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1. ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 

1.1. Az IMI használata – statisztikák 

A válaszadók egy része érdeklődését fejezte ki azzal kapcsolatban, milyen mértékben 
veszik igénybe a felhasználók a belső piaci információs rendszert uniós szinten. 
Számukra több statisztikai adattal is szolgálunk a rendszerről az IMI-honlapon, ahol az 
Európai Bizottság minden hónapban naprakész statisztikákat tesz közzé a rendszer 
használatával kapcsolatban: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/docs/statistics_2012_en.pdf. 

1.1. Az Ön hatósága nem illetékes arra, hogy a beérkezett kérést 
megválaszolja 

Mi a teendője akkor, ha hatósága nem illetékes arra, hogy a hozzá beérkezett kérést 
megválaszolja? Nos, könnyűszerrel megteheti, hogy a kérést saját tagállamán belül 
továbbítja a megfelelő illetékes hatóságnak. Ehhez mindössze a képernyő alsó részén 
látható „Kérés továbbítása” gombot kell megnyomnia. A kérés ekkor eltűnik a feladatait 
feltüntető „Elintézendő kérések” lapról. A továbbított kérés nem jeleníti meg 
hatóságának adatait, és Ön a továbbítást követően már nem fér hozzá a kéréshez, hiszen 
hatósága ekkor már nem felelős annak kezeléséért (ennélfogva pedig a kérésben 
feltüntetett személyes adatokhoz és az információcsere során továbbított adatokhoz sem 
indokolt hozzáférnie). Ha nem tudja megállapítani, hogy tagállamában melyik hatóság 
illetékes a kérés megválaszolására, továbbítsa a kérést nemzeti IMI-koordinátorának. 

1.2. Fordítás az IMI rendszerben 

Amikor az IMI új jogterülettel bővül, előfordulhat, hogy az új rendszerelemek egy része 
még csak angolul áll a felhasználók rendelkezésére. Ezek fordítását a lehető leghamarabb 
elkészítjük és feltöltjük a rendszerbe. Ha Ön azt észleli, hogy egyes elemek nincsenek 
lefordítva, kérjük, vegye fel a kapcsolatot nemzeti IMI-koordinátorával (NIMIC) 
(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_hu.html). Az Öntől kapott 
információkat a NIMIC továbbítani fogja az Európai Bizottságnak. 

2. TECHNIKAI PROBLÉMÁK 

2.1. Böngésző 

Felhívjuk figyelmét, hogy az IMI rendszer a következő böngészők használatát támogatja: 
az Internet Explorer 7-es vagy annál újabb verziója, Firefox és Chrome (automatikus 
frissítés). Ha az Ön böngészője az Internet Explorer régebbi verziója, az IMI 
megjelenítése és egyes funkcióinak használata során problémák jelentkezhetnek. 

Az IMI 5.0. verziója (mely 2012 májusában kezdte meg működését) a korábbinál kisebb 
betűtípust használ. A felhasználóknak érdemes tudniuk, hogy a rendszerben újra lehet 
méretezni a különböző kereteket, a menüt pedig teljesen el lehet rejteni. Az IMI-ben a 
teljes képernyő nagyítására és kicsinyítésére is lehetőség van (ehhez a „ctrl” és a „+”, 
illetve a „-” gombot kell egyidejűleg megnyomni). 

2.2. Ön nem tud bejelentkezni az IMI rendszerbe 

Ha Ön valamilyen okból nem tud bejelentkezni az IMI rendszerbe, kérjük, forduljon 
nemzeti IMI-koordinátorához (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_hu.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html
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net/imi_helpdesks/index.html). Ha a nemzeti IMI-koordinátor nem tud közvetlenül 
segíteni Önnek, továbbutalja az ügyet az illetékes koordinátorhoz. 

2.3. Automatikus rendszerüzenetek 

Az IMI minden esetben automatikus rendszerüzenetben értesíti a felhasználókat arról, ha 
műveleteket kell végrehajtaniuk, illetve ha módosulnak a hatóságukkal kapcsolatos 
adatok a rendszerben. 

Ha Ön egyáltalán nem kap e-maileket, a következőket kell tennie: 

 Ellenőrizze, hogy érvényes-e az IMI-ben regisztrált e-mail címe. 
 Ellenőrizze postaládájában a Levélszemét mappát. 
 Kérje meg a hatóságánál dolgozó informatikusokat, gondoskodjanak arról, hogy 

az imi-helpdesk@ec.europa.eu e-mail címről érkező leveleket ne szűrjék ki a 
helyi informatikai rendszer biztonsági beállításai. 

