóanyagok, amelyek a 
fa díszítését és idõjárás elleni védelmét szolgáló nem átlátszó filmréteget képeznek a 
fafelületen, ahogyan azt az MSZ EN 927-1:2000 szabvány a félstabil kategórián belül 
definiálja; 

f) "kis testanyagú fapácok": olyan fapácok, amelyeknek az MSZ EN 927-1:2000 szabvány 
szerint az átlagos rétegvastagsága kisebb mint 5 <m>m, az MSZ EN ISO 2808:2000 szabvány 
5A módszerével mérve; 



g) "alapozók": olyan bevonóanyagok, amelyek szigetelõ és/vagy pórustömítõ tulajdonsággal 
rendelkeznek, és fafelületek, falak vagy mennyezetek kezelésére szolgálnak; 

h) "mélyalapozók és/vagy beeresztõk": laza, porló felületek stabilizálásra, hidrofób 
tulajdonságok kialakítására és/vagy fafelületek kék gombásodásának megakadályozására 
használt bevonatok; 

i) "egykomponensû speciális bevonóanyagok": filmképzõ anyagot tartalmazó speciális 
tulajdonságú bevonatokat adó festékek. E a bevonóanyagokat speciális célokra fejlesztették 
ki, úgymint a mûanyagok alapozó- és fedõbevonatának, vastartalmú felületek alapozó 
bevonatának, reaktív fémek, mint pl. cink és alumínium alapozó bevonatának, a korróziógátló 
bevonatoknak, a padlóbevonatoknak, ideértve a fa- és cementpadlókat, a falfirka-álló 
bevonatoknak, a tûzgátló védõrétegeknek és fokozott higiéniai elvárások teljesítésére az 
élelmiszer- és italiparban, valamint az egészségügyben alkalmazott bevonatok kialakítására 
alkalmas festékeket; 

j) "kétkomponensû speciális (reaktív) bevonóanya-gok": az egykomponensû bevonóanyaggal 
megegyezõ felhasználású festékek, de az alkalmazásuk elõtt egy második komponens 
hozzáadása szükséges (pl. tercier aminok); 

k) "többszínû bevonatok": közvetlen elsõdleges alkalmazással is kéttónusú vagy többszínû 
hatás elérésére kifejlesztett bevonóanyagok; 

l) "dekorációs ún. effekt bevonóanyagok": jellemzõjük, hogy speciálisan festett vagy 
lealapozott felületekre történõ felhordást követõen, a száradás során különbözõ szerszámokkal 
kezelve különleges mintázatú felületeket adnak. 

B. Jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek 

Ezen rendelet alkalmazásában a "jármû javító fényezésére szolgáló termékek": az alábbi 
alkategóriákban felsorolt termékek. Ezeket az anyagokat a közúti jármûvek mûszaki 
megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet meghatározása szerinti jármûvek 
vagy azok részeinek festésére használják jármûjavítási, konzerválási vagy dekorációs céllal, 
és ezt nem az eredeti gyártó berendezésben (gyártósoron) végzik el. Alkategóriák: 

a) "elõkészítõ és tisztító": anyagok azok a termékek, amelyeket a régi bevonatok és rozsda 
kémiai vagy mechanikai eltávolítására vagy az új bevonathoz szükséges tapadó-híd 
kialakítására fejlesztettek ki: 

(i) az elõkészítõ anyagok közé tartoznak a pisztolymosók (a szórópisztoly és egyéb eszközök 
átmosására szolgáló tisztítók), festékeltávolítók, zsírtalanítók (a mûanyagoknál alkalmazott 
antisztatikus típusúak is) és a szilikon lemosók, 

(ii) "felülettisztítók": azok a tisztításra szolgáló termékek, amelyeket az elõkészítés során, a 
végsõ bevonat felvitele elõtt a felület szennyezõdéseinek eltávolítására alkalmaznak; 

b) "karosszéria kitt": nagysûrûségû anyagok, amelyeket a mély felületi egyenetlenségek 
kiegyenlítésére alkalmaznak a felületképzõ/simító felvitele elõtt; 



c) "alapozó": bármely bevonat, amelyet fémtiszta vagy meglévõ bevonatokra visznek fel 
korrózióvédelem céljából a közbensõ réteg felvitele elõtt: 

