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1. Bevezetés  

2011-ben kísérleti projekt indult annak kipróbálására, hogy az IMI rendszer hogyan 

használható a kiküldött munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó szabályok és 

feltételek nyomon követéséért felelős igazgatási szervek közötti információcserére a 

munkavállalók kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv értelmében.  

A hároméves próbaidőszakot és a pozitív értékelést követően a munkavállalók 

kiküldetéséről szóló irányelv érvényesítéséről szóló 2014/67/EU irányelv 

rendelkezései hivatalos formába öntötték az IMI rendszer használatát a kiküldött 

munkavállalókról szóló irányelv vonatkozásában. 

A munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv érvényesítéséről szóló irányelv célja, 

hogy javítsa a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv végrehajtását, alkalmazását 

és érvényesítését. Az IMI rendszer alapvető szerepet tölt be az irányelv alapját képező 

szorosabb igazgatási együttműködés támogatásában. A kölcsönös segítségnyújtás 

általános elveit a 6. cikk ismerteti, amely jogilag kötelező határidőket vezet be az 

információkérések megválaszolására vonatkozóan. A 7. cikk részletezi a fogadó tagállam 

és a letelepedés helye szerinti tagállam szerepét az igazgatási együttműködés keretében.  

Az irányelv VI. fejezete a végrehajtás biztosításának támogatása érdekében előirányozza 

a hatóságok számára egymás kölcsönös segítését, ha erre szükség van a határozatok 

megküldéséhez, valamint a közigazgatási szankciók és/vagy bírságok behajtásához az 

úgynevezett egységes okirat révén, amely az IMI rendszeren keresztül jön létre.  

A munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv, valamint az annak érvényesítéséről szóló 

irányelv kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó rendelkezéseinek összessége 

4 különböző modul formájában került bevezetésre az IMI rendszerbe: 

 Modul Jogalap 

1. Munkavállalók kiküldetésére irányuló 

kérés 

(A 96/71/EK irányelv 4. cikke, 

valamint a 2014/67/EU irányelv 

6. és 7. cikke, valamint 10. cikkének 

(3) bekezdése) 

2. Szabálytalanságok bejelentése (A 2014/67/EU irányelv 7. cikkének 

(4) bekezdése) 

3. Szankciót és/vagy bírságot kiszabó 

határozat megküldésére irányuló kérések 

(A 2014/67/EU irányelv VI. fejezete) 

4. Szankció és/vagy bírság behajtására 

irányuló kérések 

(A 2014/67/EU irányelv VI. fejezete) 

 

A hatósága hatásköreitől függően Ön az összes modulhoz hozzáférhet, vagy csak 

néhányhoz. 
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Ez az útmutató az első két modul használatát ismerteti. A szankciót és/vagy 

bírságot kiszabó határozat megküldéséről, valamint a szankció és/vagy bírság 

behajtásáról szóló két modullal külön útmutató foglalkozik.  

 A munkavállalók kiküldetésére vonatkozó összes űrlap nagyjából egyforma 

felépítésű. Ez azt jelenti, hogy ha Ön hozzáfér a modulhoz, bármelyik meglévő 

kérést megnyithatja, és bármilyen másik típusú űrlapra átmásolhatja annak 

tartalmát. 
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2. A „Munkavállalók kiküldetésére irányuló kérések” modul  

2.1. A modulról 

A kérésmodul a munkavállalók kiküldetéséről szóló két irányelv keretében zajló 

igazgatási együttműködés fő modulja. A kölcsönös segítségnyújtást támogatja azáltal, 

hogy lehetővé teszi egy tagállami hatóság számára, hogy információt vagy segítséget 

kérjen egy másik tagállam hatóságától. Az érvényesítésről szóló irányelv életbe lépését 

követően át kellett alakítani és ki kellett bővíteni a kérésmodult, hogy bele lehessen 

foglalni az új kötelezettségeket. A modul jelenleg összesen 5 különböző űrlapot bocsát 

rendelkezésre a kérések benyújtásához:   

1) Sürgős kérések  

2) Kiküldetéssel kapcsolatos kérések  

3) Egészséggel és biztonsággal kapcsolatos kérések 

4) Munkafeltételekkel és -körülményekkel kapcsolatos kérések 

5) Dokumentumok szolgáltató részére történő megküldésére irányuló kérések 

A fenti felsorolásban szereplő első, sürgős kérés benyújtására szolgáló űrlap új 

formanyomtatvány, amely egy szolgáltató másik tagállamban való letelepedésének 

ellenőrzéséhez használható (6. cikk (6) bekezdés a) pont).  

A kiküldetéssel, egészséggel és biztonsággal, valamint munkafeltételekkel és –

körülményekkel kapcsolatos információkérések benyújtására szolgáló űrlapok az 

információkérésre szolgáló korábbi űrlapból, annak három részre bontásával lettek 

kialakítva. Ez várhatóan megkönnyíti a releváns kérdések megkeresését, és csökkenti az 

egyes kéréseken belül feltett kérdések teljes számát.  A kérdések egy része a 

munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv 3. cikkében körvonalazott, foglalkoztatásra 

vonatkozó feltételeken alapul, a többi része pedig az érvényesítésről szóló irányelvből 

adódó kérdés.   

A Dokumentumküldés iránti kérés elnevezésű ötödik űrlap szintén új 

formanyomtatvány, amely megkönnyíti a dokumentumok megküldését, amiről az 

érvényesítésről szóló irányelv 6. cikkének (3) bekezdésében esik szó.    

 Amennyiben Ön hozzáfér a „Munkavállalók kiküldetésére irányuló kérések” 

modulhoz, mind az öt űrlapot megtalálja a Kérések (új űrlapok) 

menüpontban. 

2.2. Sürgős kérések 

Egy adott szolgáltató letelepedésével kapcsolatos sürgős kérések 

Az érvényesítésről szóló irányelv (6. cikke (6) bekezdésének a) pontja) lehetővé teszi a 

hatóságok számára, hogy sürgősen információt kérjenek egy olyan szolgáltató 

letelepedésével kapcsolatban, amely munkavállalókat küldött ki a területükre.  
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A sürgős kérés benyújtására szolgáló űrlap kizárólag sürgős esetben használandó, és a 

hatóságoknak meg kell tudniuk válaszolni ezeket a megkereséseket a nemzeti 

nyilvántartásaik alapján.  