2.4. Gépi fordítás 

A gépi fordítás segítségével csupán a szöveg nyersfordítása készíthető el, ez azonban 
alkalmas lehet arra, hogy gyors áttekintést adjon a szabad szövegű megjegyzés 
tartalmáról. Az Európai Bizottság semmilyen felelősséget nem vállal a gépi fordítás 
pontosságát illetően.  

Annak érdekében, hogy a fordítás minősége a lehető legjobb legyen, kérjük, hogy 
mondanivalóját világos és rövid mondatokban fogalmazza meg. A szabad szöveg 
megfogalmazásakor törekedjen arra, hogy a mondatrészek a következő sorrendben 
kövessék egymást: alany + állítmány + tárgy + többi mondatrész. Kerülje a bürokratikus 
nyelvhasználatot. 

Jelenleg az IMI csak kísérleti alapon biztosít gépi fordítást. A gépi fordítóprogram 
fejlesztése folyamatban van. A fejlesztés azt célozza, hogy a gépi fordítás sebessége és 
minősége egyaránt javuljon. 

A Bizottság IMI-honlapja (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/training/new_training_material.html) nemrég új oktatóanyaggal bővült, mely 
bemutatja, hogyan működik a gépi fordítóprogram. (Az oktatóanyag kizárólag angolul 
olvasható.) Ha további tájékoztatást szeretne kapni anyanyelvén a témával kapcsolatban, 
kérjük, forduljon nemzeti IMI-koordinátorához. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a szabad szöveg begépelésekor meg kell adnia, milyen nyelven 
fogalmazza meg a kérdéses megjegyzést. A kérés címzettje kiválaszthatja, milyen 
nyelvre szeretné a szabad szöveget lefordíttatni. Ha a szabad szöveg írója rosszul adta 
meg a forrásnyelvet, a fordítóprogram nem tudja elkészíteni a szöveg fordítását. Ebben 
az esetben szükség lehet arra, hogy a szabad szöveg írója újra begépelje a kérdéses 
szöveget, és a helyes nyelvkód kiválasztásával ismét elküldje a kérést a címzettnek. 
Amikor Ön hatóságot választ ki a rendszerben, az IMI feltünteti, milyen nyelveken 
értenek a kérdéses hatóság munkatársai. Ha Ön ismeri e nyelvek közül valamelyiket, 
célszerű megjegyzését ezen a nyelven megfogalmaznia ahelyett, hogy igénybe venné a 
gépi fordítóprogramot. 

A gépi fordítóprogram kifejlesztése lehetővé fogja tenni a számunkra, hogy az IMI 
rendszerben biztosított gépi fordítási funkciót továbbfejlesszük. A következő fejlesztések 
elvégzését tervezzük: (Word formátumú) csatolt dokumentumok fordítása, saját fordítás 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
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hozzáadásának lehetősége, a fordítás mentése úgy, hogy a fordítás az IMI-kérés részeként 
jelenjen meg (ahogy ez a múltban is volt), valamint a gépi fordítási funkció alkalmazási 
körének kiterjesztése a riasztásokra. 

2.5. Adatlap nyomtatása 

A Bizottság IMI-honlapja (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/training/new_training_material.html) nemrég új oktatóanyaggal bővült, mely 
bemutatja, hogyan lehet adatlapot nyomtatni az IMI rendszerben. (Az oktatóanyag 
kizárólag angolul olvasható.) Ha további tájékoztatást szeretne kapni anyanyelvén a 
témával kapcsolatban, kérjük, forduljon nemzeti IMI-koordinátorához. 

2.6. Információkérés – általános kérdések 

Ön a kérésben feltüntetett személyes adatokat (adatvédelmi okokból) nem tekintheti meg. 
Erre csak akkor van lehetősége, ha a kérést elfogadja, mert úgy ítéli meg, hogy hatósága 
illetékes annak kezelésére. Felhívjuk figyelmét, hogy Ön a kérést még akkor is 
továbbíthatja egy másik hatósághoz, ha az elfogadást követően rájön, hogy hatósága 
mégsem illetékes a kérés megválaszolására. 

Ha a hatóságához tartozó összes kérést meg szeretné tekinteni, akkor a „Keresés” menü 
„Keresés minden kérés körében” elnevezésű menüpontját kell kiválasztania. A 
kereséshez semmilyen keresőfeltételt nem kell megadni. A rendszer az Ön hatósága által 
küldött és kapott kérések mindegyikét feltünteti a találatok között. 

