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Miről lesz szó?

• Az EKOP pályázatról  dióhéjban 
• A pályázat keretei között vállalt fejlesztési célok
• Az egyes „termékek” ismertetése
• Az eddigi eredmények
• A várható változások
• Kodifikáció
• Kérdések, vélemények



A projekt alapvető céljai, feladatai
Cél: az ügyfél-elégedettség és a munkahatékonyság növelése
Feladatok:
• új elektronikus ügyfélkapcsolati szolgáltatások kialakítása a központi 

szolgáltatásokra (kormányzati ügyfélkapu és hivatali kapu) építve;
• a meglévő elektronikus szolgáltatások színvonalának növelése, 

funkcionalitásuk bővítése; 
• a hatósági tájékoztatási szolgáltatások egyesítése és egységesítése, 

közös platformra helyezése;
• az ügyfél-kommunikáció mind magasabb fokú elektronizálásának 

elérése;
• a hatósági feladatokat kiszolgáló adatbázis (ENYV) logikai és műszaki 

színvonalának javítása. 



A projekt keretei

Elektronikus tájékoztatási szolgáltatások fejlesztése
• Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP-1.A.1-

08/A-2009-005)
• Időtartam: 2009. július 1 – 2011. május 31.
• Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás 

összege: 95 millió forint.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.



A projekt szervezete



Tájékoztató a projektről az MSZH honlapján



A fejlesztés „termékei”
• az e-közlöny automatikus előállítása;
• az e-nyilvántartás hatósági szolgáltatás fejlesztése;
• online iratbetekintés ügyfélkapus azonosítással;
• hitelesített lajstromkivonat kérése és küldése 

elektronikus úton;
• bővített e-kommunikáció az ügyfél és a hivatal 

között;
• az elektronikus tájékoztató szolgáltatás (e-kutatás) 

fejlesztése.



Az e-közlöny automatikus előállítása

Cél
• az átfutási idő lerövidítése, 
• az élőmunka-ráfordítás  jelentős csökkentése
Eredmény: a fejlesztés megvalósult 2010. július 14-étől
• a közlöny szerkezete nem változik: hó közben védjegy-

rovatok, hó végén teljes tartalom – de a védjegy adatok 
nem ismétlődnek;

• a közlöny rovatai változatlanok;
• egyhasábos szerkesztés.
Az e-közlöny bárki által, szabadon, ingyenesen férhető 

hozzá a hivatal honlapján.



Részlet az automatikusan előállított e-közlönyből

h i te l e s í té s



Az elektronikus nyilvántartás
Jelenleg: tájékoztatási célú e-lajstrom.
Cél: a hatósági e-nyilvántartásban lévő adatok 

tükrözzék egy adott ügy valós állapotát.
Adattartalom: valamennyi oltalmi forma, illetőleg az 

árva művek adatainak, kapcsolódó információinak, 
dokumentumainak meghatározott köre (bibliográfiai 
adatok, intézkedések, ábrák stb.).

Az e-nyilvántartás közvetlenül, szabad hozzáféréssel 
lesz elérhető a hivatal honlapján.



Keresés az e-nyilvántartásban



Találati lista az e-nyilvántartásban



Találati lista az e-nyilvántartásban 2.



Adatlap az e-nyilvántartásban



Adatlap az e-nyilvántartásban 2.



Online iratbetekintés

Azonosítás az ügyfélkapun keresztül, továbbá 
jogosultság ellenőrzés a hivatal honlapján.

A publikus adatokon túl megtekinthető  
digitalizált dokumentumok – a jogosultság 
vizsgálata után:

• intézkedések, 
• iktatások,
• befizetések stb.



Az e-iratbetekintés kezelő felülete



Hitelesített e-lajstromkivonat

Hitelesített lajstromkivonat kérése és küldése 
elektronikus úton

Igénylés rendje: a hivatal honlapján bárki 
kérheti

Adattartalom: törvényben meghatározott
Hitelesítés: a hivatal elektronikus aláírással 

látja el és elektronikus úton küldi ki az 
ügyfélnek



Bővített e-kommunikáció 1.

Valamennyi engedélyezett ipajogvédelmi jog 
esetében:

• megújítás,
• címváltozás,
• névváltozás,
• képviselettel kapcsolatos kérések (megbízás, 

változás, megszűnés),
• befizetésekkel kapcsolatos információk



Bővített e-kommunikáció 2.

Szabadalmi területen továbbá
• európai szabadalmi igénypontok fordításának benyújtása,
• európai szabadalmak hatályosítása.
Árujelzők területén továbbá
• nemzeti úton tett gyorsított, illetve különleges gyorsított 

eljárás (teljes egészében),
• nemzetközi védjegy lajstromozására irányuló eljárás 

(kétoldalú kommunikáció a WIPO nemzetközi irodájával),
• Lisszaboni Megállapodás alapján indult engedélyezési eljárás 

(kétoldalú kommunikáció a WIPO nemzetközi irodájával).



Választható beadvány típusok 



A hivatal az elektronikus tájékoztató szolgáltatás keretében 
látja el az állami dokumentációs és információs 
tevékenységet a szellemi tulajdon területén (az Szt. 
115/G. §-a alapján)

Az elektronikus tájékoztató szolgáltatás új neve: e-kutatás
Adattartalom
• az összes rendelkezésre álló publikus információ
Hozzáférés
• a honlapról, regisztrációhoz kötötten, de nem az 

ügyfélkapun keresztüli azonosítással lesz elérhető

Elektronikus tájékoztató szolgáltatás (e-kutatás) 



E-kutatás – szavas keresés – találati lista



E-kutatás – időszakra keresés – adatlap 1.



E-kutatás – időszakra keresés – adatlap 2.



E-kutatás – időszakra keresés – adatlap 3.



Kodifikáció

T/1427 törvényjavaslat „A Magyar Köztársaság 
minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. 
törvénnyel összefüggésben szükséges 
törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi 
tárgyú törvények módosításáról”

Előterjesztés az egyes iparjogvédelmi beadványok 
elektronikus úton való benyújtására vonatkozó 
részletes szabályokról szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. 
rendelet módosításáról – a KIM terjeszti elő.



A T/1427. sz. törvényjavaslat az Országgyűlés 
napirendjén

http://www.parlament.hu/napirend/napirend.htm

http://www.parlament.hu/napirend/napirend.htm�


Megtisztelő figyelmüket köszöni és 
kérdéseiket várja

Dr. Tószegi Zsuzsanna, a projekt szakmai vezetője
Barna Tamás, a projekt IT vezetője
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