
ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLETET TARTALMAZÓ FESTÉKEK, 
LAKKOK GYÁRTÁSÁRA ÉS FORGALOMBA HOZATALÁRA 
VONATKOZÓ KÉRELMEK BENYÚJTÁSA 
 
Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer 
tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. Korm. rendelet célja a szerves oldószerek egyes 
festékekben, lakkokban és járművek javító fényezésére szolgáló termékekben történő 
felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozása. 
 
A kötelezett a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott kategóriákba tartozó terméket 
akkor forgalmazhat, ha rendelkezik a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a 
továbbiakban: Hivatal) engedélyével. 
Első fokon az MKEH Kereskedelmi Hatósága, másodfokon az MKEH központi szerve jár el.  
 
Ki a kötelezett? 
 

• Engedélyezési kérelmet illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó, egyes festékek, 
lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba 
hozatalára természetes személy, jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet nyújthat be. 

• A kérelmező képviseletére vagy jegyzésére jogosult személy indíthat eljárást. 
• Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves 

oldószer tartalmának szabályozásáról szóló, módosított 25/2006. (II. 3.) Korm. 
rendelet 2. § l) pontja értelmében kötelezett: 

o az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója,  
o behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója,  
o illetve annak első vevője, amennyiben – a 4. § (5) bekezdésének kivételével – a 

rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz 
 
Egyéb tudnivalók: 
 

• Az igazgatási szolgáltatási díj összege 40.000 Ft, az összeg befizethető postai 
csekkszelvényen vagy banki átutalással a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal számlaszámára: 10032000-00282448-00000000 Kincstári tranzakciós kód: 
310. 

• Az engedélyezés és nyilvántartásba vétel díját az MKEH által lefolytatott egyes 
eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet 1. § 
(1) bekezdés g) pontja és (2) bekezdés f) pontja határozza meg. 

• A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változásokat 30 napon belül be 
kell jelenteni a Hivatalnak, a változás bejelentés esetén fel kell tüntetni a bejelentő 
nyilvántartási számát. 

• Az engedély iránti kérelem és a változás-bejelentés adattartalmát hordozó 
nyomtatványt a R. 6. számú melléklete tartalmazza. 

• Az engedéllyel rendelkezőkről a Hivatal közhiteles hatósági nyilvántartást vezet a 
rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti tartalommal, és azt a Hivatal honlapján 
folyamatosan közzéteszi. 

 



Mit kell csatolni a nyomtatványhoz, illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? 
 

• Kitöltött kérelem űrlap (R. 6. számú melléklete, a Hivatal honlapján megtalálható 
megjeleníthető, kitölthető és kinyomtatható http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/VOC 
címen) 

• A kérelemhez csatolni kell, illetve a Hivatalnak vizsgálnia kell: 
o 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolás arról, hogy a kötelezett - 

a kérelembenyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül, 
vagy a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a - kérelem benyújtásának 
időpontjában - szerepel a köztartozásmentes adózói adat-bázisban, 

o a kötelezettet nem nevesítették az EU jogi aktusában mint terrorista személyt 
vagy szervezetet vagy mint a terrorizmust támogató személyt vagy szervezetet, 
és nem írták elő ellene az Európai Unió jogi aktusában gazdasági korlátozó 
intézkedések bevezetését, 

o a szakképesítést igazoló bizonyítvány vagy annak közjegyző által hitelesített 
másolata (elfogadott képesítések: Az egyes ipari és kereskedelmi 
tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V.14.) 
NFGM rendelet tartalmazza) 

o igazgatási szolgáltatási díj (40.000.- Ft.) befizetésének igazolását. 
 

Hol kérelmezhető?  
 