A határidő a folyamat két szakaszában módosítható: 1/ a kérés elfogadásakor 2/ további 
tájékoztatásra irányuló kérés elfogadásakor. A hivatalos határidő változatlan marad 
abban az esetben, ha Ön üzenetben tájékoztatja a partnerhatóságot arról, hogy a kérést a 
határidőtől eltérő időpontban válaszolja meg, és a partnerhatóság ebbe beleegyezik. Ha a 
későbbiek folyamán meg kell változtatni a határidőt, azt javasoljuk, hogy a kérés egy 
részét a „Kérés részleges továbbítása” funkció segítségével továbbítsa másik hatóságnak 
(lásd a vonatkozó oktatóanyagot az IMI-honlapján: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html). Ezáltal 
módja nyílik arra, hogy a kérésben szereplő kérdések egy részét megválaszolja, a többi 
kérdéshez pedig új határidőt rendeljen. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Bizottság rendszeresen küld emlékeztetőt a tagállamoknak 
arra vonatkozóan, hogy időben fogadják el és válaszolják meg a hozzájuk beérkező 
információkéréseket. Ha bármilyen problémája támad a kérésekkel, a NIMIC-től minden 
esetben segítséget kérhet. 

2.7. Információkérés – kérdések és válaszok 

Köszönjük az előre lefordított típuskérdésekkel és -válaszokkal kapcsolatban beérkezett 
felhasználói észrevételeket. Azt tervezzük, hogy a különböző jogterületekért felelős 
kollégákkal és a szakértői csoportokkal közösen aktualizáljuk a kérdéscsoportokat. A 
felhasználók észrevételei ezért rendkívül hasznosak a számunkra.  

A kérdéscsoportok teljes listája megtalálható az IMI honlapján a „Fontos 
dokumentumok” > „Tájékoztató anyagok” > „Az IMI rendszerben választható kérdések” 
lapon (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_hu.html#data_fields). 

A felmérésben részt vevő felhasználók közül néhányan felvetették, hogy szükség volna 
szabad szövegű kérdések küldésére, amit az előre összeállított kérdéscsoportokra épülő 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_hu.html#data_fields
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IMI nem tesz lehetővé. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az előre lefordított kérdéseket az 
európai uniós jogszabályok alapján állítottuk össze, és előzetesen egyeztettük a 
tagállamokkal. Ha Ön úgy gondolja, hogy a kérdéscsoportok hiányosak, illetve hogy 
egyes kérdések nem világosak, kérjük, vegye fel a kapcsolatot nemzeti IMI-
koordinátorával, aki továbbítani fogja az Ön visszajelzését az Európai Bizottságnak.  

Ha az előre lefordított válaszok nem elég kimerítőek, Önnek minden esetben lehetősége 
van arra, hogy válaszát részletesen ismertesse a „Megjegyzések a válaszhoz” elnevezésű 
szövegmezőben. 

Ha pedig úgy véli, hogy a partnerhatóságtól kapott válasz nem világos, vagy túl rövid, 
minden gond nélkül további tájékoztatást kérhet. 

2.8. Információkérés – csatolt dokumentumok 

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön a lezárás előtti lépések bármelyikében dokumentumot 
csatolhat a tájékoztatásra irányuló kéréshez. A csatolt dokumentumokat csak akkor lehet 
törölni, ha a kérés „Tervezett kérés” státuszban van. A kérés többi státuszában (azaz a 
megkeresett hatósághoz történt kiküldést követően) a csatolmányok törlésére már nincs 
mód, mivel a kérés beérkeztével a csatolt dokumentumok azonnal láthatóvá válnak a 
megkeresett hatóság munkatársai számára. 

Ha Ön ki szeretne emelni bizonyos információkat a csatolt dokumentum(ok)ban, ezt még 
azelőtt kell megtennie, hogy a dokumentumo(ka)t csatolja az IMI-kéréshez. 

2.9. Információkérés – üzenetek és emlékeztetők 

Emlékeztetni szeretné a megkeresett hatóságot, hogy választ vár kérésére? További 
tájékoztatásra vagy igazoló okmányokra van szüksége? Ön a kérés lezárása előtt 
bármikor üzenetet küldhet a partnerhatóságnak az IMI rendszeren keresztül. Az 
üzenetküldéssel kapcsolatos tudnivalókról az IMI honlapján tájékozódhat 
(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html). 

Mentést követően az üzenetet már nem tudja módosítani. Ez azért van így, mert ha 
elmenti az üzenetet, az közvetlenül láthatóvá válik a másik hatóság számára a 
rendszerben. Az üzenet beérkezéséről a partnerhatóság e-mailben is értesítést kap.  

