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A projekt terjedelme, fontosabb feladatai 

 

A projekt keretében, mint azt a projekt céljainak ismertetése megalapozza, a szakmai tartalom 

is alapvetően három terület köré összpontosul: 

o új elektronikus szolgáltatások kifejlesztése 

o Hiteles elektronikus lajstrom kivonat kérése ügyfélkapus azonosítással, ABEV 

technológiára épülő elektronikus űrlapok kitöltésével 

o Iratbetekintési lehetőség biztosítása ügyfélkapu azonosítással (Az 

iratbetekintésnek/aktabetekintésnek az ügyfélkapus azonosítást igénylő 

változata csak egy részhalmaza a teljes aktabetekintésnek, amely szintén 

újdonság a jelenlegi szolgáltatásokhoz képest) 

o A Magyar Szabadalmi Hivatallal folytatott ügyfél által kezdeményezett 

elektronikus kommunikáció bővítése az ügyfélkapu, BEDSZ, hivatali kapu 

központi szolgáltatások igénybevételével 

o meglévő elektronikus szolgáltatások fejlesztése, ügyfélbaráttá tétele 

o eKözlöny szolgáltatás átalakítása 

o eLajstrom szolgáltatás átalakítása 

o eKutatás (jelenlegi PIPACS) szolgáltatás átalakítása 

o általános aktabetekintés 

o egységes kiszolgáló rendszer és háttér adatbázis rendszer kialakítása az elektronikus 

tájékoztatás mind egységesebb, pontosabb és hatékonyabb kiszolgálásának érdekében 

 

A fejlesztések szempontjából nagymértékben érintett és az eredményeket befolyásoló 

tényező, a hivatalban jelenleg működő ENYV rendszer. A belső fejlesztésű rendszerként 

funkcionáló ENYV szolgál a hatósági nyilvántartás és tájékoztatás alapjául, az MSZH 

alapadatbázisának tekinthető. A projekt indulásának időpontjában az alapvető tájékoztatási 

szintnek tekintendő ENYV adja a specifikus informatikai szolgáltatások gerincét, minden 

oltalmi formában támogatja az ügyintézést (hatósági ügyek kizárólag ENYV alapon 

intézhetők), és lefedi az iparjogvédelmi ügyek teljes életciklusát. Az ENYV-vel működnek 

együtt, tartalmukat belőle nyerik a további származtatott adatbázisok és kapcsolódó 

rendszerek. Az ENYV belső ügyviteli rendszer, amelyhez csak a hivatali dolgozóknak van 

hozzáférési jogosultságuk. 
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Az EKOP 1.A.1 projekt által érintett 
elektronikus szolgáltatások

Új elektronikus szolgáltatások

• Hiteles lajstrom kivonat kérés

• Iratbetekintés ügyfélkapus azonosítással

• Ügyfél-Hivatal közötti elektronikus 
kommunikáció bővítése

Meglévő szolgáltatások amire a 
projekt kiterjed

• eKözlöny szolgáltatás átalakítása

• eLajstrom szolgáltatás átalakítása

• eKutatás (jelenlegi PIPACS) szolgáltatás
átalakítása

• általános aktabetekintés

Egységes ePublikációs adatbázis
 

A projekt által érintett elektronikus szolgáltatások 

 

A fejlesztési területek alapvetően nem határolhatók el egymástól, mindhárom fejlesztési irány 

hatással van az összes többire, kiemelten igaz ez a háttér rendszerekre.  

 