• Elektronikus úton: részletek a http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes menüpont 
alatt. (előzetes, személyes ügyfél-regisztráció szükséges) 

• Személyesen a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Ügyfélszolgálatán, cím: 
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. ügyfélfogadási időben, 
http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/ugyfelfogadas 

• Postai úton: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, 1124 Budapest, 
Németvölgyi út 37-39., vagy: 1534 Budapest, BKKP, Pf.: 919.; 

• Az e rendelet szerinti tevékenysége folytatásához szükséges üzlet működési engedély, 
egységes környezethasználati engedély, környezetvédelmi engedély vagy a 
telepengedély iránti eljárásban hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál 
mint közreműködő hatóságnál  

• Kormányablak 
  

Ügyintézési határidő: 30 nap 

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/VOC�
http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes�


MAGYAR IGAZOLVÁNY ÉS MAGYAR HOZZÁTARTOZÓI 
IGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSE 
  
 
Ki jogosult rá? 
 

• A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya a Horvát 
Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a 
Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyar 
nemzetiségűnek valló személyre terjed ki. 

A Magyar igazolványt kérelmezheti:  
• magyar állampolgár, vagy aki 
• tud magyar nyelven, vagy 
• akit a lakóhelye szerinti állam  

o magyar nemzetiségűnek valló személyként tartja nyilván vagy 
o területén működő, magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet 

nyilvántartott tagja vagy 
o területén működő egyház nyilvántartásában magyar nemzetiségűként tartják 

számon. 
• Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, kérelmére Magyar hozzátartozói 

igazolványra jogosult az a Magyar igazolványra jogosult személlyel együtt élő 
házastárs vagy közös háztartásban nevelt kiskorú gyermek, aki családi kapcsolatát 
okirattal igazolja. 
 
 

Egyéb tudnivalók: 
 

• Az igazolvány nem személyazonosító igazolvány, nem úti okmány, határátlépésre nem 
jogosít. 

• A támogatások és kedvezmények igénybevételére előírt igazolásokat és bejegyzéseket 
az erre jogosult szervek az igazolvány melléklet rovatában, illetve - ha a melléklet 
rovatai beteltek - a pótfüzetben tüntetik fel. 

• Az ügyfélnek a kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy hol szeretné 
átvenni az elkészült igazolványt – a külképviseleten, vagy az illetékes 
kormányhivatalban. 

 
Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton 
 

• Adatlap 
• Személyazonosságot igazoló érvényes hatósági igazolvány:  

o személyazonosító igazolvány vagy 
o útlevél 

• Egy darab 3,2 x 4,5 cm méretű igazolványkép, 
• A magyar nemzetiséget igazoló okirat vagy annak másolata, amely igazolja, hogy a 

kérelmező lakóhelye szerinti állam:  
o magát magyar nemzetiségűnek valló személyként tartja nyilván vagy 
o területén működő magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet 

nyilvántartott tagja, vagy 
o területén működő egyház magyar nemzetiségűként tartja nyilván. 

https://www.kormanyablak.hu/web/v/kapcsolat?p_p_id=56_INSTANCE_j4VH&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&hivatalTipus=kozigazgatas&keepThis=true&TB_iframe=true&height=375&width=660�
https://www.kormanyablak.hu/web/v/kapcsolat?p_p_id=56_INSTANCE_j4VH&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&hivatalTipus=kozigazgatas&keepThis=true&TB_iframe=true&height=375&width=660�


• Magyar hozzátartozói igazolvány kérelmezése esetén:  
o a családi kapcsolatot igazoló okirat. 

• Ha a kérelmező kiskorú:  
o a kérelem törvényes képviselő általi aláírása 
o a törvényes képviselő személyazonosítására alkalmas okmány (pl. útlevél) 
o ha a törvényes képviselő a szülőtől eltérő személy (pl.: gyám) arra az okiratra 

van szükség, amely feljogosítja a kiskorú törvényes képviseletének ellátására 
(pl.: gyámhatóság határozata). 

• Ha a korlátozottan cselekvőképes, illetve cselekvőképtelen nagykorú személy 
gondokság alatt áll:  

o ezt igazoló okirat. 
 

Hol igényelhető? 
 

• A kérelmező lakóhelye szerinti államban működő magyar diplomáciai és konzuli 
képviseletnél. 

 
 
Ügyintézési határidő: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
a hozzá történő beérkezéstől számított 30 napon belül bírálja el a kérelmet. 



