
Az e-ügyintézés jelene és jövője 

Stratégiai környezet: NIS, DNFP, DJP; EU-s elvárások 
• minden ügy intézhető legyen elektronikusan 
• egységes szolgáltatási portál 
• Kiterjesztés a hatósági ügyeken túlra (egészségügy stb.) 

Jogharmonizációs kötelezettségek (EIDAS) 
 

2015. évi CCXXII. törvény 
– e-ügyintézés 
– szervek közötti együttműködés 
– e-aláírás, bizalmi szolgáltatások (EIDAS) 
– okiratok, bizonyító erő stb. 

 
 

 

dr. Kovács A. Tamás 

17:00 – 17:10 



Az e-ügyintézés jelene és jövője 

A törvény vívmányai 
• E-ügyintézés 

– „Egységes Digitális Ügyintézési Tér”  
• egységes szolgáltatási felület (is) 
• egységes logika 
• egységes eszközrendszer (ügyfélkapu, e-aláírás stb.) 
• elektronikus fizetés 

  információs rendszer: minimumkövetelmények + lehetőségek 
– E-ügyintézés mint jog; bizonyos körben kötelezettség 
– Rugalmas, felhasználóbarát szolgáltatások lehetősége 
– Alacsonyabb illeték/igszolg díj lehetősége 
– stb. 

 
 
 

dr. Kovács A. Tamás 

17:00 – 17:10 



Az e-ügyintézés jelene és jövője 

A törvény vívmányai 
• Szervek közötti együttműködés 

– Kötelező megkeresés, ha az információ máshol 
rendelkezésre áll (de az ügyfél maga is rendelkezésre 
bocsáthatja) 

– Megkeresések elektronizálása és gyorsítása  
automatikus / egyszerű információátadás 

• SZEÜSZ/KEÜSZ 
• Felügyelet 
• EIDAS rendelet  

– e-aláírási törvény hatályon kívül helyezése, új rezsim 
– bizalmi szolgáltatások  

 
 

dr. Kovács A. Tamás 

17:00 – 17:10 



Az e-ügyintézés jelene és jövője 
Ágazati végrehajtás 
• Ágazati törvénymódosítások 

– várható elfogadás: 2016 ősze 
– eltérések lehetősége 

• Tervezés 
– folyamatok felülvizsgálata!! 
– biztonsági szempontok értékelése; ágazati követelmények 
– SZEÜSZ/KEÜSZ használat 

• Fejlesztési tervek leadása: 2017 tavasza 
• Megvalósítás: 2018. I. 1-ig 

– KÖFOP stb. projektek lehetősége 
– Szolgáltatásfejlesztési útmutatók  
– EÜF – ajánlások, koordinációs tevékenység 
– Kommunikáció! 

 
 

dr. Kovács A. Tamás 

17:00 – 17:10 



Az e-ügyintézés jelene és jövője 

• Az SZTNH elektronikus ügyintézése 
– a lehetőség adott… 
– e-kutatás, e-iratbetekintés, e-bejelentés, e-ügyintézés, 

e-nyilvántartás, TM E-Filing, TMView, DesignView 

• A 2015. évi CCXXII. törvény - áldás vagy átok?  
– iparjogvédelmi ügyek: kötelező e-ügyintézés kizárása (nemzetközi 

szerződések) 
– ePCT rendszer megtartása 
– azonosítatáshoz kötöttség elve - kivételek 
– adatváltozásról szóló automatikus értesítés nem kérelem! 
– e-fizetés? 

 dr. Pál Roberta 

17:10 – 17:15 
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