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Az eljárás célja, jogalap, a központ feladata  

Cél: nem harmonizált terület műszaki szabályozása körében az áruk szabad áramlásának biztosítása  
Eszköz: különféle horizontális eljárások és szabályok alkalmazása 
Szankciók: esetjog műszaki notifikáció elmaradása vagy eljárási hiba esetére 
 
Nem harmonizált terület: nem irányelvek vagy rendeletek rendelkezésein alapuló rendelkezések hazai 
jogszabály-tervezetben 
 
Jogalap: 98/34/EK irányelv (WTO-TBT Megállapodás), 764/2008/EK rendelet, 2679/98/EK rendelet  
 
Átültető vagy végrehajtó jogszabályuk: 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet az áruk és egyes 
szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban 
előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről  
 
(WTO-TBT Megállapodás végrehajtása: 103/2009. (V. 11.) Korm. rendelet a Kereskedelem Technikai 
Akadályairól szóló Megállapodásban előírt bejelentési és tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséről) 
 
Nemzeti kapcsolattartó; alapfeladata ezen bejelentési, értesítési, tájékoztatási eljárások működtetése, a 
koordináció és a bejelentők segítése.  
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Műszaki notifikációs eljárás információáramlása 

Magyarország szemszögéből 
   

I. bejelentési vagy üzenetküldési folyamat (kötelezettség): 

  

 véleményezésbe bevont szervek → tárca érintett főosztálya  → műszaki 

notifikációs központ →  Bizottság → tagállamok 

 

II. véleményezési folyamat (hazai gazdasági érdekek megjelenése): 

  

 tagállamok → Bizottság → műszaki notifikációs központ → tárcák → 

érintett főosztály → véleményezésbe bevonható szervek (hatóság, 

piacfelügyelet, érdekképviselet, stb.)  
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I. Bejelentési vagy üzenetküldési folyamat 

  

 hazai bejelentés, 

  

 hazai hivatalos üzenet (hazai bejelentéssel kapcsolatban vagy 

tagországi bejelentéssel kapcsolatban). 
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Hazai bejelentés (1)  
  

A jogalkotó az előterjesztés vezetői összefoglalójában nyilatkozik 
tervezetéről előzetes bejelentési kötelezettség szempontjából.  

  

Bejelentés a jogalkotási folyamat mely fázisában (tagállami egységes 
álláspont, tervezet)  

 

Országgyűlés, egyéni képviselői indítványok (minisztériumok 
felelőssége, indítványok figyelemmel kísérése, záró szavazás) 

  

A bejelentést tevő jogalkotó a bejelentést közvetlenül a műszaki 
notifikációs központnál kezdeményezi.  

  

Új hazai bejelentéshez tájékoztató e-mail kiküldése, bejelentési folyamat 
ismertetése. 
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Hazai bejelentés (2)  
  

 Alapeseti, sürgősségi vagy pénzügyi jellegű bejelentések, bejelentés 
megismétlése 

 

Sürgősségi jelleg alkalmazásának két feltétele: 

- előre nem látható körülmény merül fel, és  

- ennek súlyosak a következményei. 

 

Pénzügyi jelleg alkalmazásának három feltétele: 

- műszaki tartalom (követelmény termékre vagy inform. társ. szolgáltatásaira nézve), és 

- műszaki tartalomhoz kapcsolódó pénzügyi intézkedés (adó, ill. visszatérítése), és 

- befolyásolja az intézkedés a termék fogyasztójának (szolgáltatás igénybe vevőjének) 
preferenciáját.    

  

Ismételten be kell jelenteni a tervezetet, ha a korábban bejelentett tervezethez képest: 

- bővül a követelményekkel érintett termékek köre, vagy 

- szigorodnak vagy bővülnek a követelmények, vagy 

- a tervezet hatályba lépését időben előre hozza a jogalkotó.    
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Hazai bejelentés (3)  
  

  

16 pontos adatlap és tervezet vizsgálata formai követelmények szempontjából  

 adatlap: termékkód, egyablakos bejelentés, alapszöveg és korábbi bejelentések 
kérdése, sürgősség, pénzügyi jelleg, hatástanulmány, WTO-TBT vonatkozások, stb.,  

 tervezet: műszaki notifikáció megtörténtére utaló záradék, kölcsönös elismerési 
záradék termékforgalmazás szabályozása esetén, sürgősségi és pénzügyi jelleg 
vizsgálata 

  

Bejelentés főosztályi szintű hivatalos megkeresés alapján történik. 

  

Kiküldést követően a visszajelzés e-mail-ben történik (template-ek: alapeseti, sürgősségi 
jelleg, pénzügyi jelleg). 

  

Visszajelzés küldése a bejelentőnek véleményezési időszak lejáratáról (általános, 
problémás eset). 

  

Végleges szövegváltozat beküldése a Bizottságnak, az adott bejelentés lezárulása 
(Komplex Jogtár, kihirdetési szövegváltozat). 
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Hazai hivatalos üzenet 

  

6 pontos adatlap kitöltése, és az üzenet céljának leírása különös 

tekintettel az 5. pontra. 
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II. Véleményezési folyamat 
  
tagállami bejelentés (e-mailben továbbítás, 5 melléklet: tervezetek, 

adatlapok és a kísérőlevél, egyablakos ügyintézés: belső piaci 
szolgáltatások irányelv szerinti bejelentés),  

  
magyar vonatkozású hivatalos üzenet (hazai bejelentéssel 

kapcsolatban vagy tagállami bejelentéssel kapcsolatban) 
(megjegyzés, részletes vélemény, információ kérése, válaszra reagáló 

üzenetek, stb., template-ek, sürgősségi jelleg elfogadása/elutasítása, 
pénzügyi jelleg elutasítása),  

  
egyéb, nem magyar vonatkozású üzenet. 



? 
  

Köszönöm a figyelmet. 
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