
                      
 
 
 IMI – belső piaci információs rendszer 

 
Az IMI-ről általában 

 
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, amelynek 
a segítségével a tagállamok a belső piaci jogszabályok végrehajtásakor hatékonyabban tudnak 
együttműködni. A hosszadalmas nemzetközi jogsegély-ügyintézés gyorsabbá és 
hatékonyabbá válik az IMI segítségével. Felhasználói körét az országok különféle 
minisztériumai, országos és regionális hatáskörű szervei, kamarái és egyéb hatóságai adják. 
Az IMI interneten keresztül elérhető felület, amelyhez nem szükséges előzőleg számítógépes 
program telepítése, a hatósági felhasználóknak csupán egy felhasználónévre és egy jelszóra 
van szükségük. 
Az IMI-t azért fejlesztette ki az Európai Bizottság, hogy olyan, a nemzetközi jogsegélyügyek 
intézésében 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 erre a problémára is 
megoldást jelent. 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 megkeresést. 
 
Az IMI kezdetben a szakmai képesítések elismeréséhez (2005/36/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv a szakmai képesítések elismeréséről) és a 2009. december 28-tól a 
szolgáltatási irányelvhez (2006/123/EK irányelv a belső piaci szolgáltatásokról, VI. fejezet) 
kötődő igazgatási együttműködés területén jelentett hasznos eszközt az európai hatóságok 
számára. Alkalmazási köre azonban a sikeres működtetésnek köszönhetően folyamatosan 
bővül. Jelenleg az alábbi jogterületek tekintetében kell kötelező jelleggel alkalmazni az IMI-t: 

• Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelve a 
belső piaci szolgáltatásokról: VI. fejezet, 39. cikk (5) bekezdés, valamint a 15. cikk 
(7) bekezdése, kivéve, ha az utóbbi cikkben említett értesítés a 98/34/EK irányelvvel 
összhangban történik.  



• Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelve a 
szakmai képesítések elismeréséről: 8. cikk, 50. cikk (1), (2) és (3) bekezdés, valamint 
56. cikk.  

•  Az Európai Parlament és a Tanács 2011. március 9-i 2011/24/EU irányelve a határon 
átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről: 10. cikk (4) 
bekezdés.  

• A Bizottság 2013. szeptember 27-i ajánlása a „SOLVIT” – belső piaci 
problémamegoldó hálózat alkalmazásának alapelveiről: I. és II. fejezet. 

Emellett kísérleti projekt jelleggel a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
tekintetében, valamint az elektronikus kereskedelemről szóló 2000/31/EK irányelvben előírt 
notifikációs kötelezettség teljesítése érdekében is alkalmazni szükséges az IMI-t. 

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

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  
 
A belső piaci információs rendszer használatát bemutató képzésre első ízben 2009 
márciusában került sor. 2010 júniusában egész napos képzésen vett részt minden érintett 
koordinátor és hatóság kijelölt felhasználója. Az elméleti és gyakorlati részből álló képzés 
keretében a résztvevők megismerték az IMI használatára vonatkozó jogszabályi hátteret, a 
rendszer működési logikáját, előnyeit, valamint funkcióit, gyakorlati kezelését. A jogszabályi 
változásokra való tekintettel az Európai Bizottság és a Külügyminisztérium munkatársai 2013 
júniusában ismét elméleti és gyakorlati tréninget tartottak az IMI felhasználók széles körének, 
amelyben bemutatták a jogszabályok és a rendszer működtetésének újdonságait, 
megválaszolták a gyakorlatban felmerülő kérdéseket. 

 
 

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 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_hu.html
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://www.kormany.hu./download/4/f5/20000/imi_oktatas_koordinator.pdf
http://www.kormany.hu./download/5/f5/20000/imi_oktatas_hatosag.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training_hu.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/sd_questions_and_data_fields_hu.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/important_documents/services_activities_hu.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/important_documents_hu.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0001:01:HU:HTML


szóló 1024/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 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.  
 
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 szabályairól  
 
Ágazati törvények: 
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és a külföldi bizonyítványok és oklevelek 
elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény. 
 
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 európai parlamenti és tanácsi irányelv (1995. október 24.) a személyes 
adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról 
45/2001/EK európai parlamenti és 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. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0001:01:HU:HTML
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300354.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300354.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900076.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900076.TV
http://www.kormany.hu/download/f/34/11000/ADATV%C3%89DELMI%20NYILATKOZAT.pdf