A sürgősség megerősítése és megindoklása 

Sürgős kérések küldésekor először meg kell erősítenie, hogy a kérés valóban sürgős, és 

egyértelműen meg kell jelölnie a sürgősség indokát egy szabad szöveges mezőben, 

bizonyos mértékben részletekkel szolgálva a sürgősség megalapozottságát illetően.  

 Csak akkor használja ezt az űrlapot, ha az adott esetben indokolt a sürgősség. 

A sürgős kérések határideje  

Az érvényesítésről szóló irányelv szövege legfeljebb 2 munkanapban határozza meg a 

sürgős kérések megválaszolásának határidejét. Az IMI rendszer azonban a naptári 

napokat veszi alapul, és nem veszi figyelembe a hétvégéket vagy az egyes országok 

ünnepeit.  

 Kérés küldésekor Önnek meg kell adnia, hogy hány naptári napon belül van 

szüksége a válaszra.  

 Beérkező sürgős kérés elfogadása esetén fel kell tüntetni, hogy hány naptári 

napon belül várható válasz.  

 A rendszer mindkét esetben legfeljebb 5 naptári nap megjelölésére biztosít 

lehetőséget. Ez arra szolgál, hogy számításba lehessen venni a hétvégéket, 

valamint az ünnepi időszakokat, például a húsvétot.  

 Az érvényesítésről szóló irányelv értelmében a sürgős kéréseket a címzettnek 

mielőbb – de legfeljebb 2 munkanapon belül – meg kell válaszolnia. 

 

2.3. Kiküldetéssel kapcsolatos kérések 

Kiküldetéssel kapcsolatos kérdések 

Ez az űrlap lehetőséget nyújt Önnek arra, hogy információt kérjen egy adott 

kiküldetéssel kapcsolatban, ha egy másik tagállambeli cég munkavállalókat küldött ki az 

Ön országának területére, vagy ha az Ön országában letelepedett cégek egyike 

munkavállalókat küldött ki egy másik tagállam területére.  

Ha egy adott kiküldetéssel kapcsolatban küld információkérést, a következő négy 

kategóriába sorolt kérdésekből választhat:  

1) a kiküldő céggel kapcsolatos kérdések;  

2) a kiküldött munkavállalókkal kapcsolatos kérdések; 

3) a kiküldetés jellegével kapcsolatos kérdések (a kiküldetés kezdetének, illetve 

végének időpontja stb.); valamint 

4) a csatolt dokumentumokkal kapcsolatos kérdések.  
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A kérdések megfogalmazására eredetileg a munkavállalók kiküldetésével kapcsolatos 

kísérleti projekt keretében került sor. Ezek a kérdések a munkavállalók kiküldetéséről 

szóló irányelv 3. cikkén alapulnak. Az érvényesítésről szóló irányelv hatálybalépésekor 

néhány új kérdéssel bővült a választék.  

Az érvényesítésről szóló irányelv 4. cikke ismerteti, hogy a hatóságok átfogó értékelést 

végeznek a kiküldetés valódiságának megállapításához, valamint a visszaélés és a 

szabályok kijátszásának megelőzéséhez. A munkavállalók kiküldetésével foglalkozó 

szakértők kérésére azonosítva lettek az átfogó értékelés elvégzésekor figyelembe 

veendő különféle elemekre irányuló kérdések, és azok, a 4. cikkre való hivatkozással az 

űrlap egyes kérdéslistáinak tetején szerepelnek.  

 Kérés küldésekor ügyeljen arra, hogy csak a szükséges kérdéseket válassza ki. 

Így nem ró szükségtelen terhet a megkeresett hatóságra.  

   

A kérés indoklása 

A megkereső hatóságnak minden információkérést meg kell indokolnia. Az indokot előre 

meghatározott listából kell kiválasztania. Ezzel biztosítható, hogy minden egyes 

információkérés konkrét kiküldetéshez kapcsolódjon. 

 Csak konkrét kiküldetéshez kapcsolódó kérdések feltételéhez használja ezt az 

űrlapot. 

A – nem sürgős – információkérések megválaszolásának határideje 

 Az érvényesítésről szóló irányelv szövege legfeljebb 25 munkanapban határozza meg 

az információkérések megválaszolására rendelkezésre álló időt. Az IMI rendszer 

azonban – ahogy arról a 2.2. szakasz már említést tesz – a naptári napokat veszi alapul, 

és nem veszi figyelembe a hétvégéket vagy az egyes országok ünnepeit.  

 Kérések küldésekor vagy beérkező kérések elfogadásakor fel kell tüntetni, 

hogy hány naptári napon belül van szüksége a válaszra, illetve várhatóan hány 

naptári napon belül küldi meg a választ.  

 A rendszerben legfeljebb 35 naptári napot lehet megadni – ez 

25 munkanapnak felel meg.  

 Az érvényesítésről szóló irányelv értelmében a munkavállalók kiküldetésével 

kapcsolatos információkérést fogadó hatóságnak 25 munkanapon (35 naptári 

nap) belül kell választ adnia, hacsak nem állapodnak meg rövidebb határidőben 

a megkeresés feladójával. 

2.4. Egészséggel és biztonsággal kapcsolatos információkérések 

Az űrlap segítségével egy konkrét kiküldetéshez kapcsolódó egészségvédelmi és 

biztonsági intézkedésekre, valamint egy adott munkabaleset körülményeire 

vonatkozóan tehet fel kérdéseket. Az űrlapon szereplő kérdéseket a Vezető Munkaügyi 

Felügyeleti Tisztviselők Bizottsága fogalmazta meg és hagyta jóvá. 
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Amikor a megkereső hatóság egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos kérést 

hoz létre, fel kell tüntetnie, hogy balesettel kapcsolatban érdeklődik-e. Ha igen, meg kell 

adnia a baleset valamennyi ismert részletét, például a dátumot és a helyszínt.  

A fenti 2.2. szakaszhoz hasonlóan meg kell nevezni egy indokot, a válaszadásra pedig 

szintén a legfeljebb 35 naptári napban maximált határidő alkalmazandó.  

2.5. Munkafeltételekkel és -körülményekkel kapcsolatos kérés 

Ez az űrlap az alkalmazandó munkafeltételekkel és -körülményekkel kapcsolatos 

kérdéseket foglalja magában. A kérdések 8 kategóriára vannak bontva. A kérések egy 

vagy több kérdést tartalmazhatnak a különböző kategóriák bármelyikéből. A 

megkeresett hatóság által adott válasz sok kérdés esetében további alkérdéseket 

vethet fel.  

