
 

A koordinátor feladatai 

Az IMI-rendelet1 értelmében a nemzeti IMI-koordinátorok átruházhatnak más IMI-
koordinátorokra egy vagy több, hatáskörükbe tartozó koordinátori feladatot. Ez azt jelenti, 
hogy – az Ön hazájában kialakított rendszer függvényében – IMI-koordinátorként Önnek kell 
az alábbi feladatok közül egyet vagy többet ellátnia: 

A hatóságok regisztrációja, adataik kezelése 

- kulcsszavak, 
- nyilvántartások stb. 

Az IMI rendszer hatékony működésének (a kérések időben és megfelelő módon 
történő megválaszolásának) biztosítása 

- közbelép annak érdekében, hogy a megkeresett hatóságok időben választ adjanak a 
nekik küldött kérésekre (azaz felveszi a kapcsolatot az Ön által koordinált 
hatóságokkal vagy más tagállamok hatóságaival, illetve koordinátoraival, amikor azok 
nem válaszolják meg időben a kéréseket), 

 továbbítsa az Önhöz esetlegesen beérkező IMI-kéréseket az illetékes hatóságokhoz. 

Az IMI-szereplők tájékoztatása, képzése és támogatása  

 növelje az IMI ismertségét azáltal, hogy: 
- népszerűsíti a rendszert a felhasználók körében (találkozókat, köztük 

műhelytalálkozókat, valamint konferenciákat szervez, illetve részt vesz ilyen 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0001:0011:HU:PDF 

 

Az Ön feladata, hogy: 
 azonosítsa és regisztrálja az illetékes hatóságokat; 
 biztosítsa, hogy a hatóság adatai – köztük az alábbiak – mindig az 

aktuális helyzetet tükrözzék: 
- rövid megnevezés és a hatóság rövid bemutatása, 
- elérhetőségi adatok, 

 

Az Ön feladata, hogy: 
 gondoskodjon arról, hogy az Ön által koordinált hatóságok 

rendelkezzenek bejelentkezett IMI-felhasználókkal; 
 folyamatosan figyelemmel kísérje az Ön által koordinált hatóságok 

kéréseit azáltal, hogy:  
- felügyeli a hatóságok tevékenységét, 
- következetesen nyomon követi a folyamatban lévő (az el nem 

fogadott, meg nem válaszolt, illetve le nem zárt) kéréseket, 

 

Az Ön feladata, hogy: 
 maradéktalanul elsajátítsa a rendszer használatához szükséges 

ismereteket (önképzés); 
 technikai és jogi téren támogatást nyújtson az IMI-

felhasználóknak; 
 képzési programokat szervezzen az IMI felhasználói számára; 
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eseményeken, tájékoztató anyagokat terjeszt, hírleveleket szerkeszt, kézikönyveket 
állít össze stb.), 

- tájékoztató rendezvényeket szervez érdekelt felek/potenciális 
felhasználók/szakemberek/kollégák és a vezetőség tagjai számára IMI-vel 
kapcsolatos témákban (jogi kérdések, új jogterületek, fejlesztések stb.), 

- az érdekelt feleket kellő időben informálja az IMI bővítését célzó projektekről és 
arról, milyen intézkedéseket kell tenniük az IMI-jogterületek bővítése kapcsán. 


