
A BELSŐ PIACI INFORMÁCIÓS RENDSZER 
(IMI)

Az IMI-ről általában –Mi ez?

A belső piaci információs rendszert (Internal Market Information System, IMI) az Európai
Unió és az EGT-államok (azaz az EU tagállamain túl Norvégia, Liechtenstein és Izland)
közigazgatási  rendszerei  közötti  kommunikáció  érdekében  fejlesztette  ki  az  Európai
Bizottság. Ez az elektronikus eszköz az információcsere határokon átívelő fóruma, amely
segítségével  a  tagállamok  a  belső  piaci  jogszabályok  végrehajtásakor  hatékonyabban
tudnak együttműködni. A hosszadalmas nemzetközi jogsegély-ügyintézés gyorsabbá és
hatékonyabbá  tételét  célozza  az  IMI.  Felhasználói  körét  az  országok  különféle
minisztériumai, országos és regionális hatáskörű szervei, kamarái és egyéb közigazgatási
hatóságai  adják.  Az  IMI  interneten  keresztül  elérhető  felület,  amelynek  használata
regisztrációhoz kötött. 

Az  IMI-t  azért  fejlesztette  ki  az  Európai  Bizottság,  hogy  olyan,  a  nemzetközi
jogsegélyügyek  vitelében  jelentős  gyakorlati  akadályokat  segítsen  áthidalni,  mint  a
közigazgatási  és  munkahelyi  kultúrák  különbségei  vagy  a  nyelvi  akadályok.  Az  egyes
tagállamok hatóságai számára sokszor nem egyértelmű, mely hivatal hatáskörébe, illetve
mely szerv illetékességi körébe tartozik egy ügy valamelyik másik tagállamban, az IMI
azonban megoldást jelent erre a problémára is. A rendszer célja az adminisztratív terhek
csökkentése valamint a hatékonyság és az eredményesség erősítése a tagállamok közötti
napi együttműködésben. 

Az IMI  sajátossága,  hogy az  előre  meghatározott  feltehető  kérdések köre  minden,  az
Európai Unióban 
hivatalos  nyelven  elérhető.  A kérdést  fogadó  szervezet  így  az  általa  beszélt  nyelven
kaphatja meg a megkereső hatóság által saját nyelven küldött megkeresését.

További információk elérhetőek az IMI hivatalos honlapján  .   

Oktatási anyagok, fontos dokumentumok

1. IMI Felhasználói kézikönyv

2. Rövid brosúra az először tájékozódók számára

3. Útmutató az első hatósági felhasználónak

4. További fontos dokumentumok

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/library/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/first-user_hu.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_brochure_hu.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/user_handbook_hu.pdf


Fontosabb jogszabályok

Az  IMI  alkalmazásának  uniós  jogalapja  a  belső  piaci  információs  rendszer  keretében
történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló  1024/2012/EU rendelet, amely elsődlegesen meghatározza a rendszer
felépítését és működését. E rendelet melléklete tartalmazza azoknak a jogterületeknek a
felsorolását,amelyek esetében alkalmazni kell az IMI-t. 

IMI kormányrendelet:
a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a
szabályairól,  valamint  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló  2006/123/EK  európai
parlamenti  és  tanácsi  irányelv  szerinti  bejelentési  kötelezettség  teljesítéséről  szóló
354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet.

Magyar kerettörvény:
2009. évi  LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályiról.

1995/46/EK  irányelv  (1995.  október  24.)  a  személyes  adatok  feldolgozása
vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

45/2001/EK  tanácsi  rendelet  (2000.  december  18.)  a  személyes  adatok  közösségi
intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről,
valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról.

Adatvédelem

A  rendszer  alkalmazása  minden  esetben  összhangban  van  a  magyar  és  uniós
adatvédelmi jogszabályokkal. Az IMI használatához kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozat itt
letölthető.

Kapcsolatfelvétel

imi@im.gov.hu

Nemzeti IMI koordinátorok:

Kovács Ildikó: imi  @  mfa.gov.hu  

Dr. Sobor-Száva Zsuzsa: zssoborszava  @  mfa.gov.hu  

Dr. Panker Mária: maria.panker  @mfa.gov.hu  

A Belső Piaci Információs Rendszert (Internal Market Information System, IMI) az Európai
Unió és az EGT tagállamok (azaz az EU tagállamain túl Norvégia, Liechtenstein és Izland)
közigazgatási  rendszerei  közötti  kommunikáció  érdekében  fejlesztette  ki  az  Európai
Bizottság. Ez az elektronikus eszköz az információcseréhez biztosít egy olyan felületet,
amely  segítségével  a  tagállamok  a  belső  piaci  jogszabályok  végrehajtásakor
hatékonyabban tudnak napi szinten együttműködni. 

https://eujog.im.kormany.hu/admin/download/b/84/c1000/20170327%20IMI_Adatv%C3%A9delmi%20Nyilatkozat_V2.pdf
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Felhasználói körét az országok különféle minisztériumai, országos és regionális hatáskörű
szervei, kamarái és egyéb közigazgatási hatóságai adják. Az IMI az interneten keresztül
elérhető  webes  felület,  amelyhez  nem  szükséges  előzőleg  számítógépes  program
telepítése. A hatósági felhasználóknak csupán egy felhasználónévre és egy jelszóra van
szükségük, amelyet az adott tagállam IMI koordinátorán keresztül tudnak igényelni. (Az
IMI nemzeti koordinációjának központi e-mail címe: imi@mfa.gov.hu). 

