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 JOGSZABÁLYI  HÁTTÉR 

 

EU    HU 

 

       Szolg. ie. (SD)           Szolgtv. 
 2006/123/EK irányelv  2009. évi LXXVI. tv.   

     

         IMI rendelet           IMI Korm. rendelet 

 1024/2012/EU rendelet 354/2013. (X. 7.) Korm. 

     rendelet 
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Szolgtv.  
58. § (1) 

E törvény 
 

a) … a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja,    és 

 
b) az 1024/2012/EU rendeletnek a végrehajtásához 
szükséges rendelkezéseket állapít meg. 
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Szolgtv.  

notifikációs rendelkezései 

 

A) Letelepedés keretében történő szolgáltatásnyújtás 

(Szolgtv. 51. § (1) bekezdés a) pont, 52. §) 

 

B) Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás (Szolgtv. 51. § (1) 

bekezdés b) pont, 7. §) 
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Szolgtv. 51. § (1) bekezdése: 
A BEJELENTÉS típusai 

 
MIT? 

 
- korlátozó követelményt tartalmazó jsz. tervezetet  
- indokoltságát (szükségesség – közérdekű célok) 
- arányosság bemutatása 

 
A) LETELEPEDÉS keretében történő SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS:  
 
SD 15. cikk (7) bekezdés  
SD 15. cikk (2) bekezdés  
Szolgtv. 52. §  
 
B) SZABAD (határon átnyúló) SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS:  
 
SD 39. cikk (5) bekezdés 
SD 16. cikk 
Szolgtv. 7. § 
 
+C) TRIS-ben: LETELEPEDÉS keretében szabályozott követelmények + műszaki notifikációs 
kötelezettség: együttesen bejelenthető a TRIS-ben (IMI Korm. rendelet 23. §) 
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A) Letelepedés keretében nyújtott szolgáltatásnyújtást korlátozó 

követelmények (8 taxatív esetkör) 

SD 15. cikk (2) = Szolgtv. 52. § 
 

a) mennyiségi – területi korlátozás 

b) jogi forma 

c) részesedésszerzés 

d) „preferált szolgáltatók” (kiv. szabályozott szakmák – képesítések) 

e) több telephely tilalma 

f) minimális alkalmazotti létszám 

g) min.- max. díjtételek 

h) egyéb szolg. nyújtási köt. 
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B) Szabad (határon átnyúló) szolg. nyújtást korlátozó 

követelmények  

 

Fő szabály: „elvileg” minden korlátozás tilos, minden korlátozás 

bejelentendő. 

 

SD. 16. cikk (2) bek.: nevesített követelmények 

 

Szolgtv. 51. (1) b): 7. §-sal összhangban álló jsz-i köv. 

 

Szolgtv. 7. §  
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Szolgtv. 7. § (1) 

 
Fő szabály:  
EGT-államban letelepedett szolgáltató számára Mo. területén nincs 
szükség engedélyezésre/bejelentésre/tanúsítványra 
 
Kivétel:  
Tv. + Korm. rendelet (eredeti jogalkotói hk.) 
       - kifejezetten eltérő rendelkezése  
       - közérdekű cél védelme 
                            - közrend 
                 - közbiztonság (nemzetbiztonság, honvédelmi érdek) 
                            - közegészségügy 
                            - környezetvédelem 
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Szolgtv. 7. § (2) 

 

Fő szabály: a határon átnyúló szolgáltatás 

- NEM korlátozható 

- jsz-i követelmények nem alkalmazhatók 

 

 Kivétel:  

     - 10. § (eseti korlátozás) 

     - 7. § (3) bekezdésében meghatározott esetek 
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Szolgtv. 7. § (3) 

Mely esetekben korlátozható a szolg. nyújtás szabadsága?  

(10 esetkör) 

a) közérdekből (Tv., Korm. rend.) 

b) szabályozott szakmák 

c) adatvédelem 

d) magánjogi jogviszonyok + mjv. (szerződések, kt.) 

e) képviselet (bíróság), közjegyző kötelező igénybevétele 

f) szellemi alkotások 

g) külföldiek beutazása, tartózkodása 

h) szociális biztonsági rendszerek 

i)   munkavállalók kiküldetése, kirendelés, kölcsönzés 

j)   külföldi gépjármű – belföldi közúti forgalom 
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Miként történik a bejelentés? 

Szolgtv. 51. § (2) 

 

1) A bejelentési eljárásra az IMI-rendszeren keresztül kerül sor. 

 

2) A Korm. rendeletében meghatározottak szerint. 

 

 

354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 

(IMI Korm. rendelet) 
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354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 

(IMI Korm. rendelet) 

 

Szabályozási területe: 

 

a)   belső piaci információs rendszer hazai működése/részvétel 

 

b) SD szerinti bejelentési köt. teljesítése 

        [kivéve: műszaki tartalmú jsz. tervezetek (23. § és 1. 

  melléklet)] 

 

   irányadó: 3. alcím 
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BEJELENTÉSI ELJÁRÁS MENETE 
IMI Korm. rendelet  
3. alcím (19. § - 25. §) 

 
Szolgáltatási Notifikációs Központ  

(Központ) 
 

- az igazságügyi miniszter működteti 
- a bejelentésre a Központon keresztül kerül sor 

 
SD NOTIFIKÁCIÓ kizárólag  
 
  a) az IMI-rendszeren és 
 b) a Központon  
 
keresztül történhet. 
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MIKOR? 

