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IP kommunikáció résztvevőiIP kommunikáció résztvevői

Hivatalok, Bíróságok

KépviselőkKépviselők

Ügyfelek, Külső munkatársak



Online bejelentési rendszerekOnline bejelentési rendszerek

ÁtvevőÁtvevő 
hivatal JP KR US EP HU

Első szab. 
bejelentés 1990 1999 1999 2000 2007

Leírás 
formátuma XML XML PDF PDF PDF

Rajz 
formátuma PDF PDF PDF PDF

JPG
(PDF)

Dijkedv. na na
-/80 
USD

80 
EUR nincs



JPJP

1984 Papírmentes rendszer bejelentése

1990 online bejelentés szabadalmak és
használati minták esetén

1999   elektronikus iratcsere az EPO-val

2000   online bejelentés formatervezési minták,
védjegyek, PCT (nemzeti szakasz) és
fellebbezések esetén





Distribution of electronic filing software
Patent

attorneys Corporations Individuals Governmental
Offices Total

Distribution of electronic filing software

2,078 4,145 2,807 43 9,073

(Note) Governmental offices include schools (as of July 1 2002)(Note) Governmental offices include schools  (as of July 1, 2002).
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epoline nyilvános elemeiepoline nyilvános elemei

Register Plus online információs rendszerRegister Plus – online információs rendszer

EBD – bibliográfiai adatok és kivonatokg

Schedule of Fees – hivatali díjak



Epoline biztonságos elemeiEpoline biztonságos elemei
Két biztonsági szint (név+jelszó vagy smart card)Két biztonsági szint (név+jelszó vagy smart card)

Név+jelszóval is elérhető szolgáltatások:

Online Fee Payment 

Web Register MonitoringWeb Register Monitoring

Smart card-dal elérhető szolgáltatások:

Administration 

My Files, MailboxMy Files, Mailbox

Secure File Inspection 

Online Filing



Register PlusRegister Plus

Betekintés az EPO által közzétett adatokba

N il á é i bá ki á á lé h tőNyilvános és ingyenes, bárki számára elérhető

Egyszerű és összetett keresési lehetőségEgyszerű és összetett keresési lehetőség

Eredeti (szkennelt pdf) dokumentumok elérése

Aktuális státusz adatok (eljárás, díjfizetés) 

HU érvényesítésekhez (leírás, bibliográfiai adatok)









Online díjfizetésOnline díjfizetés
Bárki számára hozzáférhető ingyenes online szolgáltatásBárki számára hozzáférhető ingyenes online szolgáltatás

Regisztrálás után használhatóRegisztrálás után használható

Felhasználónév+jelszó vagy smart card szükséges

Letéti számla kezelése megfelelő jogosultsággal 

Egyedi és csoportos, eseti vagy automatikus fizetés

Lekérdezések, megbízások beállítása, módosítása

A befizetések 20%-a online



Bejelentkezés után a kibővített menüsorban található



Számlaadatok áttekintése



Függő megbízások



Egyedi fizetési megbízásEgyedi fizetési megbízás



Csoportos fizetési megbízás



Visszaigazolás csoportos fizetési megbízás teljesítéséről



WebRegMTWebRegMT
Web Register Monitoring ToolWeb Register Monitoring Tool

Bárki számára hozzáférhető ingyenes online szolgáltatásgy g

Regisztrálás után használható

Felhasználónév+jelszó vagy smart card szükséges

100/250/1000 bejelentés adatai figyelhetők

Jelentés küldés változás esetén email címre (max. 5)

N á ú b j l té k él élkülö h t tlNagyszámú bejelentéseknél nélkülözhetetlen



Bejelentkezés után a kibővített menüsorban található



A figyelt akták listája (bővíthető, szűkíthető, max. 1000)gy j ( )



A megváltozott akták listája (értesítés email címre is kérhető)



PatXMLPatXML

WIPO ST.36 szabvány szerinti XML dokumentumok 
előállítása
Új dokumentumok szerkesztéseÚj dokumentumok szerkesztése
Meglévő (word) dokumentumok importálása
Fejezetek automatikus jelölése (tagging)Fejezetek automatikus jelölése (tagging)
Bekezdések automatikus sorszámozása
Speciális objektumok beszúrása
(képek, táblázatok, források, képletek)
Winword-be integrált alkalmazás (PatXML eszköztár)





