Tájékoztató a Belső Piaci Információs (IMI) Rendszerről
Az Európai Unió biztosítja a szolgáltatások szabad áramlását – határon átnyúló
szolgáltatásnyújtás szabadsága –, de egyben gondoskodik a felügyeletről, ellenőrzésről is. A
szolgáltatónak lehetősége van arra, hogy más EGT-államban külön bejelentés megtétele vagy
engedély beszerzése nélkül végezhesse tevékenységét, amennyiben a székhelye szerint
illetékes EGT-államban bejelentését megtette, vagy az engedélyt megkérte, és az abban az
EGT-államban hatályos előírásoknak megfelel. Ebben az esetben az EGT-állam hatóságának
közvetlenül nem kerül látószögébe másik EGT-államban nyilvántartásba vett szolgáltató.
Azonban a szolgáltatás felügyeletét, a szolgáltató ellenőrzését a hatóság meg tudja tenni a
Belső Piaci Információs (IMI) Rendszeren keresztül. Itt az EGT-államok hatóságai felvehetik
egymással a kapcsolatot információkérés és figyelmeztetés céljából. Magyarországon 2009.
december 28. óta működik az IMI-rendszer melyről bővebb tájékoztató a következő linken
érhető el: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_hu.html .
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF), mint regisztrált IMI-hatóság vesz
részt a rendszerben a tűzvédelmi szolgáltatások felügyeletének területén. Az OKF szervezeti
egységei közül a Megelőzési és Piacfelügyeleti Főosztály illetékes a témában.
Magyarországon is megjelenhetnek olyan külföldi tűzvédelmi szolgáltatók, akik nem
szerepelnek az OKF által vezetett nyilvántartásokban, de ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy
tevékenységüket szabálytalanul végzik. Kérdéses esetben az OKF, mint szolgáltatások
felügyeletét ellátó hatóság jogosult a külföldi tűzvédelmi szolgáltató tevékenységének
ellenőrzésére. Itt van lehetőség az IMI-rendszer használatára, amely segítségével az OKF más
EGT-állam hatóságától információt kérhet annak megítéléséhez, hogy a külföldi szolgáltató
tevékenységét Magyarországon jogszerűen végzi vagy sem.
A szolgáltatások szabad áramlását és felügyeletét biztosító jogszabályi háttér:
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 12-i 2006/123/EK
IRÁNYELVE a belső piaci szolgáltatásokról
 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól
 342/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a Belső Piaci Információs Rendszer hazai
működésének és az abban való részvételnek a szabályairól
 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről
és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól
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