Ilyen például a Munkaidő és pihenőidő (Munkaórák) kategória következő kérdése: 

„[F213] Szabályozza-e az Ön tagállama a pihenőidő minimális hosszát?”  

Ha a kapott válasz igen, a következő kérdések jelennek meg: 

-> Ha igen, hogyan kerül sor a pihenőidő kiszámítására? 

-> Hány óra a pihenőidő minimális hossza? 

A munkafeltételekkel és-körülményekkel kapcsolatos kérdések közül több esetében a 

megkeresett hatóság legördülő listából választhatja ki a megfelelő választ.  A Bérszintek 

kategóriához tartozó 

 „[F403] Minek az alapján kerül sor a díjazás kiszámítására?”   

kérdés esetében a válaszadó például a következők közül választhat: 

napi alapon 

heti alapon 

kéthetes időszak alapján 

havi alapon 

éves alapon 

egyéb módon, az alábbiak szerint 

Ezek az előre meghatározott válaszok egyértelmű és döntő választ biztosítanak a 

kérelmező hatóság számára a saját nyelvén. Előre meghatározott válaszok esetén 

kiegészítő szabad szöveges mező is rendelkezésre áll a további pontosításhoz. 

2.6. Dokumentumok megküldésére irányuló kérés 

A más tagállam hatóságának címzett, dokumentumok küldésre irányuló kérés 

űrlapjának felépítése megegyezik a munkavállalók kiküldetésével kapcsolatos egyéb 

űrlapokéval, azonban kérdések helyett a feladó felkéri a címzettet, hogy küldjön egy 

vagy több csatolt dokumentumot valamely szolgáltatónak a nevében.  

Indoklás 

Más kérésekhez hasonlóan a feladónak ebben az esetben is meg kell indokolnia a 

kérését.  
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A dokumentumok megküldésének határideje 

Ezekre a kérésekre nem vonatkozik jogszabályban meghatározott határidő. Gyakorlati 

okokból legfeljebb három hónapos határidő szabható meg.  

Lehetséges válaszok 

A dokumentumok megküldésére irányuló kérések megválaszolásakor előre 

meghatározott válaszok állnak rendelkezésre:  

 Megküldtük a dokumentumo(ka)t a szolgáltatónak. 
 A szolgáltató fizetésképtelenségi eljárás alatt áll. Emiatt egy másik szervezetnek 

küldtük meg a dokumentumo(ka)t. 
 Nem tudtuk megküldeni a dokumentumo(ka)t a szolgáltatónak. 
 Nem fogjuk megküldeni a dokumentumo(ka)t az alábbi okból kifolyólag. 

Minden válasz esetében további részleteket kell megadni. Például:  

 A „Nem tudtuk megküldeni a dokumentumo(ka)t a szolgáltatónak”  válasz 
kiválasztásakor a következő további válaszsorjelenik meg:  

A következő okokból: 
 A szolgáltató címe/tartózkodási helye ismeretlen. 
 A szolgáltató nem telepedett le az országunkban. 
 A szolgáltató már nem létezik/megszűnt. 
 Az alábbi szövegdobozban részletesen ismertetett egyéb okokból kifolyólag.
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3. A munkavállalók kiküldetésére irányuló kérések kezelése  

A dokumentumok megküldésére irányuló kérések kivételével valamennyi kérés 

ugyanúgy épül fel, és a következő részleteket tartalmazza:  

a) a kérés (indoklás, határidő, kiválasztott címzett) 

b) a kiküldő cég 

c) a kiküldött munkavállalók 

d) kérdések és válaszok  

e) üzenetek és igazoló dokumentumok, valamint  

f) a rendszer által létrehozott információk, más néven ügykezelési információk. 

A „dokumentumok megküldésére irányuló kérés” nem tartalmaz kiküldött 

munkavállalókkal kapcsolatos adatokat, és kérdések, illetve válaszok helyett azt a kérést 

foglalja magában, hogy a hatóság küldje meg a csatolt dokumentumokat a 

szolgáltatónak. 

Olyan felhasználók küldhetnek vagy válaszolhatnak meg kéréseket, akik hozzáférnek a 

kérésmodulhoz, és „kéréskezelői” jogosultsággal rendelkeznek.  

A munkavállalók kiküldetésére irányuló kérések moduljához tartozó öt űrlap mind 

létrehozható és megtekinthető a „Kérések (új űrlapok)”. 

Azok a kérések, amelyekkel kapcsolatban az Ön hatóságának teendője van, az 

„Irányítópult” menüpontban vannak felsorolva. 

3.1. Kéréstervezet készítése 

A következő menüpont segítségével hozható létre új kérés:  

„Kérések (új űrlapok)” -> „Kérés létrehozása”.  

Megjelenik a munkavállalók kiküldetésére irányuló kérésekhez kapcsolódó öt űrlap, 

valamint az Ön hozzáférési jogosultságától függően más űrlapok is. 

A kérések adatainak bevitele és megjelenítése – a többi IMI-adatcseréhez hasonlóan – 

több lapon, vagy képernyőn történik. Új kérelem létrehozásakor meg kell adnia a 

megjelenő lapon az összes kötelezően megadandó adatot, mielőtt tovább léphetne a 

következő lapra. A kötelezően megadandó adatokat piros csillag jelöli.  

Ha a kötelező adatok megadása nélkül próbál továbblépni a következő lapra, vagy az 

adatok nem felelnek meg az érvényességi ellenőrzések során, a képernyő bal felső 

sarkában található panelen hibaüzenetek jelennek meg, és pirossal kiemelt mezők 

jelzik a hibák helyét. Ha a hibalista miatt nem látja megfelelően a képernyőt, bezárhatja, 

majd újra megnyithatja a hibaüzeneteket. 

1. lépés – Az indoklás, a határidő és a megkeresett hatóság megadására szolgáló 

lap 
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 A kérések létrehozásának legelső lépése a kérés benyújtásának megindoklása 

vagy alátámasztása. Ezt az adott űrlaptól függően szabad szöveges mező, előre 

meghatározott indokok listája, vagy akár a kettő kombinációja segítségével lehet 

megtenni. A kérés hátterében álló indok megtudakolása segít annak 

biztosításában, hogy azt a releváns jogi kereten belül küldje a felhasználó.  

