
 

IMI – Belső Piaci Információs Rendszer 

Az IMI-ről általában - Mi ez? 

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 jogsza-
bályok végrehajtásakor hatékonyabban tudnak napi szinten együttműködni. Felhasználói körét az 
országok különféle minisztériumai, országos és regionális hatáskörű szervei, kamarái és egyéb köz-
igazgatási hatóságai adják. Az IMI az interneten keresztül elérhető webes felület, amelyhez nem 
szükséges előzőleg számítógépes program telepítése. A hatósági felhasználóknak csupán egy felhasz-
nálónévre és egy jelszóra van szükségük, amelyet az adott tagállam IMI koordinátorán keresztül tud-
nak 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 egyér-
telmű, 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 együttműködés-
ben a hatékonyság, az eredményesség megerősítése. 

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 szö-
veg 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 irányelv a belső piaci szolgálta-
tásokról, 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 irány-
elv végrehajtására szolgáló határidőtől, 2009. december 28-ától jogi kötelezettség Magyarország 
számára is. 

Az IMI honlapja: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_hu.html 
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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-weblapján angol nyelven egyszerű, könnyen érthető formátumú, 

rövid animációk mutatják be külön-külön az alábbi témákat:  
o Hogyan zajlik az önregisztráció?  
o Hogyan regisztrálhat további munkatársakat hatóságától az első helyen regisztrált 

felhasználó?  
o Hogyan kell kéréseket küldeni, illetve azokra válaszolni?  
o Hogyan kell kérést továbbítani, azt részlegesen megválaszolni?  
o Hogyan módosíthatóak a saját hatóság beállításai? 

7. A feltehető kérdések sora 
8. Szolgáltatási tevékenységek jegyzéke 
9. További dokumentumok az Európai Bizottság IMI-weblapján 

Az IMI - Belső Piaci Információs Rendszer használatát bemutató képzésre első ízben 2009 márciusá-
ban került sor. 

2010 májusában-júniusában egész napos képzésen vett részt minden érintett koordinátor és orszá-
gos hatáskörű szervezet, hatóság kijelölt felhasználója, hat képzési alkalmon. Az elméleti és gyakorla-
ti részből álló képzés keretében a résztvevők megismerték az IMI használatára vonatkozó jogszabályi 
hátteret, a rendszer működési logikáját, előnyeit, valamint funkcióit, gyakorlati kezelését. A koordiná-
toroknak és a koordinált illetékes hatóságoknak lehetőségük nyílt egymással személyesen is találkoz-
ni. A résztvevők CD-formátumban összegyűjtve kézhez kapták az összes információt, kézikönyveket 
elektronikus formában, az oktatás anyagát és a hasznos weboldalak, elérhetőségek gyűjteményét. 

Jogszabályok 

A Belső Piaci Információs Rendszert a páneurópai e-kormányzati szolgáltatásoknak közigazgatási 
szervek, üzleti vállalkozások és polgárok részére történő interoperábilis nyújtásáról (IDABC) szóló, 
2004. április 21-i 2004/387/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hozta létre. A belső piaci szol-
gáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv VI. fejezete (28-36. cikk) a tagállamok közötti igazgatási 
együttműködést írja elő és szabályozza. Ennek az együttműködésnek az IMI az eszköze. 

IMI kormányrendelet:  
A Kormány 342/2009. (XII. 30.) Korm. rendelete a Belsõ Piaci Információs Rendszer hazai 
mûködésének és az abban való részvételnek a szabályairól 

Szolgáltatási irányelv: 
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve a belső piaci szolgáltatásokról 

Az Európai Bizottság IMI-határozata: 
A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VI. fejezete 
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alapján a tagállamok közötti, elektronikus úton történő információcserével kapcsolatos gyakorlati 
intézkedések megállapításáról 

Magyar kerettörvény: 
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános sza-
bályairól 

A kapcsolódó törvénymódosítások: 
2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról 

Adatvédelem 

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 job-
ban 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 sze-
replő adatok utóbb törlésre kerülnek. 

Nyilatkozat 
Adatvédelmi nyilatkozat - Belső Piaci Információs Rendszer (IMI) 

EU rendelet 
Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények 
és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok 
szabad áramlásáról (45/2001/EK) 

Európai Bizottság határozata 
Az Európai Bizottság határozata a belső piaci információs rendszernek (IMI) a személyes adatok vé-
delme tekintetében történő végrehajtásáról (2008/49/EK) 

Elérhetőségek 

Az IMI nemzeti koordinációjának központi e-mail címe: imi@mfa.gov.hu 

Információs segítségnyújtó szolgálat az IMI felhasználói számára: imi-helpdesk@mfa.gov.hu 
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