MAGYAR IGAZOLVÁNY, MAGYAR HOZZÁTARTOZÓI 
IGAZOLVÁNY ÁLTAL BIZTOSÍTOTT DIÁKKEDVEZMÉNY 
IGÉNYLÉSE, VISSZAVONÁSA  
 
 
Ki jogosult rá? 
 

• Azok az alap-, közép-, felsőfokú oktatási intézményekben tanulók vagy hallgatók, 
akik Magyar igazolvánnyal rendelkeznek, vagy arra jogosultak, tehát:  
a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák 
Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában lakóhellyel rendelkező 

• magyar állampolgár, vagy aki 
• tud magyar nyelven, vagy 
• akit a lakóhelye szerinti állam  

o magyar nemzetiségűnek valló személyként tartja nyilván vagy 
o területén működő, magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet 

nyilvántartott tagja vagy 
o területén működő egyház nyilvántartásában magyar nemzetiségűként tartják 

számon. 
o (vagy magát magyar nemzetiségűnek valló személlyel együtt élő házastársa, 

közös háztartásban nevelt kiskorú gyermeke). 
• A kedvezmények nemzetközi szerződés alapján megilletik azt is, aki a szomszédos 

állam alap- vagy középfokú oktatási intézményével tanulói jogviszonyban áll és 
magyar nyelven tanul, illetve azt a hallgatót is, aki a szomszédos állam felsőoktatási 
intézményében magyar nyelven vagy magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytat. 

 
Egyéb tudnivalók: 
 

• Az igénylő a következő kedvezményeket veheti igénybe: 
o Utazási kedvezmények. 
o A diákkedvezményekre való jogosultsághoz kapcsolt, de az állam által nem 

garantált kereskedelmi kedvezmények. 
• A kedvezmények igénylésének feltétele, hogy az igénylő 

o rendelkezzen Magyar igazolvánnyal, illetve Magyar hozzátartozói 
igazolvánnyal (a továbbiakban együtt: Magyar igazolvány) vagy 

o Magyar igazolvány iránti igénylése folyamatban legyen vagy 
o Magyar igazolvány iránti kérelme a diákkedvezményekre való jogosultság 

megállapítása iránti kérelemmel együttesen kerüljön benyújtása. 
• A kormányhivatal vagy a külképviselet jegyzi be a kedvezményekre való 

jogosultságot az érvényesítő matricának a kérelmező Magyar igazolványába, illetve 
annak pótfüzetébe történő beragasztásával.  

• kormányhivatal a már megállapított jogosultságot visszavonja: 
o ha magát a magyar igazolványt visszavonták, 
o ha a kérelmet el kellett volna utasítani vagy 
o ha a jogosult maga kéri. 

• A jogosultság megszűnik: 
o ha a kormányhivatal visszavonta a jogosultság megállapítását vagy 
o az igazolvánnyal visszaéltek (másra átruházták és jogosulatlanul felhasználták). 



• A diákkedvezményekre való jogosultság a tanév befejezését követő október hónap 31. 
napjáig érvényes. A kedvezményekre való jogosultság kérelemre évente 
meghosszabbítható 

 
Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve milyen okiratot kell bemutatni  
 

• Diákkedvezmény igénylése iránti kérelem 
• Személyazonosságot igazoló érvényes hatósági igazolvány:  

o személyazonosító igazolvány vagy 
o útlevél vagy 
o Magyar igazolvány továbbá 

• Tanulói, hallgatói jogviszonyt igazoló okirat, 
 
 
Hol igényelhető? 
 

• Kérelmező lakóhelye szerinti államban működő magyar diplomáciai és konzuli 
képviselet, vagy a kormányhivatal.  

 
Ügyintézési határidő: a kormányhivatal a kérelem beérkezését követő naptól számított 30 
napon belül hoz döntést és írásban értesíti a kérelmezőt. 



MAGYAR IGAZOLVÁNY, MAGYAR HOZZÁTARTOZÓI 
IGAZOLVÁNY ÁLTAL BIZTOSÍTOTT PEDAGÓGUS- ÉS OKTATÓI 
KEDVEZMÉNYEK BEJEGYZÉSE, VISSZAVONÁSA  
 
Ki jogosult rá? 
 

