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Az előadás vázlata 

A fejlesztések hátterében 

Az ügyfelek visszajelzései 

A szolgáltatások igénybe vételének statisztikai adatai 

Fejlesztések 2011. IV. név – 2012. I. név 

• az e-kutatás új felülete 

• technológiaváltás a szabadalmi leírások terén 

• adatjavítás 

• TMView projekt 

Tervek 2012/2013-ban 

• e-iratbetekintés 

• e-ügyintézés 
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A fejlesztések hátterében 

Az EKOP pályázat a „front-office” megoldások 
fejlesztésére vonatkozott. 

Az SZTNH közbeszerzési pályázatot írt ki az EKOP 
„termékek” illesztéséhez a belső hivatali 
ügyviteli rendszerhez. 

A KIM és az NFM engedélye után a Közbeszerzési 
Tanács megsemmisítette az eljárást. 

Új helyzet  új forgatókönyv  a megvalósítás 
kényszerűen későbbre tolódik. 
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Az ügyfelek visszajelzései  
2011. március 1. – november 21. között 
       az Ügyfélszolgálatra beérkezett ügyfél-jelzések 
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típus mennyiség 

az adatbázis nem/nem jól működik 36 

konkrét üggyel kapcsolatos észrevétel/hiba 25 

„vissza a Pipacsot” 10 

nem talál egy konkrét ügyet 12 

keresőkérdés nem jó 16 

összesen 99 



 

Összesített adatok 
 

e-nyilvántartás 2011. március 1. – november 22. között 30 667 látogató 
 

e-kutatás 2011. május 27. – november 22. között 42 203 látogató 



e-közlöny 
 

2011. március 1. – november 22. között  
 

231 ezer látogató, 887 ezer oldal letöltés 



e-nyilvántartás  
2011. március 1. – november 22.   
30 667 látogató 733 városból  

Magyarország után 2. helyen az USA, 3. helyen India, 

az 1-9. helyen magyar város, a 10. helyen Bangalore  áll 



e-kutatás  
2011. május 27. – november 22.  
42 203 látogató 98 676 oldalt tekintett meg 

napi átlag 235 látogató, munkanapokon 400-500 látogató 



   az első 5 ország: Magyarország (87%), Németország, India, USA, Egyesült Királyság 

e-kutatás  
2011. május 27. – november 22.  
42 203 látogató 926 városból 



Fejlesztések 2011. IV. név – 2012. I. név 

• Adatjavítás – készül az adatjavítást lehetővé 
tevő alkalmazás; 

• TMView projekt – az SZTNH megállapodott az 
OHIM-mal: a védjegyállomány hozzáférhetővé 
válik az OHIM közös felületén; 

• technológiaváltás a szabadalmi leírások terén – 
megszűnt a költséges leírásgyártás   a 
benyújtott leírások jelennek meg a képernyőn!  

• az e-kutatás új felülete (online bemutató). 
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E-kutatás 1.3.1. 

Újdonságok: 
• Találati lista táblázatos megjelenési forma, új fejléccel és a 

találatok további szűkítési lehetőségeivel. 
• A találati lista exportálása Excel formátumban is. 
• Találati listákban, a már megtekintett ügyek megjelölése eltérő 

színnel 
• Egyszerű keresés felületen a nevek mezőkre indexelt gyors 

keresési lehetőség, három beírt karakter után megjelenik egy 
választó listában az első 20 releváns találat, amely két szóig 
tovább indexelhető. 

• Új formátumú, megnövelt információ tartalmú súgók az egyszerű 
keresési panelen.  

• Automatikusan szerkesztett szabadalmi közzétételi kivonatok 
megjelenítése kereshető html formátumban. 
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E-kutatás (Verziókövető, újdonság-leíró üzenet)  



E-kutatás (új szerkezetű súgók)  



E-kutatás (nevek index mező) 



E-kutatás (Táblázatos megjelenési forma)  



E-kutatás (táblázatos megjelenési forma újdonságai)  

A találati lista táblázatos megjelenési formában is megtekinthető. 

Új fejléc a találatok további szűkítési lehetőségeivel. 

A találati lista exportálható Excel formátumban is. 

A találati listákban a már megtekintett ügyek megjelölése eltérő színnel. 

Egyéni kijelölési/szelektálási lehetőség.  



E-ügyintézés 2.0 

A beküldés folyamatát két részre bontottuk: 

– űrlap kiválasztás / beadvány összeállítás 

– bejelentkezés / ellenőrzés / beküldés 

Ellenőrzés szerepének növelése: 

– az ügy életútja alatt használt azonosítókat a 
beküldés pillanatában visszaküldjük; 

– csak létező ügyszámokat fogad el a rendszer. 
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E-ügyintézés 2.0 



E-ügyintézés 2.0 

 



E-ügyintézés 2.0 



E-iratbetekintés 

Újdonságok: 

• az iratok megjelenítése a táblázatban; 

• PDF dokumentumok megtekintése; 

• publikusság beállítása; 

változás: 

• egyedi iratbetekintési kérelem felülete. 

Értékek és kérdések a szellemi tulajdon világából − Székesfehérvár. 2011. november 24-25. 



E-iratbetekintés (PDF ikonok  



E-iratbetekintés (felugró PDF ablak)  





    

 

Köszönjük a figyelmet, várjuk kérdéseiket: 

 

Barna Tamás, Tószegi Zsuzsanna, Zábori Zoltán 