2.10. Hatóságok keresése 

Köszönjük az illetékes hatóságok keresésével kapcsolatban kapott felhasználói 
visszajelzéseket! Felhívjuk a felhasználók figyelmét arra, hogy a jövőben még többet 
teszünk majd a kulcsszavakat tartalmazó lista javításáért, és azért, hogy a tagállamok 
ellenőrizzék, hogy hatóságaik helyesen választják-e ki a listáról az illetékességüket leíró 
kulcsszavakat. 

Kérjük, ne feledje, hogy ha nem találja a keresett partnerhatóságot az IMI rendszerben, 
kérését elküldheti a koordinátornak, illetve a nemzeti IMI-koordinátornak. Ebben az 
esetben ők gondoskodnak majd arról, hogy kérését eljuttassák a megfelelő illetékes 
hatósághoz. 

2.11. Automatikus mentés 

Felhívjuk figyelmét, hogy a rendszer nem menti el automatikusan az Ön által beírt 
adatokat. Az adatok megadása során megerősítésként meg kell nyomnia a „Mentés” 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
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gombot. Fontos azt is szem előtt tartania, hogy a munkamenet 45 perc elteltével 
megszakad. Ez azt jelenti, hogy 45 perccel a munkamenet kezdete után az el nem mentett 
adatok elvesznek. 

3. A NÉPSZERŰSÍTÉSSEL ÉS A KÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 

Több felhasználó rámutatott arra, milyen fontos a megfelelő szintű képzés és az 
elsajátított ismeretek megszilárdítása, különösen akkor, ha a felhasználó nem veszi 
gyakran igénybe az IMI rendszert.  

Ha Ön úgy érzi, képzésre van szüksége, lépjen kapcsolatba azzal az IMI-koordinátorral, 
aki hatóságát regisztrálta a rendszerben, vagy forduljon nemzeti IMI-koordinátorához. A 
nemzeti IMI-koordinátorok elérhetőségéről az IMI honlapján tájékozódhat 
(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_hu.html).  

Az IMI-honlap „Képzés” rovata témák szerint csoportosított oktatóanyagokkal és 
felhasználói útmutatókkal áll a felhasználók rendelkezésére. A honlapon elérhető 
dokumentumok között megtalálhatók az IMI-felhasználók által leggyakrabban feltett 
kérdésekre adott válaszok is (lásd: „Gyakori kérdések”). 

4. JOGI KÉRDÉSEK 

4.1. A személyes adatok védelme 

A beépített adatvédelem elvét követve az IMI tervezői szem előtt tartották az 
adatvédelmi jogszabályokban meghatározott követelményeket. Kiemelten fontos ebből a 
szempontból, hogy az IMI korlátozza a hozzáférést az alkalmazás révén lebonyolított 
információcserében szereplő személyes adatokhoz. Ezért az IMI lényegesen magasabb 
szintű védelmet és biztonságot kínál, mint az információcsere más eszközei, például a 
levél, telefon, fax vagy e-mail. 

4.2. Az IMI használata a tagállamokon belül 

Most, hogy hatályba lépett az IMI-rendelet, az IMI rendszert – bizonyos feltételek mellett 
– már az egyes tagállamokon belül is igénybe lehet venni a hatóságok közötti igazgatási 
együttműködés céljára. Feltételt jelent többek között, hogy az együttműködés a már 
korábban létrehozott munkafolyamatokon alapuljon, illetve hogy ne tegyen szükségessé 
számottevő változtatásokat (pl. a kérdéscsoportok vonatkozásában), mivel csak 
kismértékű módosításokra nyílik lehetőség. Ha pedig a tagállamok valamelyike 
rendszeresen igénybe kívánja venni az IMI rendszert a nemzeti hatóságai közötti 
igazgatási együttműködés céljára, ehhez előzetesen engedélyt kell kérnie a Bizottságtól. 
Az IMI tagállamokon belüli használatával kapcsolatban a nemzeti IMI-koordinátoroktól 
lehet részletes felvilágosítást kérni (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/contact_hu.html). 

4.3. Az IMI kötelező használata szemben más kommunikációs eszközök 
igénybevételével 

Hatályba lépett az új IMI-rendelet, aminek következtében kötelező az IMI rendszert 
igénybe venni az igazgatási együttműködés (információcsere és kölcsönös 
segítségnyújtás) céljára mindazokon a jogterületeken, melyeket a rendelet mellékletében 
felsorolt jogi aktusok kijelölnek. Ezek a jogi aktusok a következők: a szolgáltatási 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_hu.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_hu.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_hu.html
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irányelv, a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv, a betegjogokról szóló 
irányelv, az eurokészpénz határon átnyúló szállításáról szóló rendelet és a SOLVIT 
problémamegoldó hálózat, valamint a munkavállalók kiküldéséről szóló irányelv (a 
kísérleti projekt alapján). A jogalkotók a mellékletet rendszeres időközönként 
aktualizálni fogják. 