 A kérésküldőnek a kérés határidejének meghatározásához meg kell adnia, hogy 

hány naptári napon belül van szüksége a válaszra.  A megkeresett 

hatóságnak ezt figyelembe kell vennie, amikor rögzíti, hogy várhatóan hány 

napon belül válaszolja meg a kérést. A megkeresett hatóság által megjelölt napok 

száma határozza meg, hogy mi lesz a kérés határideje.   

Az egyes űrlapokhoz tartozó maximális határidőket és a kapcsolódó jogi 

kötelezettségeket a 2. szakasz ismerteti. 

 A következő lépésben Önnek ki kell választania a megkeresett hatóságot. 

Kattintson a „Keresés” funkcióra, és adja meg a keresési feltételeket: válassza ki, 

hogy melyik országnak kívánja küldeni a kérést, és adjon meg minden további 

ismert feltételt, például a név egy részét vagy a várost. Másik megoldásként 

válassza ki az országot, és nyomja meg a keresés gombot. A rendszer megjeleníti 

a megadott feltételeknek megfelelő, és a „Munkavállalók kiküldetésére irányuló 

kérések” modulhoz hozzáférő összes hatóságot.  Ha Ön meg szeretné tekinteni a 

találati listában szereplő hatóságok valamelyikének részletes adatait, kattintson 

duplán a vonatkozó sorra, és az IMI rendszerben megjelenik egy új lap, amely a 

hatóság összes adatát tartalmazza. Ezt követően megvizsgálhatja az adatokat, 

hogy eldöntse, ez tűnik-e a megfelelő hatóságnak a kérése megválaszolására.   

Például: illetékes hatóság keresése az olaszországi Veronában (ahol több hatóság 

felel a munkavállalók kiküldetéséért) 

Válassza ki az országot (Olaszország), és adja meg a várost (Verona).   

Ha Ön nem tudja megállapítani, melyik az illetékes hatóság a kérdés 

megválaszolásához, keressen rá egy olyan hatóságra a szóban forgó országban, 

amely koordinátori szereppel rendelkezik a modul vonatkozásában. A 

koordinátor ezt követően továbbítja az Ön kérését a megfelelő hatóságnak. 

 

2. lépés – A kérés tárgya  

Következő lépésként Önnek információkat kell megadnia a szolgáltatóról és a kiküldött 

munkavállalóról/munkavállalókról, egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 

kéréseknél pedig adott esetben a baleset részleteiről.   

 A munkavállalók kiküldetésére irányuló kérések esetében minden esetben meg 

kell adni a kiküldő cég (szolgáltató) adatait. Noha sok mező kitöltése nem 

kötelező, fontos minél több információt megadni, hogy a megkeresett hatóság 

könnyen és pontosan azonosíthassa a szolgáltatót.    
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A munkavállalók kiküldetésére irányuló kéréseknek minden esetben tényleges 

kiküldetéshez kell kapcsolódniuk, ezért legalább a kiküldő cég (szolgáltató) adatait meg 

kell adni. 

 Ha a kérés egy vagy több kiküldött munkavállalóra vonatkozik, a 

munkavállaló(k) adatait vagy egyesével kell megadni manuálisan, vagy az összes 

munkavállaló adatait tartalmazó fájlként – például PDF-ként – kell csatolni a 

kéréshez.   

A kiküldött munkavállalók adatainak manuális megadása (a rendelkezésre álló 

táblázatban) 

Egy vagy több kiküldött munkavállaló adatainak manuális megadása 

esetén minden munkavállaló adatait meg kell adni, és az adatok táblázatban 

vagy lista formájában jelennek meg. Az adatok manuális megadásához tegye a 

következőket:  

 Jelezze, hogy az adatokat a következőképp adja meg: „táblázatban 

megadva”.   

 Kattintson a „Hozzáadás” gombra az alul megnyíló panelen. 

 Megjelenik az „1.” jelölésű sor, és a panel alatti mezőkbe beírhatók az 

első munkavállaló adatai.   

 Töltsön ki minden ismert adatot a munkavállalóról. 

 Ha újabb munkavállaló adatait kívánja megadni, kattintson ismét a 

„Hozzáadás” gombra. Megjelenik a táblázatban a „2.” számú sor, az 

adatok kitöltésére szolgáló mezőkkel.  

 Ismételje meg a műveletet, amíg meg nem adta minden munkavállaló 

adatait, majd kattintson a „Tovább” gombra.  

A korábban bevitt munkavállalók adatait szerkesztheti, ha rákattint az adott 

sorra a táblázatban vagy a listában. Ha az „Hozzáadás” gombra kattint, de nem 

adja meg az adott munkavállaló kötelezően kitöltendő adatait, hibaüzenet jelenik 

meg. Töltse ki az összes adatot, vagy törölje sort: ehhez válassza ki a táblázatban, 

és kattintson a „Törlés” gombra.  

A kiküldött munkavállalók adatainak megadása csatolt fájlban 

Ha kérése több munkavállalóra vonatkozik, egyszerűbb megoldás lehet, ha csatol 

egy fájlt, amely az összes kiküldött munkavállaló adatait tartalmazza. Teendők: 

 Jelezze, hogy az adatokat a következőképp adja meg: „csatolmányként 

feltöltve’”. 

 Kattintson a „Fájl feltöltése”, majd a „Tallózás” gombra, és válassza ki a 

fájlt. Végezetül kattintson a „Mentés” gombra. 

Ha ellenőrizni akarja a csatolt fájl tartalmát, kattintson a „Letöltés” gombra. Ha ki 

kell cserélnie a fájlt, kattintson a „Törlés” gombra, majd ismételje meg a 

folyamatot a megfelelő fájl hozzáadásával.  

 Az egészséggel és biztonsággal kapcsolatos információkérések esetében Önnek 

meg kell válaszolnia a kérdést, hogy a kérése konkrét balesethez kötődik-e, és ha 

igen, minden ismert részletet meg kell adnia a balesettel kapcsolatban. Ilyen 

például a baleset helyszíne és időpontja. 
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 Dokumentumok megküldésére irányuló kérések esetében nincs lehetőség 

kiküldött munkavállalók adatainak megadására. 

3. lépés – Kérdések kiválasztása vagy dokumentumok megküldésének kérése 

Kiküldetéssel vagy munkafeltételekkel kapcsolatos kérések esetében 

 Mivel sok kérdés áll rendelkezésre, a kérdések kategóriákba vannak sorolva. Ez 

megkönnyíti a felhasználó számára a választást. Ennélfogva e két űrlap esetében 

Önnek meg kell jelölnie, hogy milyen kategóriákba tartozó kérdéseket kíván 

feltenni.   

