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A honlap „sarokpontjai” 

- 1996: az első kormányzati honlapok egyike; 
- 2010: 96%-os megfelelőség a szabályoknak, 
ezzel a kormányzati honlapok sorában az elsők 
közt; 
- 2015: kormányzatban élen a reszponzivitásban; 
- 2016: 20 évnyi tapasztalat a Content 
Managementben és (a támogatott) internetes 
technológiák naprakész alkalmazásában. 



1. Szélesebb célközönség-csoportok megszólításának 
igénye; 

2. Laikus, potenciális partnereink megszólításának és a profik, 
szakmabeliek megtartásának együttes érvényesítése; 

3. Közérthetőbb stílus, egyszerűbb, átláthatóbb struktúra – 
hangsúlyok elhelyezése; 

4. Keresőrobotok befolyásolása; 
5. Új hangsúlyok kijelölése – tartalomgazdagság jellemző; 
6. Erőteljes technológiai váltás: mobileszközök elterjedésével 

technológiailag és látványban avult el a honlapunk – 
responsive designra volt igény; 

7. Mobilisabb, gyorsabb kezelés a napi üzemeltetésben (CMS); 
8. MFT önállóbb arculatú megjelenítésének szándéka; 
9. Jogszabályi környezet folyamatos változása. 

 

Az SZTNH Hivatalos honlapja * 
A váltás okai 

http://www.sztnh.gov.hu/hu


• Cél: a potenciális használó megszólítása – aki még nem ügyfél, 
nem ért hozzá, laikus; 

• Cél: az ügyfelek, szakmaibeliek, ügyvivők, profik azonnal 
releváns tartalomhoz juttatása; 

• Cél: a munkatársaink – potenciális munkatársaink munkájának 
támogatása; 

• Cél: az MFT köre egy szűkebb, specifikus réteg 
– gyakorló designer; 
– oktató; 
– hallgató. 

A váltás okai 
Célközönség-csoportok 

HETEROGÉN A KISZOLGÁLANDÓ KÖR: 
• Szaktudásban, specifikáció irányában; 
• Honlap-használat céljaiban; 
• Digitális írás-olvasni tudásban; 
• Elvárásokban; 
• Attitűdben. 

 



1. Kötelező elemek – jogszabályok által előírtak (hatnak 
a technológiára és a működésre is); 

2. Hír jellegű – dinamikusan gyarapodó tartalmak (ezek 
mind a szakemberek, mind a laikusok számára napi szinten 

érdekesek lehetnek); 

3. Ritkábban változó – statikusan beágyazott 
oldaltípusokon elhelyezett tartalmak; 

4. Karbantartást, fokozottabb figyelmet igénylő oldalak 
(ügyfélszolgálat, nyitva tartás, Űrlapok,…); 

5. Új oldaltípusok igénye: az átlagfelhasználóknak – 
közérthetően, didaktikai céllal. 

A váltás okai 
Hangsúlyok elhelyezése – tartalomgazdag honlap *  

http://www.sztnh.gov.hu/hu/hirek/sztnh-hirek/hirek-esemenyek
http://www.sztnh.gov.hu/hu/vedjegy/a-megjelolesek-tipusai/hagyomanyos-megjelolestipusok
http://www.sztnh.gov.hu/hu


• Monopolhelyzetbe hozta magát a Google (Yahoo, 
AltaVista, Aliweb, Teoma, Ask, …, ?); 

• Végigindexelik a nyitóoldalakat, majd a legtöbbet 

kattintott oldalakat (20 e oldalunk van); 

• SZTNH html oldalakra kizárólag publikus 
információk kerülnek; 

• Szemantikus web-es eszközöket alkalmazunk: 
ezek szótáralkalmazások a böngészők számára 
(schema.org, RDFa – forráskódok szintjén). 