Nem szabad elfelejteni, hogy – az információcsere céljára létrehozott egyéb rendszerek 
egy részétől eltérően – az IMI rendszert a fejlesztők az adatvédelmi jogszabályokban 
lefektetett követelményeket szem előtt tartva, a „beépített adatvédelem” elvével 
összhangban alakították ki. Tekintettel arra, hogy a rendszer lényegesen magasabb szintű 
védelmet és biztonságot kínál, mint az információcsere egyéb eszközei (pl. a levél, a 
telefon, a fax vagy az e-mail), az IMI megkönnyíti az adatvédelem terén alkalmazandó 
uniós és tagállami jogszabályoknak való megfelelést. 

4.4. Magánjogi szervek és az IMI 

Az IMI az ún. illetékes hatóságok közötti, határokon átívelő igazgatási együttműködés 
céljára tervezett eszköz. Az illetékes hatóságok olyan szervek – többnyire, de nem 
kizárólag állami hatóságok –, melyeknek konkrét feladatokat kell ellátniuk az uniós, 
illetve a tagállami jogszabályok alkalmazásával kapcsolatban. Mindegyik tagállam saját 
hatáskörben dönt arról, mely hatóságokat regisztrálja illetékes hatóságként az egyes 
jogterületek vonatkozásában. Ha Ön úgy véli, hogy az Ön által ismert hatóságok 
valamelyikét regisztrálni kellene az IMI rendszerben, kérjük, forduljon IMI-
koordinátorához.  

5. KOORDINÁTOROKNAK SZÓLÓ INFORMÁCIÓK 

5.1. Hogyan kísérjem figyelemmel az általam koordinált hatóságok kéréseit? 

Az Ön által koordinált hatóságok kéréseit úgy tudja figyelemmel kísérni, ha kiválasztja a 
„Kérések” menü „Keresés minden kérés körében” menüpontját, majd a „Keresési 
tartomány” rovatban az „Azon hatóságok kérései, amelyeknek kapcsolt koordinátora 
vagyok” keresési feltételt. 

Ha nem Ön a kapcsolt kéréskoordinátor, „A keresési tartomány szűkítése” rovatban 
kiválaszthatja a „csak egyes hatóságok kéréseire” opciót. Ezt követően adja meg a 
képernyő alsó részén a kérdéses hatóságok adatait. 

5.2. Folyamatban lévő ügyek – kapcsolatfelvétel más tagállamokkal 

Azt tervezzük, hogy a jövőben a rendszert olyan funkcióval bővítjük, mely lehetővé teszi 
majd, hogy a nemzeti IMI-koordinátorok könnyen kapcsolatba tudjanak lépni más 
tagállamok nemzeti IMI-koordinátoraival. 

Addig is azt javasoljuk a felhasználóknak, hogy szükség esetén e-mailben forduljanak a 
nemzeti IMI-koordinátorokhoz. A NIMIC-ek elérhetőségi adatai megtalálhatók az IMI 
honlapján, de az IMI rendszerben is kikereshetők. Ehhez a „Hatóság neve” rovatba a 
„NIMIC” betűszót kell írni. 

Felhívjuk figyelmét, hogy mindazok a felhasználók, akik hozzáférnek a kéréshez 
(kéréskezelők, kéréskoordinátorok), könnyen felvehetik a kapcsolatot a másik illetékes 
hatósággal és annak koordinátorával a „Kérés kezelése” lap segítségével, amelyen 
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borítékot ábrázoló ikon található a partnerhatóság és kapcsolattartó e-mail címe mellett. 
Az ikonra kattintva új e-mail nyílik meg, a tárgysorban az adott kérés számával. 

6. HASZNOS LINKEK 

A nemzeti IMI-ügyfélszolgálatok listája 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html  

A nemzeti IMI-koordinátorok listája 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_hu.html  

Új oktatóanyagok az IMI-honlapon (kizárólag angol nyelven) 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html  

Gyakori kérdések 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/faq_hu.pdf  

Az IMI rendszerben választható kérdések 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_hu.html#data_fields  

 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_hu.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/faq_hu.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_hu.html#data_fields
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