
 

 

 

 
 

A SZOLGÁLTATÁSI BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG 

 

A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv (a továbbiakban: irányelv) 15. cikkének 

(7) bekezdése és a 39. cikk (5) bekezdése és az azt átültető magyar keretjogszabály, a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 

(a továbbiakban: Szolgtv.) 51. §-a meghatározott követelmények szabályozása esetén bejelentési 

kötelezettséget ír elő (a továbbiakban: szolgáltatási bejelentési kötelezettség). 

 

A bejelentés eljárási szabályait és menetét a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az 

abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK 

irányelv (továbbiakban: irányelv) szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló a Belső Piaci 

Információs Rendszer hazai működésének és az abban való részvételnek a szabályairól szóló 

354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 3. alcíme szabályozza. 

 

SZOLGÁLTATÁSI NOTIFIKÁCIÓS KÖZPONT 

 

A szolgáltatási bejelentési kötelezettség teljesítése az Igazságügyi Minisztérium által működtetett 

Szolgáltatási Notifikációs Központon keresztül kerül megküldésre az Európai Bizottságnak a belső 

piaci információs rendszeren keresztül (IMI). Az ügyintézés gördülékenysége érdekében a 

szakminiszterek kapcsolattartó személyt vagy szervezeti egységet jelölnek ki és erről értesítik a 

Szolgáltatási Notifikációs Központot.  

 

A Szolgáltatási Notifikációs Központ elektronikus elérhetősége: servicesnotification@im.gov.hu 

 

 

A SZOLGÁLTATÁSI BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ESETEI 

 

A bejelentési kötelezettség fennállta esetében azt a jogszabály kihirdetése előtt kell teljesíteni, 

várakozási idő nincs. 

 

A bejelentési kötelezettségnek három esetét különböztetjük meg: 

 

1. Az irányelv 15. cikk (7) bekezdése a szolgáltatók letelepedését korlátozó követelményeket 

tartalmazó jogszabálytervezetek bejelentése 

 

Ebben az esetben a tagállamok bejelentik a Bizottságnak mindazokat az új törvényi, rendeleti vagy 

közigazgatási rendelkezéseket, amelyek az irányelv és a törvény értelmében értékelendő 

követelményeknek számítanak és megfelelnek az irányelvben meghatározott hármas 

követelményrendszernek: a diszkriminációmentesség, a szükségesség és az arányosság elveinek.  

 

Értékelendő követelményeket taxatíve tartalmazza a Szolgtv.52.§-a: 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&rid=2
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125358.249067
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125358.249067
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0123-20061228&qid=1433418635483&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0123-20061228&qid=1433418635483&from=HU
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=163709.285393
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm
mailto:servicesnotification@im.gov.hu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0123-20061228&qid=1433418635483&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0123-20061228&qid=1433418635483&from=HU
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125358.249067
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125358.249067


 

 

‒ a szolgáltatási tevékenység mennyiségi vagy területi korlátozása, ideértve a szolgáltatást 

igénybe vevők száma vagy a szolgáltatók működési területe között megengedett legkisebb 

földrajzi távolság formájában meghatározott korlátozást is; 

‒ a szolgáltató meghatározott jogi formában való működésére vonatkozó előírás; 

‒ a szolgáltató gazdasági társaságban való részesedésszerzésére vonatkozó követelmény; 

‒ egyéb, a szabályozott szakmák tekintetében külföldi bizonyítványok és oklevelek 

elismeréséről szóló törvényben vagy a valamely kötelező európai uniós jogi aktus 

végrehajtása céljából más jogszabályban meghatározottakon kívüli bármely olyan 

követelmény, amely az érintett szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultságot – a 

tevékenység sajátos természete alapján – bizonyos szolgáltatók számára tartja fenn; 

‒ Magyarország területén egynél több telephellyel való rendelkezésre vonatkozó tilalom; 

‒ a szolgáltató alkalmazottainak minimális számát előíró követelmény; 

‒ valamely szolgáltatási tevékenység tekintetében az alkalmazható legalacsonyabb vagy 

legmagasabb díjat meghatározó előírás; 

‒ az adott szolgáltatási tevékenységgel együtt egyéb szolgáltatások nyújtására vonatkozó 

kötelező előírás. 