A váltás okai 
Keresőrobotok befolyásolása 



• Mobil eszközök elterjedése; 
• Olvasási és információszerzési szokások 

megváltozása (okostelefonok, tabletek 
elterjedésével és a wi-fi szélesedő kiépítésével); 

• Felgyorsult az információáramlás; 
• Igény az eszköz-, operációs rendszer- és 

böngésző-független megjelenés (ez a megvalósítást 
és a tesztelést erőteljesen determinálta); 

• Mindez a RESZPONZÍV DESIGN felé mutatott. * 
 

A váltás okai 
Technológiai fejlődés 

http://www.sztnh.gov.hu/hu


• Content Management System – 
tartalomkezelő rendszer bevezetése (webtartalom 
napi szintű kezelésére, több személy által); 

• Az eddigiekhez képest még több tartalom, 
még több oldaltípus szerkeszthetősége az 
SZTNH-n belül; 

• Még több önállóság a tartalom kezelésében a 
hivatalnak; 

• Többrétű tapasztalatot igényel: hivatal ismerete 
(ciklikus tartalmak, szervezet), nyelvészeti ismeretek, 
internetes technológiák, képszerkesztés, szoftverismeret 
(nem csak office-os) 

A váltás okai 
Szerkesztés mobilizálása  



• Testületeink tevékenységi köreik alapján 
jelennek meg a virtuális világban (ISZT, SZJSZT, 
SZTNT,SZÜV, HENT, MFT); 

• Speciális célközönséget szolgál az MFT 
– Gyakorlati szakember; 
– Oktató; 
– Diák. 

• Nem a hatósági tevékenység, hanem a 
kreatívipar stimulálása, támogatása a 
hangsúlyos; 

• Könnyedebb, egyedibb arculatot kíván, de a 
WebCMS háttértámogatásról nem akartak lemondani. 

A váltás okai 
Az MFT önállóbb arculati kialakítása 



• a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt és tevékenységét 
életre hívó 247/2014 (X. 1.) Korm. rendelet – CM a 
hivatalban; 

• Lábléc: kötelező elemek - a közzétételi listákat szabályozó és 
a közadatkeresőről, integritásról szóló jogszabályok 
– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény 
– A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső 

rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra 
vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

– A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi 
mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rend. 

– az integritás nem jogszabály miatt kötelező, hanem "elvárás„ az elérhetősége 
(a jogszabály az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az 
érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rend.) 

A váltás okai 
Jogszabályi környezet változása (a hatósági 
tevékenységet szabályozó jogszabályokat nem tárgyalva) 

http://www.sztnh.gov.hu/hu/sztnh/kozerdeku-adatok


• Szakmai és hatósági közlemények elemei; 
• A szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös 

jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő 
online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú 
engedélyezéséről szóló 2014/26/EU irányelv; 

• 2015. évi CCXXII. tv. az elektronikus ügyintézés 
és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
(ez nem a html felületeinket, hanem azokról nyújtott 
szolgáltatásainkat fogja befolyásolni); 

• 2013. évi L. tv. Az állami és önkormányzati szervek 
elektronikus információbiztonságáról. 

A váltás okai 
Jogszabályi környezet változása 



• Responsive arculat; 
• Szakmai tartalomnak a teljes régi tartalmat áttölteni; 
• Közérthető szövegek jöjjenek létre az általános oldalakra; 
• Struktúrát és meglévő tartalmakat felülvizsgálni – igény 

szerint átszerkeszteni, újraírni; 
• Oktatási elveket a látványban és struktúrában is 

érvényesíteni; 
• A közzé tehető dokumentumtípusok skálájának 

szélesítése: film, animáció, előadás, kép, szöveges anyagok; 
• Gyorsabb közlés, gyorsabb javítás – azaz: tartalom-

menedzsment biztosítása a hivatalon belül, az 
üzemeltetési feladatok elválasztása a 
tartalomszolgáltatástól. 
 

Megvalósítás * 
Meghatározó szempontok, elvek 

http://www.sztnh.gov.hu/hu


1. 2014-2015 
– Teljes átstrukturálás; 
– Tartalmi felülvizsgálattal; 
– A régi tartalom teljes átemelésével; 
– Új, közérthető tartalmakkal; 
– Célközönség-csoportok definiálásával; 
– Átmeneti arculattal. 