Online Filing (OLF)Online Filing (OLF)
EP bejelentések (2007: 35%)- EP bejelentések (2007: 35%)

Euro PCT PCT bejelentések (2007: 50%)- Euro-PCT, PCT bejelentések (2007: 50%)

Nemzeti bejelentések- Nemzeti bejelentések

- Iratok utólagos benyújtásag y j

- Díjfizetésekj

(felszólalás, fellebbezés nem lehetséges)( , g )



EP ep 
procedure

PCT pct p
procedure

NO national 
office precedureoffice precedure

SFD 
subsequently 
filed documents

TR translations

UM utility 
models



OLF 3 20 SW+smart cardOLF 3.20 SW+smart card
A rendszerkövetelmények:A rendszerkövetelmények:

Pentium 4 1.8 GHz or better
512 MB RAM (depending on operating system)512 MB RAM (depending on operating system)
300 MB hard disk free space
functional USB or serial and PS/2 ports
S t d d dSmart card and reader

Támogatott operációs rendszerek (helyi vagy thin client):

Win 98 (2nd edition), SE, ME (csak thin client)
Win NT
Win 2000
Win XP
(Mac, Linux nem támogatott, Vista még nem támogatott)(Mac, Linux nem támogatott, Vista még nem támogatott)



Intelligens kártyaIntelligens kártya



OLF telepítésOLF telepítés

Helyi és hálózati változatban telepíthető
Gemplus smart card reader driverGemplus smart card reader driver 

GemSAFE Libraries 3.2.5 or 4.2x if available

Adobe Acrobat Reader 5.0.5

Online Filing software 3.20g

Online Filing PCT patch

PatXML 1 3 3 (optional)PatXML 1.3.3 (optional)

MS Arial Unicode font



Online bejelentés előnyeiOnline bejelentés előnyei

- 80 euro díjcsökkentés
- fokozott hatékonyság a feladatmegosztás 
révén 
- bejelentői adatok integrálása
- a teljesség és érvényesség azonnali 
ellenőrzése
- azonnali visszaigazolás, bejelentési nappal és 
számmal
- maximális biztonság



Online bejelentés lépéseiOnline bejelentés lépései

1. Adatok megadása (bejelentő, feltaláló, 
országkör elsőbbségországkör, elsőbbség

2. Dokumentumok csatolása

3. Díjak és fizetési mód meghatározása

4 Megtekintés ellenőrzés4. Megtekintés, ellenőrzés

5. Digitális aláírás

6. Elküldés

7. Visszaigazolás vételeg















































HU jogszabályokj g y
•12/2005.(X.27.) IHM rendelet - az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható 
dokumentumok részletes technikai szabályairóldokumentumok részletes technikai szabályairól
•195/2005.(IX.22.) Korm.rendelet - az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai 
rendszerek biztonságáról, együttműködési képességéről és egységes használatáról
•194/2005.(IX. 22.) Korm.rendelet - az elektronikus aláírásokra vonatkozó követelményekről
•193/2005.(IX.22.) Korm.rendelet - az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól
•335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet - a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 
követelményeiről
•2005 évi XC törvény - az elektronikus információszabadságról•2005. évi XC. törvény - az elektronikus információszabadságról
•2004. évi CXL. törvény - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól
•1995. évi LXVI. - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
•10/2002. (IV.13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak 
tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló
•13/2005. (X.27.) IHM rendelet a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő 
másolat készítésének szabályairólmásolat készítésének szabályairól
•24/2006. (IV. 29.) BM-IHM- NKÖM együttes rendelet - a közfeladatot ellátó szerveknél 
alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről
•2001. évi XXXV. törvény. az elektronikus aláírásról 



HU online bejelentésekHU online bejelentések

2007. Január 1-től 
Védjegyek bejelentéseédjegye beje e tése

2007. Július 1-től  
Védjegyek megújítása
Szabadalmak (nemzeti) bejelentése( ) j
Formatervezései mintaoltalmi bejelentések
Használati mintaoltalmi bejelentésekj
Topográfia oltalmi bejelentések



