
 

 

 

 
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 

 

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 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/user_handbook_hu.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_brochure_hu.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/first-user_hu.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/important_documents_hu.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1024-20140617&qid=1429090541850&from=HU


 

 

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: 

dr. Peresztegi-Nagy Imola: imola.peresztegi-nagy@im.gov.hu 

dr. Kovács Ildikó: ildiko.kovacs2@im.gov.hu 

dr. Parkánszki Krisztina: krisztina.parkanszki@im.gov.hu 

 

 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300354.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900076.TV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:01995L0046-20031120&qid=1429113950017&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&rid=4
http://eujog.im.kormany.hu/admin/download/b/84/c1000/20170327%20IMI_Adatv%C3%A9delmi%20Nyilatkozat_V2.pdf
imi@im.gov.hu
imola.peresztegi-nagy@im.gov.hu
ildiko.kovacs2@im.gov.hu
krisztina.parkanszki@im.gov.hu

