
Az autó üvegfóliázásra vonatkozó 
szabályok Magyarországon

Az autófóliázás nincs egységesen szabályozva az Unió területén. Minden országban a helyi közlekedési felügyelet határozza meg a fel-
tehető hő védő fólia, sötétítő fólia paramétereit. Ez egyes országokban nagyon eltérő lehet. Magyarországon az autófóliázást a Köhém 
6/1990. (IV.12.) rendelet 97 §-a szabályozza. Az „autófólia jogszabály” rendelet értelmezése egyszerűen: Csak olyan fólia telepíthető az 
autó ablakaira, amely rendelkezik „AF-engedélyszámmal”, és műbizonylattal. A Jogszabály értelmében a fólia nem lehet tükröződő. 
Magyarországon a gazdasági és közlekedési minisztérium 84/2005. (X.11) GKM rendeletének 3. §-a szerint személygépkocsik esetén, 
a hátsó oldalsó ablakok, és a hátsó szélvédő is bármely sötétségű fóliával jogszerűen telepíthető, amennyiben a fólia magyarországi 
minősítéssel (AF” engedély) rendelkezik, valamint a gépjármű két oldalsó tükörrel van ellátva. A GKM 84/2005 szerint az ENSZ EGB 43. 
számú előírásának 21. számú melléklete alapján a szélvédő és az első oldalsó ablakok előírt fényáteresztése minimum 70% kell legyen. 
A gépjármű hátsó üvegfelületei és szélvédő felső csíkja, a merőlegesen álló napellenző vonaláig, tetszés szerint sötétíthetőek.

 Sok gond volt a szedett vedett, hamisított vagy teljesen komolytalan műbizonylatokkal. Ezért vezette be a Skyfol a hatóságokkal egyet-
értésben egyedileg sorszámozott és másolat biztos műbizonylatot. A műbizonylat bármilyen módon történő másolása, hamisítása bűn-
cselekménynek minősül.
A fóliázás során a műhelyben jelölést kell elhelyezni a feltelepített fólia és az üveg közé, matrica formájában. A jelölést tartalmazza a 
SkyFol lógót, valamint a fóliához tartozó engedélyszámot és a feltelepített sorozat megnevezését.

Az autófólia eltávolítása és a sötétítő fólia felhelyezése, sok-sok szakértelmet igényel. Megfelelő szerszámok, vegyszerek, és szaktudás 
nélkül az autóüveg sérülhet. Az autófóliázás házilag tehát nem tanácsos.
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Az első oldalsó ablakok előírt fényáteresz-
tő képessége üveggel és fóliával együttesen  
minimum 70%.

A napellenzőkkel takart felületen bármilyen, 
egyéb helyen minimum 70%-os fényáteresztő 
képesség szükséges üveggel és fóliával együt-
tesen.

A hátsó oldalsó ablakokra korlátozás 
nélkül bármilyen sötétségű fólia felra-
gasztható.

Bármilyen sötétségű fóliával ellátható a 
hátsó szélvédő, amennyiben a gépjármű 
két oldalsó tükörrel rendelkezik.

Autó üvegfóliázással kapcsolatban, ha kérdése van, keressen fel szakembert és kérjen felvilágosítást 
illetve ajánlatot, vagy látogasson el a www.skyfol.hu weboldalra.


