
Tájékoztató a Belső Piaci Információs Rendszerről 

 

A Belső Piaci Információs Rendszert (Internal Market Information System, IMI) az Európai 

Unió és az EGT tagállamok (az EU tagállamain túl Norvégia, Liechtenstein és Izland) 

közigazgatási rendszerei között kommunikáció érdekében fejlesztette ki az Európai Bizottság. 

 

A Belső Piaci Információs Rendszer célja, hogy elősegítse a vállalkozások és a személyek 

szabad mozgását az Európai Unióban az által, hogy megkönnyíti a tagállami hatóságok 

közötti információcserét. Az IMI egy biztonságos, többnyelvű online eszköz, amely az 

információcseréhez biztosít egy olyan felületet, amely segítségével a tagállamok a belső piaci 

jogszabályok végrehajtásakor hatékonyabban tudnak napi szinten együttműködni. Az 

interneten keresztül elérhető webes felülethez nem szükséges számítógépes program 

telepítése. A hatósági felhasználóknak csupán egy felhasználónévre és egy jelszóra van 

szükségük, amelyek az adott tagállam IMI koordinátorán keresztül tudnak igényelni. (Az IMI 

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

 

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. 

 

Felhasználói körét az országok különféle minisztériumai, országos és regionális hatáskörű 

szervei, kamarái és egyéb közigazgatási hatóságai adják. 

 

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, amelyet a kérdés 

feltevő a szabad szöveg opció használatával további információval bővítheti ki a másik 

hatóság által is beszélt nyelven. 

 

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-rendszerben, azon belül a Szolgáltatási modulban a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok – köztük a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal is – regisztrált 

hatóságként szerepel. Ennek köszönhetően a Komárom-Esztergom megye illetékességi 

területén lévő települési önkormányzatok jegyzőinek is lehetőségük van – a 

Kormányhivatal Hatósági Főosztályán elérhető regisztrált felhasználó segítségével – 

megkeresést intézni az IMI rendszeren keresztül más tagállam illetékes hatósága 

irányába. 

 

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.  



Az Igazságügyi Minisztérium Egységes Piaci Központjának honlapján megtalálható a 

szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. 

évi LXXVI. törvény (Szolg.tv.) 41/A. § (1) bekezdésében előírt, az IMI-rendszerben történő 

adatkezelésre vonatkozó, valamint az IMI rendeletben foglalt információkat is tartalmazó 

általános tájékoztató, mely az alábbi linken érhető el: 

http://eujog.im.kormany.hu/download/c/84/c1000/20170327%20IMI_Tajekoztato_V2.pdf  

 

Az IMI-rendszer alkalmazásával kapcsolatos Komárom-Esztergom  megyei feladatok ellátására 

kijelölt felhasználó: 

Erdélyiné Kelemen Ágnes 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály 

Hatósági és Oktatási Osztály 

 

2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2. 

Tel.: +36 34/515-151 

Fax:  +36 35/515-109 

e-mail: hatosag@komarom.gov.hu 
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