(i) "felületképzõ/simító": közvetlenül a fedõréteg felvitele elõtt a korrózióvédelem, a 
fedõréteg megfelelõ tapadásának biztosítása, valamint a kisebb felületi egyenetlenségek 
kitöltésével az egységes, sima felület kialakítása céljából alkalmazott bevonóanyag, 

(ii) "általános fémalapozó": alapozóként történõ alkalmazásra szolgáló bevonóanyag, mint pl. 
tapadásjavítók, töltõalapozók, bevonatalapok, mûanyag alapozók, nedves alapozók, nem 
szemcsés kittek, szóró kittek, 

(iii) "mosó alapozó": legalább 0,5 tömegszázalék foszforsavat tartalmazó, közvetlenül 
fémtiszta felületeken korrózióvédelem vagy tapadásbiztosítás céljából alkalmazott bevonatok; 
hegeszthetõ alapozóként használt bevonatok; galvanizált vagy cink felületek kezelésére 
használt pácoldatok; 

d) "átvonó festék": pigmentált bevonóanyag, amelyet egy vagy több rétegben visznek fel a 
felület csillogásának vagy ellenálló képességének kialakítására. Idetartozik valamennyi színes 
bázisfestékként és lakk fedõrétegként használt termék: 

(i) "bázis festék": a szín és a kívánt optikai hatás elérése érdekében alkalmazott pigmentált 
bevonatok, de ezek nem a bevonatrendszer fényességének vagy felületi ellenálló 
képességének kialakítására szolgálnak, 

(ii) "fedõréteg": a bevonatrendszer fényességének és ellenálló képességének kialakítására 
használt átlátszó bevonat; 

e) "speciális bevonatok": speciális tulajdonságokkal rendelkezõ felsõ bevonatként használt 
bevonatok, úgymint metál- vagy gyöngyházfény egy rétegben, különleges egyszínû vagy 
átlátszó fedõrétegek (mint pl. karcálló és fluorozott fedõréteg), visszatükrözõ alapréteg, 
felületkiképzések (pl. kalapácslakk hatású felület), csúszásgátló, tömítõ, lepattogzás álló 
bevonatok, belsõ felületkezelések; és aeroszolok. 

2. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

A. Festékek és lakkok VOC-tartalmának felsõ határértékei 

4.táblázat 

  Termék alkategória Típus

I. 
szakasz 
(g/l*) 
(2007. 
I. 1-
jétõl) 

II. 
szakasz 
(g/l*) 
(2010. 
I. 1-
jétõl) 

a belsõ matt falak és mennyezetek 
(fényesség <25@60°) 

VB 
OB 

75 
400 

30  
30 

b 
belsõ fényes falak és 

mennyezetek (fényesség 
>25@60°) 

VB 
OB 

150  
400 

100  
100 



c ásványi anyagból készült külsõ 
falak 

VB 
OB 

75  
450 

40  
430 

 

5.táblázat 

  Termék alkategória Típus 

I. 
szakasz 
(g/l*) 

(2007. I. 
1-jétõl) 

II. 
szakasz 
(g/l*) 

(2010. I. 
1-jétõl) 

d beltéri/kültéri díszítõ- és átvonó 
festékek fára, fémre 

VB 
OB 

150 
400 

130 
300 

e 
beltéri/kültéri díszítõlakkok és 
falazúrok (fapácok), ideértve az 
átlátszatlan falazúrokat 

VB 
OB 

150 
500 

130 
400 

F beltéri/kültéri kis testanyagú fa 
pácok (fa vékonylazúrok) 

VB 
OB 

150 
700 

130 
700 

g alapozók VB 
OB 

50 
450 

30 
350 

h mélyalapozók VB 
OB 

50 
750 

30 
750 

I egykomponensû speciális 
bevonóanyagok 

VB 
OB 

140 
600 

140 
500 

J 
kétkomponensû reaktív 
bevonóanyagok, speciális 
felhasználásra, pl. padlókra 

VB 
OB 

140 
550 

140 
500 

k többszínû bevonóanyagok VB 
OB 

150 
400 

100 
100 

1 dekorációs (effekt hatású) 
bevonóanyagok 

VB 
OB 

300 
500 

200 
200 

 

* g/l közvetlen használatra kész állapotban. 