• Azok az alap- és középfokú oktatási intézményben tanító pedagógusok, akik Magyar 
igazolvánnyal rendelkeznek, vagy arra jogosultak, tehát: 

• a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák 
Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, 
magát magyar nemzetiségűnek valló személy, aki  

• magyar állampolgár, vagy aki 
• tud magyar nyelven, vagy 
• akit a lakóhelye szerinti állam  

o magyar nemzetiségűnek valló személyként tartja nyilván vagy 
o területén működő, magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet 

nyilvántartott tagja vagy 
o területén működő egyház nyilvántartásában magyar nemzetiségűként 

tartják számon. 
o magukat magyar nemzetiségűnek vallják vagy magát magyar 

nemzetiségűnek valló személlyel együtt élő házastársa. 
• A kedvezmények nemzetközi szerződés alapján megilletik azt is, aki a szomszédos 

állam alap-, közép- vagy felsőfokú oktatási intézményében magyar nyelven vagy a 
magyar kultúra tárgyában oktat. 

 
Egyéb tudnivalók: 
 

• Ha a pedagógus a kedvezményekre jogosult, az alábbi kedvezményeket veheti 
igénybe: 

o részvétel rendszeres továbbképzésen (ezen belül: szállás-, étkezési és 
útiköltség térítés, beiratkozási költséghez történő hozzájárulás), 

o szakirodalom-vásárlási hozzájárulás (könyv, tankönyv, jegyzet, folyóirat, 
elektronikus ismerethordozók stb.), 

o külön jogszabály szerint utazási kedvezmények, 
o a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultsághoz kapcsolt, de az 

állam által nem garantált kereskedelmi kedvezmények. 
• A kedvezmény igénylésének előfeltételei: 

o Magyar igazolvány illetve Magyar hozzátartozói igazolvány megléte, vagy 
egyidejű igénylése a kedvezménnyel. 

• A kormányhivatal vagy a külképviselet jegyzi be a kedvezményekre való 
jogosultságot az érvényesítő matricának a kérelmező Magyar igazolványába, illetve 
annak pótfüzetébe történő beragasztásával.  

• A pedagóguskedvezményekre való jogosultság a tanév befejezését követő október 31. 
napjáig érvényes. A kedvezményekre való jogosultság kérelemre évente meghosszabbítható. 

• A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapítását a 
kormányhivatal visszavonja, ha: 

o az adott személy „Magyar igazolványát" visszavonták, 
o a kérelmet el kellett volna utasítani, 
o a jogosult ezt maga kéri. 



 
 
Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? 
 

• Adatlap 
• Személyazonosságot igazoló érvényes hatósági igazolvány:  

o személyazonosító igazolvány vagy 
o útlevél vagy 
o magyar igazolvány. 

• Határon túli pedagógus kedvezményekre való jogosultságának igazolásához:  
o pedagógiai, tanítói vagy óvópedagógusi szakképzettséget igazoló oklevél, és 
o pedagógus, tanítói, óvópedagógus munkakör betöltését hitelt érdemlően 

igazoló okirat, különösen a munkáltató erről szóló igazolása szükséges. 
• Határon túli oktató kedvezményekre való jogosultságának igazolásához:  

o felsőfokú végzettséget igazoló oklevél, és 
o olyan okirat szükséges, amely hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a kérelmező 

felsőoktatási intézménnyel oktatási tevékenységre irányuló 
munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban áll. 

 
 
Hol igényelhető? 
 

• Kérelmező lakóhelye szerinti államban működő magyar diplomáciai és konzuli 
képviselet, vagy a kormányhivatal.  

 
Ügyintézési határidő: a kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül 
hoz döntést és írásban értesíti a kérelmezőt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK ÉS 
AZ ADATOK VÁLTOZÁSÁNAK ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS 
BEJELENTÉSE  
 
 
Ki jogosult rá? 

A bejelentést benyújthatja természetes személy, jogi személy, továbbá jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet. 

