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Jobb információcsere a hatóságok között
Jobb szolgáltatás a polgárok 
és a vállalkozások számára

Mely területeken használják az IMI-t?

Szakmai képesítések 
2005/36/EK

Szolgáltatások 
2006/123/EK

Munkavállalók kiküldetése 
96/71/EK

Eurókészpénz szállítása 
1214/2011

SOLVIT 
2013/461/EU

Betegjogok 
2011/24/EU

Mozdonyvezetői engedélyek 
2014/89/EU

E-kereskedelem 
2000/31/EK

További információkra van szüksége? 

Látogasson el honlapunkra, mely a következő címen található: 

ec.europa.eu/imi-net

Bevezető kiadvtány hatóságok számára 

Ha Ön olyan területért felelős, melyen az IMI 
információcserét biztosít, forduljon saját országának 

nemzeti IMI-koordinátorához (NIMIC), és érdeklődje meg, 
hogyan tudja hatóságát regisztráltatni. A NIMIC-ek elérhetőségi 

adatai megtalálhatók az IMI-honlapon.

Az IMI támogatásban részesül az európai közigazgatások 
közötti átjárhatósági megoldásokról szóló európai 

bizottsági program, az ISA forrásaiból 
ec.europa.eu/isa

Közbeszerzés 
2014/24/EU és 2014/25/EU



Mi az IMI?

• Az IMI többnyelvű online informatikai eszköz.

A rendszer Európa-szerte megkönnyíti az információcserét 
az uniós jogszabályok gyakorlati végrehajtását végző 
tagállami közigazgatási hatóságok számára.

• Az IMI révén a hatóságok:

 ✓ azonosítani tudják más EU-országokban működő 
partnerhatóságaikat;

 ✓ kérdéseket tehetnek fel egymásnak;
 ✓ a nyelvi különbségek ellenére kommunikálni tudnak 
egymással előre lefordított kérdés- és válaszcsoportok, 
illetve űrlapok segítségével;

 ✓ értesítések formájában tájékoztathatják egymást a 
legújabb fejleményekről;

 ✓ információkat tárolhatnak és oszthatnak meg 
egymással.

• Az IMI több mint 7000 hatóságot és mintegy 13 000 
hatósági felhasználót kapcsol hálózatba.

Hogyan működik az IMI a gyakorlatban?

Miért előnyös az IMI használata?

• Az IMI hozzáférhető az interneten, használatához nincs 
szükség speciális szoftverre.

• Az IMI biztonságos és adatvédelem-barát alkalmazás:

 ✓ csak a regisztrált hatóságok tudnak a rendszerbe 
belépni;

 ✓ a hatóságok csak azokhoz az információkhoz férnek 
hozzá, amelyek közvetlenül érintik őket;

 ✓ a rendszer más kommunikációs csatornáknál (e-mail, 
telefon) magasabb szintű adatvédelmet biztosít;

 ✓ automatikusan életbe léptetett kiegészítő adatvédelmi 
intézkedések szolgálják a személyes adatok védelmét.

• A nemzeti IMI-koordinátorok képzést és támogatást 
nyújtanak a tagállami felhasználóknak.

• Az IMI csökkenti az adminisztratív késedelmek miatt a 
polgárokra háruló költségeket.

• A hatóságok nyomon követhetik kéréseik útját a 
rendszerben, mely a késések elkerülése érdekében 
automatikus emlékeztetőket küld az érintetteknek.

• Az IMI rugalmas rendszer, mely a tagállami igazgatási 
rendszerek (pl. centralizált, decentralizált struktúrák) 
közötti különbségeket is át tudja hidalni. 

Információkérések
Az IMI-ben a tagországok 
hatóságai kérdést tehetnek fel 
más tagállamokban működő 
partnerhatóságaiknak egy sor 
területtel, így pl. a szakmai 
képesítésekkel kapcsolatban.

Értesítések és riasztások
Az IMI-ben a hatóságok új 
intézkedésekről, korlátozásokról, 
kockázatokról és eseményekről 
(így pl. új típusú építészmérnöki 
oklevelek kiadásáról) is 
tájékoztathatják egymást.

Nyilvántartások és adattárak
Az IMI hatóságok úgynevezett. 
adattárakban strukturált 
formákban információkat is 
megoszthatnak. A tagállami 
nyilvántartások jegyzéke például 
minden IMI hatóság számára 
elérhető. 

Ha például, egy brit hatóság munkatársának kérdése van 
egy magyar építész képesítését illetően, az IMI-ben angolul 
választhatja ki a megfelelő kérdéseket., melyeket aztán a 
rendszer magyar hatóság számára magyarul jeleníti meg. 
Hasonlóképpen a magyarul megadott válaszokat a brit 
hatóság angolul fogja látni.

Az euróövezeti országok hatóságai az IMI révén ellenőrizhetik, 
rendelkezik-e egy adott cég az eurókészpénz szállításához 
szükséges engedéllyel.

A tagállamok minden esetben értesítik a Bizottságot és a 
többi tagállamot, ha új követelményeket támasztanak a 
szolgáltatókkal szemben.