B. Jármûvek 

javító fényezésére szolgáló termékek VOC-tartalmának felsõ határértékei 

6.táblázat 

  Termék alkategória Bevonóanyagok VOC g/l* 
(2007.I.1.) 



a elõkészítõ és tisztító 
anyagok 

elõkészítõ tisztító 
850 200

b karosszéria kitt minden típus 250

c alapozó festék felületképzõ/simító 
és általános (fém) 
alapozó mosó 
alapozó 

540 780

d fedõ bevonóanyag minden típus 
420

e speciális bevonóanyag minden típus 
840

* g/l a termék használatra kész állapotában. Az a) alkategória kivételével a 
használatra kész termék összes víztartalma kivonandó. 
  

 
   

3. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

VOC-tartalom mérési módszerek 

7.táblázat 

Vizsgálat 
Paraméter Mértékegység 

Módszer Kiadás éve

VOC-tartalom g/l MSZ EN ISO 
11890-2:2001

2002

VOC-tartalom reaktív 
oldószerek jelenlétében 

g/l ASTMD 
2369 

2003

 

4. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

8.táblázat 

EU limit value for this product (cat./subcat.): 
 ........g/l (2007)/.....g/l (2010)* 
 This product contains max ....g/l VOC 

EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória): 
 ....g/l (2007)/.....g/l (2010)*.  
Ez a termék legfeljebb ...g/l VOC-t tartalmaz. 

kategória: festékek és lakkok esetében „A” , jármû 
javító fényezésére szolgáló termékek 
esetében „B”, 

alkategória: a 2. számú mellékletben meghatározott 
alkategória betûjele 



 
* 2010. január 1. elõtt csak a 2007. január 1-jével, 2010. 
január 1. után csak az ezen idõponttól hatályos határérték 
feltüntetése kötelezõ, de mindkét határérték feltüntetésére 
is lehetõség van. 

 

5. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

9.táblázat 

Engedély száma:........................

Egyedi engedély VOC-tartalmú termékek forgalomba hozatalára 

Termékmegnevezése:   ..............................................................................................................................................

Termék alkategóriája*:   ............................................................................................................................................

Termék VOC-tartalma:  ............................................................................................................................................

Termék megrendelt mennyisége:  .............................................................................................................................

Termék forgalomba hozható mennyisége:  ...............................................................................................................

A termék felhasználásának célja:   ............................................................................................................................

A vásárlásra jogosult 

- Természetes személy 
neve:   ........................................................................................................................................................................
lakcíme:   ...................................................................................................................................................................
állampolgársága:  .......................................................................................................................................................
aláírása:  ....................................................................................................................................................................
- Vállalkozás 

neve:   ........................................................................................................................................................................
címe:   ........................................................................................................................................................................
képviseletére jogosult személy 

neve:   ........................................................................................................................................................................
beosztása: ..................................................................................................................................................................
aláírása:  ....................................................................................................................................................................

Az MKEH által vezetett nyilvántartási száma: ..........................................................................................................

Engedélyezõ szerv 

neve:   ........................................................................................................................................................................
címe:   ........................................................................................................................................................................
Az engedélyezõ szervnél engedélyezésre jogosult személy 

neve:   ........................................................................................................................................................................
beosztása: ..................................................................................................................................................................



aláírása:  ....................................................................................................................................................................

Dátum: ............................................................................. 

* Az 1. számú mellékletben foglaltak szerint. 