 Ha nem ismeri a kategóriákat és a feltehető kérdéseket, érdemes lehet 

áttekinteni a kérdéscsoportokat, amelyek az IMI weboldalán1 érhetők el.   

 Minden kiválasztott kategóriánál új lap jelenik meg, amelyen megtekinthető a 

lehetséges kérdések listája. Kattintson a „Tovább” gombra a kérdéseket 

tartalmazó lapok áttekintéséhez.  

 Ha arra a következtetésre jut, hogy olyan kategóriát jelölt meg, amelyhez 

egyetlen kérdést sem kíván kiválasztani, egyszerűen kattintson az „Vissza” 

gombra. Így visszatérhet a „Kérdéstípusok” lapra, és megszüntetheti a bejelölt 

kategória kiválasztását. 

A kérdések kiválasztása, és a kiválasztás visszavonása 

 Ha ki szeretne választani egy kérdést, pipálja be a kérdés melletti 

jelölőnégyzetet. A kérdések listája alatt megjelenik egy panel, ahol további 

adatokkal vagy részletekkel egészítheti ki a kérdést. Ha csak rákattint egy sorra, 

a kérdés nem lesz kiválasztva, és nem fog tudni további részleteket megadni.  

 A kiválasztás megszüntetéséhez vegye ki a pipát a kérdés melletti 

jelölőnégyzetből. 

Miután a kérdéseket tartalmazó összes lapon kiválasztotta a kívánt elemeket, a 

„Mentés” gombbal, „Tervezet” státuszban mentheti el a kérést.  

Ha Dokumentumok megküldésére irányuló kérés benyújtására szolgáló űrlapot tölt 

ki, a kérdések kiválasztását lehetővé tevő lap helyett egy olyan lap jelenik meg, ahol az 

elküldendő dokumentumo(ka)t lehet csatolni. 

3.2. Kéréstervezet véglegesítése  

A „tervezet” státuszú kérésekben minden információt szerkeszthet az indoktól kezdve 

egészen a kérdések kiválasztásáig.  Ebben a státuszban többek között a következő 

műveletek végezhetők el: 

 törlés, amely végleg eltávolítja a kérést az IMI adatbázisból; 

                                                             
1 Az IMI weboldala (http://ec.europa.eu/imi-net/). 

http://ec.europa.eu/imi-net/
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 szerkesztés, amely lehetővé teszi a kérés valamennyi lapjának áttekintését, és 

az adatok módosítását vagy kiegészítését, többek között kérdések hozzáadását 

és eltávolítását; 

 előfordulhat, hogy igazoló dokumentumokat szeretne hozzáadni a kéréshez, 

vagy üzenetet szeretne mellékelni a megkeresett hatóság számára. Minderre 

akkor nyílik lehetőség, ha már elmentette a kérést tervezetként. Az üzenetekkel 

és a csatolmányokkal kapcsolatos további információkért lásd a 3.8.3. szakaszt; 

3.3. Kérés küldése 

A kérés véglegesítése után kattintson a „Küldés” gombra. 

 Ha az Ön hatóságának több kapcsolt koordinátora van a munkavállalók 

kiküldetése területén, a rendszer felkéri, hogy válassza ki a listából a megfelelő 

koordinátort.  

 Ha az Ön hatóságának kéréseit engedélyeznie kell a koordinátornak, a 

koordinátor e-mailben kap értesítést arról, hogy az engedélyére van szükség. 

 Ha az Ön hatóságának kérései nem igényelnek koordinátori engedélyezést, a 

kiválasztott megkeresett hatóság felhasználói azonnal e-mailt kapnak, amely a 

tudtukra adja, hogy új beérkező kérést kell megválaszolniuk.  

3.4. Kérés módosítása vagy visszavonása 

Az elküldést követően többé nem lehet törölni vagy módosítani a kérést, néhány mezőt – 

például az elérhetőségi adatok – kivéve. A „Üzenetek és csatolmányok” lap segítségével 

azonban megadhat további információkat (lásd alább a 3.8.3. szakaszt). Ha alapvető 

hibákat ejtett a kérésben, vagy többé nincs szüksége a kért információkra, a 

„Visszavonás” (Visszavonás) művelettel visszavonhatja a kérést. Ha visszavonja a 

kérést, meg kell indokolnia a döntését. 

A kérés elküldését követően többé nem tudja törölni vagy módosítani azt. 

További információkat adhat meg, vagy javításokat végezhet például üzenet 

hozzáadásával, illetőleg szükség esetén visszavonhatja a kérést. 

 

3.5. A beérkező kérések kezelése 

Ha az Ön hatósága új beérkező kérést kap, a kérés kezelői e-mailben értesítést kapnak 

erről, és a kérés megjelenik az „Irányítópult” menüpontban az „Elfogadásra váró 

kérések” címsor alatt. 

3.5.1. Kérés elfogadása 

A kérések elfogadása előtt nem láthatók személyes adatok, és nem nyithatók meg a 

csatolmányok. Ezzel biztosítható, hogy a személyes adatok megosztására csak a 

szükséges ismeret elve alapján kerüljön sor. Ha a feltett kérdések alapján egyértelmű, 

hogy az Ön hatósága illetékes a kérés megválaszolására, az „Elfogadás” művelettel 

fogadja el haladéktalanul a megkeresést. A megkereső hatóság e-mailben értesítést kap 
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arról, hogy a kérés el lett fogadva. Ha elfogadta a kérést, de később arra a 

következtetésre jut, hogy más hatóságnak kellene kezelnie azt, lehetősége nyílik a 

megkeresés továbbítására (lásd az alábbi 3.5.2. szakaszt). 

Amikor elfogad egy kérést, a rendszer felkéri, hogy adja meg, várhatóan hány napon 

belül válaszolja meg azt. Először figyelembe kell vennie, hogy a megkereső hatóság 

hány napon belül kért választ, majd a megkeresés elküldése óta eltelt időt is.  Az 

engedélyezett napok maximális száma a használt űrlaptól függően változó. Ennek 

részleteit lásd fent a 2. szakaszban. Önnek naptári napokban kell megadnia, hogy 

várhatóan hány nap múlva válaszol a kérésre, és ez határozza meg a megkeresés 

határidejét. 

