
Tájékoztató a Belső Piaci Információs Rendszerről (IMI) 

 

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.  

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.  

Segítséget jelent a felhasználók számára, hogy az Európai Bizottság központi  

IMI-ügyfélszolgálatot hozott létre. 

Nemzeti IMI-koordinátor:     

Dr. Peresztegi-Nagy Imola 

főosztályvezető-helyettes 

Igazságügyi Minisztérium 

EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály 

imi@im.gov.hu 
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Az IMI-rendszer alkalmazásával kapcsolatos Békés megyei feladatok ellátására kijelölt 

felhasználók: 

Dr. Babinszki Péter és dr. Szeder Csilla hatósági szakügyintézők 

Békés Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály, Hatósági és Oktatási Osztály 

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 

Tel: +36 66/622-000 

Fax: +36 66/622-001  

E-mail: vezeto@bekes.gov.hu 

Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes 

 

Adatvédelem 

Az IMI keretében végzett adatkezelés célja; az adatkezelésre jogosult, regisztrált hatóságok köre: 

Az IMI az Európai Bizottság által kifejlesztett, interneten keresztül elérhető szoftveralkalmazás, amely 

az Európai Gazdasági Térség (EGT)1 belső piacának megfelelő működése érdekében elősegíti az 

EGT-államok közötti igazgatási együttműködést és a kölcsönös segítségnyújtást az uniós 

jogszabályok gyakorlati végrehajtása során. Az IMI lehetővé teszi az EGT országainak nemzeti 

hatóságai közötti adatcserét. Az IMI-ben végzett adatkezelés célja a tagállamok illetékes hatóságai 

közötti együttműködés javítása azokban az esetekben, amikor valamely EGT-államtól információra 

van szükség a hatósági felügyelet gyakorlásához. Ebben az esetben a hosszadalmas nemzetközi 

jogsegély-ügyintézés helyett az IMI, mint kapcsolattartási fórum használata a kérdések gyors és 

hatékony megválaszolását teszi lehetővé. A hatósági felügyelet hatékonyabbá válása kedvező az 

adatalany számára is, hiszen egy másik tagállam előtti hatósági ügy intézését gyorsítja meg. Az 

adatalany adatait csak célhoz kötötten lehet felhasználni (1024/2012/EU rendelet 13. cikke). Az IMI-be 

a tagállamok regisztrálják azokat a hatóságokat, hatósági jogkörben eljáró köztestületeket és egyéb 

szervezeteket (továbbiakban: hatóságok), amelyek hatáskörrel rendelkeznek az IMI által érintett 

jogterületeken. E hatóságok a magyar jogszabályokban előírt hatáskörüknél fogva eleve jogosultak az 

adatalany adatainak kezelésére (pl. közhiteles nyilvántartást vezetnek az érintett jogterületen), így az 

IMI használata nem eredményezi hatósági jogköreik kiterjesztését. 1 Európai Unió tagállamai, illetve 

Norvégia, Izland és Liechtenstein A rendszer alkalmazása összhangban van a magyar és uniós 

adatvédelmi jogszabályokkal.  

Az irányadó jog: 

 Az IMI alkalmazásának uniós jogalapja belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási 

együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 

1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet), amely elsődlegesen meghatározza a rendszer felépítését és 

működését. E rendelet melléklete tartalmazza azoknak a jogterületeknek a listáját, amelyek esetében 

kötelezően kell használni az IMI-t. Ezzel egyidejűleg a mellékletben található szektorális jogszabályok 

is tartalmazzák az IMI használatának kötelezettségét.  

Emellett egyes jogterületeken kísérleti jelleggel is alkalmazzák az IMI-t. Az IMI hazai jogalapját 

törvényi és kormányrendeleti szabályozás adja. Törvényi szinten a belső piaci információs rendszer 

hazai működésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CL törvény által 

módosított alábbi törvények az irányadóak:  

 a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

2009. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése, 2. § a) pontja, 39-48. §-a  

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 110. §-a  

 a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 21. §-a  

mailto:vezeto@bekes.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes


Az IMI alkalmazását részletesen 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 szabályozza.  

További irányadó jogszabályok:  

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  

 95/46/EK irányelv (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az 

egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról  

 45/2001/EK tanácsi irányelv (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi 

intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, 

valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról.  

 

Az adatokhoz hozzáférők köre: 

A Bizottság alkalmazottai és az IMI-koordinátorok nem férhetnek hozzá az információ tárgyát képező 

személyek személyes adataihoz. Csak az információkérésben részt vevő illetékes hatóságok 

munkatársai jogosultak megtekinteni az adatalany személyes adatait. Ezek a személyek 

feladatkörüknél fogva egyébként is jogosultak és kötelesek a kérdésekkel érintett adatokat kezelni 

(például az adott hatóságnál vezetett nyilvántartás adataiba egyébként is betekinthetnek). A kérés 

címzettje csak akkor láthatja az adatalany személyes adatait, ha a kérést hivatalosan is elfogadta, 

azaz elismerte, hogy hatóságának van hatásköre a kérdés megválaszolására. Az IMI az úgynevezett 

„Privacy by design” (beépített adatvédelem) megközelítést alkalmazza, ami azt jelenti, hogy az 

adatvédelemnek való megfelelés az információkat tároló rendszereknek eleve szerves összetevője. 

Az adatvédelmi szempontok a rendszer napi használata során is érvényesülnek technikai védelem, 

biztonságos internetprotokoll formájában.  

Az IMI alkalmazása során nem történik személyes adatok kiadása az EGT területén kívülre.  

 

Az adatkezelés időtartama:  

Az IMI nem az információk hosszú távú tárolására szolgáló adatbázis, hanem egy olyan centralizált 

mechanizmus, ami az EGT-államok nemzeti hatóságai számára teszi lehetővé az információcserét, az 

adatok korlátozott idejű megőrzése mellett. Az illetékes hatóságok által cserélt és az IMI-ben 

feldolgozott személyes adatokat a Bizottság az információcsere hivatalos lezárását követően hat 

hónappal zárolja, azaz már nem lesz látható tovább a rendszerben. A zárolt adatokat szükség esetén 

kérelemre vissza lehet keresni legfeljebb az együttműködési eljárás lezárultát követően 3 évig. Az 

adatok megőrzését a 1024/2012/EU rendelet 14. cikke szabályozza részletesen.  

 

Az adatalanyok jogai és jogorvoslati lehetőségek: 

Ha az Ön személyes adatai bekerültek az IMI-be, Önnek jogában áll azokhoz hozzáférni, személyes 

adatait töröltetni, illetve azok helyesbítését kérni. Ebből a célból forduljon ahhoz a hatósághoz, mellyel 

korábban kapcsolatban állt, illetve az információcserében részt vevő bármely IMI-hatóságtól 

tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről és kérheti azok helyesbítését vagy törlését. Az erre 

vonatkozó részletes szabályokat a 1024/2012/EU rendelet 18-21. cikke, valamint az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14-19. §-a 

tartalmazza.  

A jogorvoslati lehetőségekről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény 21-23. §-a ad részletes tájékoztatást. 

 