Technikai feltételek
Operációs rendszer
Wi d XP•Windows XP 

•Windows 2000 SP4 
Internetböngésző (WEB-es rendszer)
•IE 6.0 vagy újabb változat, javasolt az IE7 verzió használata 
•FireFox, javasolt a 2.0 verzió használata 
Böngészőbeállításokg
•Adobe PDF plugin 
•Java, Javascript engedélyezése 
Egyéb alkalmazásokEgyéb alkalmazások
•Adobe Acrobat Reader 8.1 vagy újabb - az űrlapok kitöltéséhez
•E-Szigno kliensoldali aláírószoftver (aláírásra nem alkalmas) 
változata amivel meg lehet nézni a visszaküldött aláírt csomagotváltozata, amivel meg lehet nézni a visszaküldött, aláírt csomagot
ABXPDF virtuális PDF nyomtató
Irfanview JPG konvertáló program a grafikus mellékletekhez



Adatkezelés biztonságaAdatkezelés biztonsága

Bejelentőnek azonosítani kell magát:

Bejelentkezés névvel és jelszóval kormányzati 
ü félk k tülügyfélkapun keresztül
Bejelentkezés elektronikus aláírással
( k t hi t l bi t ítj )(ezeket nem a hivatal biztosítja)



Online bejelentés lépéseiOnline bejelentés lépései

1.Előkészítés
2 Alapadatok2.Alapadatok
3.Űrlapfeltöltés
4 mellékletek4.mellékletek
5.Díjkalkuláció
6 Beküldés6.Beküldés
7.visszaigazolás





Kód Űrlap címe

P026 Szabadalmi bejelentési kérelem

I026 Mikroelektronikai félvezető termék topográfiájának oltalmára I026 p g j
irányuló bejelentési kérelem

U026 Használatiminta-oltalmi bejelentési kérelem

D026 Formatervezésiminta-oltalmi bejelentési kérelem

M026 Védjegybejelentési kérelem

M027 Védjegymegújítási kérelemM027 Védjegymegújítási kérelem

T000 Tesztűrlap



Űrlap hibaüzenetekŰrlap hibaüzenetek

•Feltöltendő fájl értéke nem felel meg az előírt PDF mintának – A feltölteni 
kívánt fájl nem PDF formátumú. Töltsön fel PDF formátumú fájlt! 
•Fájl mérete túl nagy (max 512 KB) – A feltölteni kívánt űrlap méreteFájl mérete túl nagy (max. 512 KB) A feltölteni kívánt űrlap mérete 
meghaladja a maximálisan megengedett 512KByte-os korlátot. 
•Érvénytelen/ismeretlen PDF formátum – A feltölteni kívánt PDF nem MSZH 
űrlap. ű ap
•Nem az adott beadványtípushoz tartozó PDF – A feltölteni kívánt PDF űrlap 
nem felel meg a kiválasztott beadványtípusnak. 
•Érvénytelen verzió – A feltöltött PDF űrlap verziószáma már lejárt. Töltse le y p j
az űrlap felkínált legújabb verzióját, majd töltse fel azt! 
•Az űrlap nem lett jóváhagyva – A feltöltött űrlapban nem lett bejelölve a 
„Beadvány ellenőrizve, jóváhagyva” mező. Jelölje be ezt a mezőt, és töltse fel 
újra az űrlapot!



Ügykövetési táblázatÜgykövetési táblázat
Beküldés dátuma – a beadvány beküldésének dátuma, 
Ügyindítás dátuma – az ügy iktatásának dátuma, 
Ügyszám – iktatott ügyszám, 
Beadvány a beadványt tartalmazó elektronikus aktaBeadvány – a beadványt tartalmazó elektronikus akta 
letöltése, 
PIPACS-link – link az ügy PIPACS rendszerben találhatóPIPACS link link az ügy PIPACS rendszerben található 
adatlapjára, 
Státusz – az ügy aktuális státusza. 
Lehetséges státuszok: 
•szemantikai ellenőrzés nem történt meg; 
szemantikailag nem megfelelő;•szemantikailag nem megfelelő; 

•szemantikailag részben megfelelő; 
•szemantikailag megfelelő;szemantikailag megfelelő; 
•iktatott ügy. 



Kö ö ö fi l tKöszönöm a figyelmet