3.5.2. Kérés továbbítása 

Ha egyértelmű, hogy a megkeresés nem tartozik az Ön hatóságának hatáskörébe, 

továbbítsa azt haladéktalanul a „Továbbítás” művelettel a megfelelő tagállami 

hatósághoz. Ha a releváns hatóság nincs regisztrálva az IMI rendszerben, továbbítsa a 

kérést egy koordinátornak, akinek kapcsolatba kell lépnie a hatósággal, és regisztrálnia 

kell azt a rendszerben.   

A kéréseket az elfogadást követően is továbbíthatja. Ha így jár el, a, rendszerbe Ön által 

bevitt valamennyi válasz- vagy megjegyzéstervezet el fog veszni. 

Továbbítás esetén a rendszer felkéri, hogy indokolja meg a döntését. A kérés 

továbbítását követően megszűnik az Ön felelőssége a kérést illetően. A megkereső 

hatóság e-mail-értesítést kap arról, hogy kérésével várhatóan egy másik hatóság fog 

megkeresett hatóságként foglalkozni.  

3.5.3. Kérés részleges továbbítása 

Ha egy kérésben csupán néhány kérdést tud megválaszolni, Ön vagy megszerezheti a 

szükséges információkat a saját tagállama releváns hatóságától, vagy a „Részleges 

továbbítás” művelettel feloszthatja a megkeresést, vagy elküldheti más hatóságnak a 

vonatkozó kérdéseket. 

A megkereső hatóság e-mail-értesítést kap arról, hogy kérésének egy részét az általa 

megkeresett hatóság egy másik hatóságnak továbbította, és hogy várhatóan ez utóbbi 

hatóság fog – új megkeresett hatóságként – a továbbított kérdésekre válaszolni. 

Emellett a részleges továbbítással akár feloszthatja a kéréseket gyorsan 

megválaszolható és időigényesebb kérdésekre is, és kiválaszthatja, hogy a saját hatósága 

legyen a megkeresett hatóság. Így bizonyos kérdéseket gyorsan megválaszolhat, és több 

időt fordíthat a több erőfeszítést igénylőkre. 

A kért információk rendelkezésre bocsátása kötelező: ha egy kérésben csupán néhány 

kérdést tud megválaszolni, vagy meg kell szereznie a szükséges információkat a saját 

tagállama releváns hatóságaitól, vagy a „Részleges továbbítás” művelettel feloszthatja a 

megkeresést, és elküldheti más hatóságnak, vagy egy koordinátornak a vonatkozó 

kérdéseket. 
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3.5.4. Kérés megválaszolása 

A kérés elfogadását követően Ön a kérés összes adatát, és adott esetben az ahhoz csatolt 

dokumentumokat is áttekintheti. A kérdések egynél több lapon is megjelenhetnek az 

adott űrlaptól függően. A kérdések áttekintésekor kattintson a megválaszolni kívánt 

kérdésre, és alul megjelenik egy panel, ahol elolvashatja az esetleges szabad szöveges 

megjegyzéseket, amelyeket a megkereső hatóság vitt be a rendszerbe. 

Ha készen áll a kérés megválaszolására, kattintson a „Válasz szerkesztése” lehetőségre.  

Ha meg akar válaszolni egy kérdést, kattintson rá, és a kérdéslista alatt megjelenik egy 

panel. A rendszer megismétli a kérdést a megkereső által bevitt esetleges szabad 

szöveges megjegyzésekkel, valamint a rendelkezésre álló válaszmezőkkel.  Ön előre 

meghatározott válaszokból választhat, vagy szabad szöveges formában válaszolhat. 

Néhány válasz további kérdéseket nyithat meg. 

Ha anélkül próbálja menteni a megkeresést a „Mentés” gombbal, hogy minden kérdést 

megválaszolt volna, hibaüzenetek jelennek meg a képernyő bal felső sarkában található 

panelen, a lapok és a megválaszolatlan kérdések pedig narancssárgával lesznek 

kiemelve. Figyelmen kívül hagyhatja a figyelmeztetéseket, és úgy is mentheti a kérést, 

hogy csak néhány kérdést válaszolt meg. 

Emellett üzeneteket írhat a megkeresőnek, és az erre szolgáló lapon igazoló 

dokumentumokat is csatolhat. Lásd a 3.8.3. szakaszt. 

Dokumentumok megküldésére irányuló kérés esetében kérdések megválaszolása 

helyett egy előre meghatározott lista segítségével fel kell tüntetnie, hogy el tudta-e 

küldeni a dokumentumokat, vagy sem. Az űrlappal kapcsolatos pontos tudnivalókat lásd 

a 2.6. szakaszban.  

3.5.5. Válasz küldése 

A válasz véglegesítése után kattintson a „Küldés” lehetőségre.   

 Ha az Ön hatóságának több kapcsolt koordinátora van a munkavállalók 

kiküldetése területén, a rendszer felkéri, hogy válassza ki a listából a megfelelő 

koordinátort.  

 Ha az Ön hatóságának kéréseit a koordinátornak engedélyeznie kell, a 

koordinátor e-mailben kap értesítést arról, hogy engedélyeznie kell a választ. 

 Ha az Ön hatóságának kérései nem igényelnek koordinátori engedélyezést, a 

megkereső hatóság azonnal e-mailt kap, amely a tudtára adja, hogy választ 

kapott a megkeresésére. 

3.6. Kérés lezárása 

Kérés küldőjeként Ön e-mailben kap értesítést arról, ha a megkeresett hatóság válaszolt 

a kérésére. A rendszer az üzenet másolatát emellett az Ön hatóságának az értesítési e-

mail-címére is megküldi. A kérést az Irányítópulton találja a „Lezárásra váró kérések” 

menüpontban.  
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Nézze meg a választ, valamint olvassa el a megkeresett hatóság által bevitt esetleges 

szabad szöveges megjegyzéseket és üzeneteket. A válasz új csatolmányokat is 

tartalmazhat.  

Ha Ön az eredeti kéréshez dokumentumot csatolt, és ezzel kapcsolatban kérdéseket tett 

fel a megkeresett hatóságnak, fontos, hogy áttekintse, milyen válaszokat (és esetleges 

megjegyzéseket) tartalmaz a hatóság válasza a csatolmány vonatkozásában.  

Miután áttekintette a kérésére érkezett választ, és ha elégedett azzal, haladéktalanul el 

kell fogadnia azt a „Válasz elfogadása” művelettel. 