 

IMI Korm. rendelet 20. §: 

Tervezet KIHIRDETÉSÉT megelőzően 

 

 

VÁRAKOZÁSI IDŐ? 

 

Nincs: a bejelentés megtörténtét követően a jogszabály 

kihirdethető 
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SZEREPLŐK 

 

I.  HU 

 Szakminiszter 

 Szolgáltatási notifikációs kapcsolattartók 

 Igazságügyi miniszter – KÖZPONT 

 Európai ügyek koordinációjáért felelős miniszter (kivételes) 

 

II. Európai Bizottság 

 

III. Tagállamok (EGT-államok) 

 (kijelölt kapcsolattartói)   
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SZAKMINISZTER FELADATA 
Mo-i bejelentés esetén: 
1) jsz.-tervezet kidolgozása (egyéni képviselői indítvány – Jat-!) 
2) bejelentendő követelmény „észlelése”, jogharmonizációs + 

bejelentési klauzula (IMI Korm. rendelet 2. melléklete) (záró 
rendelkezések) 

3) bejelentés egyeztetése a Központtal  
     (formanyomtatvány „A” és  „B” típus) 
4) követelmény bejelentésének kérése a Központtól  
     (állami vezetői szintű levél) 
5) követelmény rögzítése az IMI-rendszerben (kitöltött  

formanyomtatvány feltöltése és jóváhagyásra továbbítása a 
Központnak az IMI-rendszeren keresztül) 

6) Bizottság észrevétele/kifogása esetén válasz kidolgozása, 
egyeztetése és megküldése a Központnak (állami vezetői levél) 
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SZAKMINISZTER FELADATA 

 

Tagállami bejelentés esetén: 

 

1) észrevétel (ha van) egyeztetése a Központtal 

2) észrevétel továbbítása a Központnak (állami vezetői szintű levél) 
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KÖZPONT  FELADATAI 
 

1) bejelentés/észrevétel (előzetes) egyeztetése a szaktárcával, 
2) szaktárca által az IMI-ben feltöltött bejelentés jóváhagyása az 

IMI-ben és továbbítása a Bizottságnak az IMI-n keresztül, 
3) Bizottsági / tagállami észrevétel továbbítása és egyeztetése a 

szaktárcával, 
4) szaktárca egyeztetett válaszának feltöltése az IMI-be és 

továbbítása a Bizottságnak, 
5) szaktárca értesítése az eljárási cselekményekről 
 

Mikortól teljesített a bejelentési köt.?        
 
A Központ által jóváhagyott bejelentés az IMI-n keresztül történő 
továbbítása a Bizottsághoz (fontos: kihirdethetőség!) 
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BIZOTTSÁG  FELADATAI 
 

1) a bejelentést angol nyelvre lefordítja és feltölti az IMI-be 
 
2) a bejelentést megvizsgálja 
 
3) kérdést/észrevételt intézhet a tagállamhoz 
 
4) korlátozó követelmény megszüntetésére szólít fel (határozat, 

SD 15.cikk (7) bekezdés esetén) 
 

VÉLEMÉNYEZÉSI IDŐSZAK  
(Bizottság és tagállamok számára) 

3 hónap  
(angol nyelvű fordítás Bizottság általi feltöltésétől) 
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BIZOTTSÁG  HATÁROZATA  

(SD 15. cikk (7) bekezdés)  

 

Tárgya: felszólítás korlátozó követelmény megszüntetésére 

 

Feladat: a határozatnak megfelelően át kell dolgozni/módosítani a 

tervezetet (jsz-t)       

 

Előtte: szükséges hazai egyeztetések lefolytatása  

(szakminiszter, IM és európai ügyek koordinációjáért felelős miniszter 

bevonásával)      
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Bejelentett körülmények változása a 3 hónap alatt 
 

- ismételt bejelentést kell tenni 
- képviselői módosító indítvány: szükség esetén a Kormány a tv-javaslatot is 

visszavonja 
 

FORMANYOMTATVÁNYOK  
 
A típus: csak LETELEPEDÉS helye szerinti országban nyújtott                      
              szolgáltatásokra alkalmazandó korlátozó követelmények esetén 
 
B típus: HATÁRON ÁTNYÚLÓ szolgáltatásnyújtás       
                                   vagy 
               Határon átnyúló ÉS letelepedés helye szerinti   
  szolgáltatásnyújtás esetén 
 

(A formanyomtatványok a prezentáció mellékletei) 
 

 



Köszönjük a figyelmet! 
 

 
 
Szolgáltatási Notifikációs Központ 

servicesnotification@im.gov.hu 

Igazságügyi Minisztérium 

1055 Budapest, Kossuth tér 4. 

 

Munkatársak: 

Dr. Peresztegi-Nagy Imola 

Dr. Kovács Ildikó  
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