
 
Tájékoztató 

a Belső Piaci Információs Rendszerről 

 

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. 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-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 tagállamok nemzeti, regionális és helyi hatóságai a külföldi 

partnerhatóságaikkal gyorsan és könnyen információt cserélhetnek. Az IMI segítségével a 

felhasználók:  

a) megtudhatják, melyik hatósághoz kell fordulniuk más tagállamokban, és 

b) információkat cserélhetnek velük a rendszerben megadott és előre lefordított típuskérdések és  

-válaszok révén.  

 

Az IMI sajátossága, hogy az előre meghatározott feltehető kérdések köre minden, az Európai Unió-

ban 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.  

 

A rendszer célja az adminisztratív terhek csökkentése és a tagállamok közötti napi együttműködésben 

a hatékonyság, az eredményesség megerősítése.  

Segítséget jelent a felhasználók számára, hogy az Európai Bizottság központi IMI-ügyfélszolgálatot 

hozott létre. 

 

Magyar nemzeti IMI-koordinátor:  

 

Dr. Juhász Krisztina 

Igazságügyi Minisztérium 

EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály 

imi@im.gov.hu 

mailto:imi@im.gov.hu


 

Az IMI-rendszer alkalmazásához kapcsolatos Vas vármegyei feladatok ellátása a kijelölt felhasználók: 

 

Dr. Németh Balázs 

hatósági szakügyintéző 

Vas Vármegyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály 

9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1. 

Tel: +36 94/517-114 

Fax: +36 94/517-105  

E-mail: hatosag@vas.gov.hu 

Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/vas 

 

Dr. Kiricsi Olga 

hatósági szakügyintéző 

Vas Vármegyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály 

9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1. 

Tel: +36 94/517-114 

Fax: +36 94/517-105  

E-mail: hatosag@vas.gov.hu 

Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/vas 
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