3.7. Felvilágosításkérés és a felvilágosítás megadása 

Ha a kérésre érkezett válasz áttekintését követően pontosításra van szüksége a kapott 

válaszokkal kapcsolatban, használja a „Felvilágosításkérés” funkciót. Megjelenik egy 

szabad szöveges mező, ahol pontosítást kérhet.   

A megkeresett hatóság e-mailben kap értesítést a kérésről, amely a felhasználók 

Irányítópultján jelenik meg a „Megválaszolásra váró kérések” menüpontban.  

Megkeresett hatóságként meg kell néznie a kérés első lapján látható „Utolsó műveletek” 

menüpontban, hogy milyen felvilágosítást kér a megkereső hatóság. Kattintson a 

„Felvilágosításkérés” sorra, és az alul megjelenő panelen a kért pontosítás részletei 

mellett azt is megtekintheti, hogy ki végezte ezt a műveletet. Ezt követően szabad 

szöveges mező hozzáadásával részletesebben kifejtheti a korábbi válaszait, és szükség 

esetén igazoló dokumentumokat csatolhat. A szükséges pontosítások megadását 

követően kattintson a „Válasz elküldése” lehetőségre. Emellett az adott esettől függően 

hasznos lehet, ha a kéréshez üzenetet mellékelve is kommunikál a megkeresővel. 

Ha megkereső hatóságként nem pontosításra, hanem további információkra van 

szüksége, fogadja el a választ az „Válasz elfogadása” lehetőséggel, és küldjön új kérést a 

3.8.4. szakaszban ismertetett „Másolás” funkcióval.  

 

3.8. Kérésekkel kapcsolatos egyéb általános funkciók 

3.8.1. Szabad szöveg fordítása  

Minden szabad szöveg formájában megadott információ jobb oldalán szövegbuborék 
jelenik meg. A szöveg automatikusan lefordítható az IMI rendszerhez csatlakoztatott 
szolgáltatással (MT@EC). 

Az egyes szabad szöveges mezők lefordításához kattintson a szöveg melletti 
szövegbuborékokra, majd válassza ki a fordítás kívánt nyelvét.   

Emellett a képernyő tetején található „Összes szöveg fordítása” funkcióval egyetlen 
lépésben lefordíthatja az adott kérés teljes szövegét. Ekkor minden szabad szöveg le 
lesz fordítva arra a nyelvre, amelyet Ön beállított az IMI rendszer használatához (vagyis 
a munkamenet nyelvére, amely a képernyő jobb felső sarkában látható).   
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A fordítások rendszerint néhány pillanat alatt megjelennek, de néha késedelem 
tapasztalható az eredeti szöveg hosszúságától, valamint a lefordítandó mezők számától 
függően. 

3.8.2. Kérés adatainak nyomtatása 

A kérés összesadata kivonatolható egy – digitális aláírással ellátott, vagy a nélküli – PDF-
dokumentumba az IMI mind a 22 nyelvén. Ha nincs jogosultsága megtekinteni az adott 
kérelemben szereplő személyes adatokat, a PDF-ben a képernyőn megjelenő 
információkhoz hasonlóan csillagok helyettesítik a személyes adatokat.   

A létrehozott PDF-eket a rendszer az „Adatlapjaim” menüpontban tárolja 30 napig. 

3.8.3. Üzenetek és igazoló dokumentumok (csatolmányok) 

Az IMI rendszerben található összes kérés rendelkezik egy üzeneteknek és igazoló 

dokumentumoknak (csatolmányok) fenntartott lappal. Üzeneteket és igazoló 

dokumentumokat mind a megkereső, mind a megkeresett hatóság bármikor hozzáadhat 

a kérésekhez egészen azok lezárásáig. 

Az üzenetek hasznos kommunikációs lehetőséget biztosítanak a két érintett hatóság 

között. Ha Ön üzenettel egészíti ki a kérését, a másik hatóság felhasználója azonnal 

értesítést kap erről e-mailben. A fogadó fél például további részleteket kérhet a 

szolgáltatóval vagy a munkavállalókkal kapcsolatban. A megkereső hatóság üzenetet 

küldhet a kérés előrehaladásával kapcsolatban. Üzenet hozzáadásakor Önnek az 

üzenettípusok előre meghatározott listájából kell választania, majd szabad szöveges 

formában írhatja be az üzenetét. 

A két érintett hatóság igazoló dokumentumokat is csatolhat bármikor a kéréshez. 

 Dokumentum csatolásakor igyekezzen kifejező nevet adni annak, hogy ki 
lehessen következtetni a dokumentum tartalmát. A többi szabad szöveges 
mezőhöz hasonlóan itt is van egy „Nyelv” mező, amelyben a dokumentum 
nevének nyelvét kell megadni. 

 Dokumentumok feltöltésekor ügyeljen arra, hogy megfelelő nyelvet válasszon 
ki a dokumentumhoz (fájlhoz) – vagyis azt a nyelvet, amelyen a dokumentum 
íródott. Ez eltérhet attól a nyelvtől, amelyen Ön a nevet megadta. 

 A dokumentumok nem lehetnek 10 MB-nál nagyobbak, és bizonyos fájltípusok – 
például végrehajtható fájlok – nem tölthetők fel. 

3.8.4. Kérés másolása 

Megkereső vagy megkeresett hatóságként a „Másolás” funkció segítségével 

felhasználhatja egy adott kérés tartalmát arra, hogy létrehozzon egy ugyanolyan típusú 

kérést. Ez hasznos lehet például akkor, ha ugyanazon szolgáltatóval és 

munkavállalókkal kapcsolatban második kérést kell küldenie, vagy ha ugyanazt a 

kérdéssort kívánja feltenni, mint egy korábbi kérés esetében.  

Kérések másolásakor ugyanazokon a lépéseken halad majd végig, mint a 

létrehozásukkor. A korábbi kérésben megadott adatok módosíthatók, illetve újabb 

kérések adhatók hozzá, illetve egyes kérdések eltávolíthatók belőle.   
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Az illetékes hatóságok az általuk küldött és fogadott kérések bármelyike esetében 

használhatják a kérésmásolási funkciót, státusztól függetlenül. 