Egyéb tudnivalók: 

Előzetes bejelentés  

• Az építőipari kivitelezési tevékenység tervezett megkezdésére irányuló bejelentését az 
építtető az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és az építésügyi bírság 
megállapításának részletes szabályairól szóló jogszabály szerint számított, 50 millió 
forint számított építmény-értéket meghaladó, a Kbt. hatálya alá tartozó,a 
továbbépítésre vonatkozóan szabályok szerinti értéket elérő, fennmaradási és 
továbbépítési engedély birtokában elvégzendő, vagy az építtetői fedezetkezelés 
hatálya alá eső építési tevékenység esetén a kivitelezés tervezett megkezdése előtt 
tizenöt nappal nyújtja be 

 
Az építtető az építés helye szerint illetékes NAV-nál bejelenti az építési tevékenységre 
vonatkozó teljes kivitelezési értéket (szerződéses érték), az építés helyszínének címét 
és helyrajzi számát. 

Utólagos bejelentés  

• Az építtetőnek az előzetes bejelentés körébe nem tartozó, de építésügyi hatósági 
engedély köteles építési tevékenység esetén a tervezett építőipari kivitelezési 
tevékenység megkezdését és az építési napló megnyitásának napját a kivitelezés 
megkezdését követő nyolc napon belül  be kell jelentenie az építés-felügyeleti 
hatóságnak. A bejelentett adatokat az illetékes építés-felügyeleti hatóság 
nyilvántartásba veszi és a jogszabályokban meghatározott ideig és módon kezeli. 

 

Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? 

• Adatlap  
 

• A kivitelezés megkezdésének bejelentése tartalmazza, illetve ahhoz az építtetőnek 
mellékelnie kell az építőipari kivitelezési tevékenységben részt vevő 

o vállalkozó(az építkezés megkezdésekor ismert összes vállalkozó) 
kivitelező, 

o a felelős műszaki vezető (az építkezés megkezdésekor ismert összes 
felelős műszaki vezető), 



o építési műszaki ellenőr(amennyiben jogszabály írja elő az alkalmazását 
vagy alkalmazására sor kerül) adatait,  
 

• Nyilvántartások, továbbá az építésügyi, az építésfelügyeleti hatósági, illetve az egyéb 
építésügyi hatósági feladatot ellátó szervezetek hatósági eljárásaikhoz szükséges 
ügyiratok, valamint az építési napló az alábbi személyes adatokat tartalmazza 

o családi és utónév, születési név, jogi személy esetén név és a jogosultsággal 
rendelkező tag (alkalmazott) e bekezdés szerinti adatait, 

o születési hely és idő, anyja neve, 
o lakcím, székhely, 
o személyi igazolvány száma,  
o cégjegyzékszám  
o iskolai végzettség, szakképesítés, szakvizsga, szakmai gyakorlat, 

szakmagyakorlási jogosultsági vizsga(megnevezése, szakirányúság, száma, 
kiállító szerv neve, kelte) adatai, 

o fegyelmi büntetések, 
o fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató neve 

 
• A közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési 

tevékenység, illetve külön jogszabályban meghatározott építőipari kivitelezési 
tevékenység megkezdésével összefüggésben az építtető a következő személyes adatok 
szolgáltatására köteles az építésfelügyeleti hatósághoz: 

o az építtető neve (elnevezése), címe (székhelye), 
o az építési helyszín címe, helyrajzi száma, 
o a kivitelező (vállalkozó) neve (elnevezése), címe (székhelye), adóazonosító 

száma, kivitelezési jogosultságának (vállalkozói engedély, cégbírósági 
bejegyzés) külön jogszabály szerinti igazolása, továbbá 

o a felelős műszaki vezető és az építési műszaki ellenőr neve, címe 
(székhelye), jogosultságának igazolása. 

• a kivitelezési tervdokumentációról szóló tervezői, illetve tervellenőri nyilatkozatokat 
• az építőipari kivitelezési tevékenységet végző fővállalkozó kivitelező (és a már ismert 

alvállalkozó kivitelező) e rendelet szerinti építőipari kivitelezői nyilvántartási számát, 
• közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő megnevezését. 

 
Hol terjeszthető elő? 

• Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala 
• Kormányablak 

Ügyintézési határidő:15 nap 
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