 

Újnak tekinthető minden követelmény, mely a jelentéstétel lezárulta, tehát 2009. december 28-a után 

került kodifikálásra.  

 

A notifikáció részletes indokolási kötelezettséggel jár, mely indokolásnak elsősorban a hármas 

követelményrendszernek való megfelelést kell igazolnia. A Szolgáltatási Notifikációs Központ által a 

Bizottságnak megküldött bejelentést a Bizottság továbbítja a tagállamoknak. A Bizottság és a 

tagállamok a notifikáció kézhezvételétől számított 3 hónapon belül megvizsgálják a bejelentett 

követelmények uniós jognak való megfelelését, és abban az esetben, ha bevezetni kívánt szabályozás a 

közösségi joggal összeegyeztethetetlen, határozatot fogadhat el. A határozatban felszólítja az érintett 

tagállamot a követelmények elfogadásától való tartózkodásra vagy azok eltörlésére.  

 

Ezen esetkörbe tartoznak azok a bejelentések (ún. TRIS-bejelentések) is, amelyek műszaki tartalmú 

jogszabálytervezetekben tartalmaznak a szolgáltatási irányelv szerinti letelepedést korlátozó 

követelményt. A műszaki tartalmú jogszabálytervezetek bejelentésére a 98/34/EK irányelv, illetve az 

áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós 

jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről 

szóló 102/2009 (V.11) Korm. rendelet szerint kerül sor. Tehát amennyiben a műszaki tartalmú 

jogszabálytervezet letelepedést korlátozó követelményt tartalmaz, annak bejelentése integrálódik és a 

fenti jogszabályok alapján történik. (további részletek a műszaki bejelentési eljárásról itt olvashatóak) 

 

A bejelentéshez szükséges formanyomtatvány itt elérhető. 

 

2. Az irányelv 39. cikk (5) bekezdése alapján a szabad szolgáltatásnyújtás jogával 

rendelkező szolgáltatókra a Szolgtv. 7.§-ával összhangban alkalmazandó jogszabályi 

követelményeknek és azoknak az irányelv 16. cikk (1) és (3) bekezdése szerinti 

indokoltságának bejelentése 

 

Bejelentési kötelezettség terhel minden olyan új követelményt, mely a szabad szolgáltatásnyújtás 

jogával rendelkező szolgáltatót bármilyen formában korlátozza. Hasonlóan a letelepedést korlátozó 

követelményekhez a jogszabályok itt is megkövetelik a követelmény jogszerűségének hármas 

feltételrendszer (diszkriminációmentesség, szükségesség, arányosság) szerinti indokoltságát.  Az 

irányelv szabályai szerint a Bizottság csak ezen szabályok betartása esetén nem hoz a tagállamot a 

követelmény hatályba léptetésétől eltiltó határozatot. 

 

A bejelentéshez szükséges formanyomtatvány itt elérhető. 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:01998L0034-20130101&qid=1433418494626&from=HU
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900102.KOR
http://eujog.im.kormany.hu/admin/download/5/f3/01000/M%C5%B1szaki%20Notif%20altalaban_V2.pdf
http://eujog.im.kormany.hu/admin/download/6/f3/01000/Formanyomtatv%C3%A1ny_Szolgtv51a.doc
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125358.249067
http://eujog.im.kormany.hu/admin/download/7/f3/01000/Formanyomtatv%C3%A1ny_Szolgtv51b.doc


 

 

3. Mind a letelepedés, mind pedig a szabad szolgáltatásnyújtás jogát érintő bejelentés 

 

A gyakorlatban felmerül az az eset is, amikor egy követelmény előírása a tevékenységet mind a 

letelepedés keretében végző szolgáltatóra, mind pedig a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező 

szolgáltatóra kiterjed, így a bejelentés mindkét cikk vonatkozásában szükségessé válik. 

 

A bejelentéshez szükséges formanyomtatvány itt elérhető. 

http://eujog.im.kormany.hu/admin/download/7/f3/01000/Formanyomtatv%C3%A1ny_Szolgtv51b.doc