3.8.5. Az „Adatok felhasználása” funkció 

Az „Adatok felhasználása” funkció hasonló a „Másolás” funkcióhoz, azonban lehetővé 

teszi, hogy egy munkavállalók kiküldetésére irányuló korábbi kérés segítségével új, 

eltérő típusú kérést hozzon létre. Felhasználhatja például egy letelepedéssel 

kapcsolatos sürgős kérés adatait ahhoz, hogy részletesebb kérést hozzon létre egy adott 

kiküldetéssel vagy a munkafeltételekkel és -körülményekkel kapcsolatban. A hozzáférési 

jogosultságaitól függően információkérést is felhasználhat újból egy közigazgatási 

szankciót/büntetést kiszabó határozat megküldésére irányuló kérés létrehozásához – 

vagy fordítva. 

Természetesen csak a két űrlap közös elemei másolhatók az új űrlapra, és valamennyi 

másolt adat módosítható.  

Az „Adatok felhasználása” funkció a munkavállalók kiküldetésével kapcsolatos 

valamennyi információcseréhez felhasználható, és lehetővé teszi, hogy új 

információcserét kezdeményezzen bármilyen olyan, munkavállalók kiküldetésével 

kapcsolatos űrlap esetében, amelyhez Ön hozzáfér. 

3.9.  Kérések nyomon követése 

A kérések három különböző módon hívhatók elő: 

1. Az Irányítópult minden státusz esetében felsorolja azon kérések számát, 

amelyekkel kapcsolatban Önnek valamilyen műveletet kell végrehajtania. 

Megjeleníti például a kéréstervezetek, valamint az elfogadásra, megválaszolásra 

és lezárásra váró kérések számát.  Ha a megjelenített számra kattint, megnyílik 

egy új lap, amely listázza az összes, adott státuszú kérelmet. 

2. Ha e-mail-értesítést kap, amely arról tájékoztatja Önt, hogy valamilyen 

műveletet kell elvégeznie egy adott kéréssel kapcsolatban, rákattinthat az e-

mailben a kérés számára, és megnyílik az IMI bejelentkezési oldala. A kérés a 

bejelentkezést követően azonnal megjelenik. Ha Ön már be van jelentkezve az 

IMI rendszerbe, a kérés új lapon jelenik meg. 

3. Ha meg akar keresni egy vagy több kérést, a „Kérések (új űrlapok)” 

menüpontban elérhető két, kérések keresésére szolgáló funkció valamelyikét 

is használhatja.   

 Keresés minden kérés körében : ez a menüpont feltételek széles körét 

bocsátja rendelkezésre, amelyek valamennyi kérés esetében közösek: 

bejegyzés száma, kérés státusza, határidő-tartomány, küldés dátumának 

tartománya stb.   

 Kérés keresése űrlap típusa szerint (Kérés keresése űrlap típusa szerint): 

használja ezt a menüpontot, ha egy vagy több adott típusú – például 

munkafeltételekkel és -körülményekkel kapcsolatos – kérést szeretne 
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megkeresni. Ez a keresés ugyanazokat a feltételeket biztosítja, mint az első 

keresés, azonban a szolgáltató is szerepel a keresési feltételek között. 

3.10. Kérésekkel kapcsolatos e-mail-értesítések 

Ha új kérést küld egy hatóság, vagy egy meglévő kérésen végrehajtanak valamilyen 

műveletet, az érintett felhasználók automatikusan e-mail-értesítést kapnak. 

 Új kérés küldésekor a következők kapnak e-mailt: 

a) a megkeresett hatóság valamennyi ügyintézője;  

b) a megkeresett hatóság adott modullal kapcsolatos funkcionális 

postafiókja. 

 Ha valamilyen műveletet hajtanak végre egy meglévő kérésen, a 

következők kapnak e-mailt: 

a)  a kéréssel kapcsolatban legutoljára műveletet végző felhasználó a 

másik hatóságnál;  

b) a másik hatóság adott modullal kapcsolatos funkcionális postafiókja. 
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4. A „Szabálytalanságok bejelentése” modul 

Ez a modul csak egy űrlapot foglal magában. Lehetővé teszi a tagállamok hatóságai 

számára, hogy indokolatlan késedelem nélkül bejelentsék az esetleges 

szabálytalanságokat és az azokhoz kapcsolódó információkat az érintett 

tagállamnak az érvényesítésről szóló irányelv 7. cikkének (4) bekezdése szerint. 

A bejelentés az IMI rendszeren belül „értesítésnek” minősül, ezért a  „Riasztások és 

értesítések” menüpontban jelenik meg.  

A bejelentés ugyanúgy épül fel, mint a munkavállalók kiküldetésével kapcsolatos többi 

űrlap: a kiküldő cég és a kiküldött munkavállalók adatai különböző lapokon adhatók 

meg.  A bejelentett szabálytalanság megnevezésére szolgáló „Tények és 

szabálytalanságok” lapon a küldőnek a következőket kell tennie:   

 ki kell választania a szabálytalanság típusát egy legördülő listából. A „A 

munkaviszonyra vonatkozó szabályok be nem tartása a fogadó országban” 

vagy a „Az adminisztratív követelmények be nem tartása a fogadó 

országban” lehetőség kiválasztása esetén feltételeket és követelményeket 

tartalmazó allisták jelennek meg; 

 ismertesse a tényeket és a körülményeket szabad szöveges formában. 

A „Tények és szabálytalanságok” lapon igazoló dokumentumok is feltölthetők.   

A közlést az IMI rendszer többi értesítéséhez hasonlóan a kiválasztott fogadó tagállam 

valamennyi koordinátora megkapja.  

Az elküldött közlések 90 napig maradnak nyitott státuszban, és ez alatt az időszak 

alatt a küldő és a fogadó felek üzeneteket válthatnak az értesítéssel kapcsolatban.  

Ebben a szakaszban a fogadó koordinátorok használhatják a „Továbbítás”  funkciót, 

hogy megosszák ugyanazon tagállam azon, további hatóságaival az értesítést, amelyek 

hozzáférnek a szabálytalanságok közlésére szolgáló modulhoz.  

A 3. szakaszban ismertetett „Másolás”, „Adatok felhasználása”, „Visszavonás”, „Összes 

szöveg fordítása” és „Nyomtatás” funkció ennél az információcsere-típusnál is elérhető.  
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5. További információk 

AZ IMI WEBOLDALA: 

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

NEMZETI IMI-KOORDINÁTOROK: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_hu.htm 

IMI HELPDESK ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 

imi-helpdesk@ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_hu.htm
mailto:imi-helpdesk@ec.europa.eu