 

6. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

KÉRELEM HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ, 
MÓDOSÍTÁSHOZ 

FESTÉKEK ÉS LAKKOK GYÁRTÁSA, FORGALMAZÁSA 

10.táblázat 

I. Tevékenység megnevezése II. TEÁOR kódja 

VOC-tartalmú festék- és lakk gyártás/forgalmazás  

   

- új nyilvántartásba vétel               
- nyilvántartás módosítása         nyilvántartás száma: 

III. Kérelmezõ 

neve: adószáma: 

 székhelye: (irányítószám, város, utca, házszám) 

 megye: 
 telefonszáma:                                            faxszáma: 
 e-mail:                                                      internet cím: 
 vállalkozói igazolvány/cégkivonat száma: 

  

 vezetõ (I) neve: 
 beosztása:  
születési helye, 
 idõpontja:  
anyja neve: 



  vezetõ (II) neve:  
beosztása:  
születési helye,  
idõpontja:  
anyja neve: 

IV. A kérelmezett üzlet, telephely 
címe: (irányítószám, város, utca, házszám) 

 megye: 
 mûködési engedélyt kiállító hatóság neve: 
 mûködési engedélyt kiállító hatóság címe: 
 mûködési engedély száma:  
üzletköri megjelölés: 

  

 szakképesítéssel rendelkezõ neve:  
bizonyítvány száma:  
szakképesítés megnevezése: 

   

 

HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ CSATOLANDÓ 
DOKUMENTUMOK 

11.táblázat 

V. A vonatkozó rendeletben elõírt igazolások, nyilatkozatok felsorolása   
1. vállalkozói igazolvány, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat hitelesített másolata
2. helyiségek bérleti szerzõdése vagy tulajdoni lapja eredeti vagy hitelesített 

másolatban (amennyiben az 1. pont szerinti dokumentumokban a kérelmezett 
üzlet/telephely nem szerepel) 

3. a vezetõk büntetlen elõéletét igazoló, 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági 
erkölcsi bizonyítvány/ok* 

 4. adóhatóság 3 hónapnál nem régebbi eredeti igazolása, hogy a kérelmezõ mentes a 
köztartozásoktól* 

 5. vámhatóság 3 hónapnál nem régebbi eredeti igazolása, hogy a kérelmezõnek nincs 
vámtartozása* 

 6. a kérelmezõ nyilatkozata, hogy nincs egyéb jogerõsen megállapított köztartozása (a 
mellékelt nyilatkozat minta alapján) 

 7. amennyiben rendelkezik mûködési engedéllyel (üzletre, illetve telephelyre 
vonatkozóan), akkor a kiállító hatóság megnevezése és a mûködési engedély száma 
(a mûködési engedély hitelesített másolatban is elfogadható) 

 8. üzletenként, illetve telephelyenként a kereskedõ vagy alkalmazottja 
szakképesítésének igazolása hitelesített másolatban 

 9. munkaszerzõdés eredeti vagy hitelesített másolata, amennyiben szakképesítéssel a 
teljes munkaidõben foglalkoztatott alkalmazott rendelkezik 

  

 10. ...........Ft eljárási díj befizetésének igazolása Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal számlaszáma: 10032000-00282448-00000000 Kincstári tranzakciós kód: 310

  



* Kivéve, ha az ügyfél kéri és írásban nyilatkozza, hogy azt az MKEH szerezze be helyette a megfelelõ illeték, 
illetve igazgatási szolgáltatási díj ellenében, továbbá felhatalmazást ad személyes adatai kezelésére. 

Tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásba vételhez az MKEH-nak az illetékes környezetvédelmi felügyelõség 
egyetértését is be kell szerezni, és a nyilvántartásba vételrõl szóló értesítés kézhezvételéig a tevékenység nem 
gyakorolható. 
Dátum: ..................................................... 

…………………………….. 
aláírás 

(pecsét vagy személyi igazolvány 
száma) 

Megjegyzés: kitöltése "x"-szel, a megfelelõ melléklet megléte esetén.  
MKEH címe: 1537 Budapest, Pf. 345 

Nyilatkozat 

Alulírott, ...................................................................................... a vállalkozás (székhely: 
........................................  
........................................) ügyvezetõ igazgatója a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja és 
(9) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az adóhatóság, vámhatóság által kiállított/andó dokumentumokon 
kívül nincs egyéb, jogerõsen megállapított köztartozásom. 
Kelt: ................................................. 

……………………………………..
aláírás  

(pecsét vagy szig. szám) 
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