Az  IMI-t  azért  fejlesztette  ki  az  Európai  Bizottság,  hogy  olyan  jelentős  gyakorlati
akadályokat segítsen áthidalni, mint a közigazgatási és munkahelyi kultúrák különbségei
vagy  a  nyelvi  akadályok.  Az  IMI  megoldást  jelent  arra  a  problémára,  hogy  az  egyes
tagállamok hatóságai számára sokszor nem egyértelmű, mely hivatal hatáskörébe tartozik
egy ügy valamelyik másik tagállamban, mely szerv illetékes egy megkeresésben. 
A rendszer  célja  az  adminisztratív  terhek  csökkentése  és  a  tagállamok  közötti  napi
együttműködésben a hatékonyság, az eredményesség megerősítése. Az IMI sajátossága,
hogy  az  előre  meghatározott  feltehető  kérdések  köre  minden,  az  Európai  Unióban
hivatalos  nyelven  elérhető.  A kérdést  fogadó  szervezet  így  az  általa  beszélt  nyelven
kaphatja meg a megkereső hatóság által saját nyelven küldött megkeresést, amelyet a
kérdésfeltevő a szabad szöveg opció használatával  további  információval  bővíthet  ki  a
másik hatóság által is beszélt nyelven, például angolul. 
Az IMI kezdetben a szakmai  elismerések (2005/36/EK irányelv a szakmai képesítések
elismeréséről) és a 2009. december 28-ától a szolgáltatási irányelvhez (2006/123/EK i
rányelv  a  belső  piaci  szolgáltatásokról,  VI.  fejezet)  kötődő  igazgatási  együttműködés
területén jelent hasznos eszközt az európai hatóságok számára a könnyebb, gyorsabb,
hatékonyabb, átláthatóbb együttműködésben. Az Európai Bizottság a későbbiekben más
területekre is ki kívánja terjeszteni a rendszer használatát. 
Az  IMI  alkalmazása  a  hatóságok  közötti  igazgatási  együttműködés  tekintetében  a
szolgáltatási  irányelv  végrehajtására  szolgáló  határidőtől,  2009.  december  28-ától  jogi
kötelezettség Magyarország számára is. 

1. Az IMI honlapja:   http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_hu.html  

2. Oktatási anyagok, képzés: 

1. IMI Felhasználói kézikönyv

2. Rövid brosúra az először tájékozódók számára

3. Útmutató az első hatósági felhasználónak

4. Oktatási segédanyag koordinátoroknak

5. Oktatási segédanyag hatóságoknak

6. Az Európai Bizottság IMI-weblapja

7. A feltehető kérdések sora

8. Szolgáltatási tevékenységek jegyzéke

9. További dokumentumok az Európai Bizottság IMI-weblapján

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/library/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/iminet/docs/important_documents/services_activities_hu.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/sd_questions_and_data_fields_hu.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/using_imi/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/first-user_hu.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_brochure_hu.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/iminet/docs/user_handbook_hu.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_hu.html


3.Jogszabályok:

Az  IMI  alkalmazásának  uniós  jogalapja  a  belső  piaci  információs  rendszer  keretében
történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló 1024/2012/EU rendelet, amely elsődlegesen meghatározza a rendszer
felépítését és működését. E rendelet melléklete tartalmazza azoknak a jogterületeknek a
felsorolását, amelyek esetében alkalmazni kell az IMI-t.

45/2001/EK tanácsi rendelet (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intéz
mények  és  szervek  által  történő  feldolgozása  tekintetében  az  egyének  védelméről,
valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról.

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009.  évi  LXXVI.  törvény  IV.  fejezete  alapján  a  tagállamok  közötti,  elektronikus  úton
történő információcserével kapcsolatos gyakorlati intézkedések megállapításáról

A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a
szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló2006/123/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvszerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.)
Korm. rendelet

Az IMI rendszerét az Európai Bizottság úgy tervezte meg, hogy  azt az egyes tagállamok
közigazgatási  rendszereihez  minél  jobban  hozzá  lehessen  igazítani,  a  nemzeti
közigazgatási struktúrákat minél jobban le lehessen képezni. Az IMI rendszere megfelel az
uniós és a hazai adatvédelmi előírásoknak, a benne felhasznált adatokat csak az érintett,
illetékes  hatóság  láthatja.  Nem  adatbázis,  a  benne  szereplő  adatok  utóbb  törlésre
kerülnek. 

4. Elérhetőségek

Nemzeti IMI koordinátorok: 

Kovács Ildikó: imi  @  mfa.gov.hu  

Dr. Sobor-Száva Zsuzsa: zssoborszava  @  mfa.gov.hu  

Dr. Panker Mária: maria.panker  @mfa.gov.hu  

Az IMI-rendszer alkalmazásához kapcsolatos  Baranya megyei feladatok ellátására
kijelölt felhasználók:

Dr. Erszény Alíz
osztályvezető
Baranya Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály, Hatósági és Oktatási Osztály
7621 Pécs, Megye utca 19.
Tel: +36 72/795-622
Fax: +36 72/507-012
E-mail: erszeny.aliz  @  baranya  .gov.hu  
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Dr. Oraticsné Dr. Ratting Csilla
hatósági szakügyintéző
Baranya Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály, Hatósági és Oktatási Osztály
7621 Pécs, Megye utca 19.
Tel: +36 72/795-807
Fax: +36 72/507-012
E-mail: ratting.csilla  @  baranya  .gov.h  u  
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