2. 2015-2016 
– Hangsúlyozással (hírek, oltalmi formák); 
– Funkciók hozzáadásával (angol illesztés); 
– Karbantartás, javítás; 
– Új látvánnyal. 

Megvalósítás * 
2 lépcsőben 

http://www.sztnh.gov.hu/hu


Statisztika 
Oldalmegtekintések 

2014.04.27 – 2014.12.31. 2015.04.27 – 2015.12.31. 



Statisztika 

TOP 10 oldalak: 2014.04.27- 2014.12.31. 



Statisztika 

TOP 10 oldalak: 2015.04.27- 2015.12.31. 



Statisztika következtetései 
• Kiegyensúlyozott használatot mutat a statisztika – 

emelkedett az oldalmegtekintések száma; 
• Fokozott a „funkcionális” felületek használata: keresés, 

ügyfélszolgálat, szakmai oldalak, elérhetőség; 
• Az új keresőmotorunk eredményesebb – erről 

munkatársaink is beszámoltak; 
• Csökkent az oldalon töltött átlagidő – átszerkesztettük az 

oldalakat, átláthatóbbak, hamarabb találja meg az információt az 
oldalon; 

• A szakmai oldalak használata azonosítja a célcsoportjaink 
egyikét – megszokták, használják; 

• A gyűjtőoldal ötlete eredményes: top10-be hozta az űrlapokat 
(ez karbantarthatóbb); 

• A laikusoknak szánt oldalak használatában is megmaradt a 
védjegy, szabadalom sorrend. 



Tapasztalataink - eredmények 
• Az oldalmegtekintések száma emelkedett, jól sikerültek a 

kiemelések; 
• Több célcsoportot értünk el; 
• Jobban tudunk hazai és nemzetközi szabályozókhoz, 

elvárásokhoz igazodni; 
• Differenciáltabb a kifelé irányuló kommunikáció; 
• Az új felületek és átstrukturált szakterületek miatt 

szabályozásunk frissítésére volt szükség; 
• A feladatban részt vevő kollégák: 

1. Pontosabban jeleznek hibajelenségeket; 
2. Közvetítenek a szerkesztőség és a szakterület között; 
3. Kérdeznek és igényt fogalmaznak meg. 



Tapasztalataink - eredmények 

Az új portál hatásáról a szellemi tulajdon 
tudatosabb, felelősebb használatát illetően: 

1. népszerűsítő honlapunkon ugrásszerűen megnőtt a 
kérdések száma; 

2. a kérdések több mint 50%-a szerzői jogi témákat érint; 
3. speciális helyzetekben keletkező kérdések – nem 

alapkérdések; 
4. differenciálódásra számítunk – a statisztikában már jól 

elválnak a Szakmai oldalak használati gyakoriságai. 
 
A nyitóoldal „átláthatóbb” jellemzését már visszaigazolták a 

használók. 

http://www.szellemitulajdon.hu/


A napi működésben: 
• Munkatársaink a hatósági területekről: 

– tervezik a változásokat, élnek az ütemezés lehetőségével; 
– több igénnyel, specifikált kérésekkel fordulnak a 

szerkesztőséghez; 
– együtt találjuk meg a megoldásokat. 

• Szerkesztőségi szinten: 
– rugalmasabb felületkezelés; 
– gyorsabb reagálás az igényekre; 
– több eszköz áll rendelkezésre a hangsúlyozásra; 
– komfortosabb a munka. 

 

Tapasztalataink - eredmények 



Fenntarthatóság - elvárások 
 WCMS hivatalon belül tartása; 

A külső és belső kommunikációban a folytonosság és a 
finomhangolás; 

Szabályozók ismerete és betartása (hatósági-, technológiai- és 
keretszabályok); 

Nyitottság, gyorsaság és mobilitás; 
A problémák azonosításának, számon tartásának és 

megoldásának képessége; 
Trendfigyelés pl.: Védjegy, A szellemi tulajdon gazdaságtana 

• Tartalmat adó hatósági területeken; 
• Szabályozók érvényesítésekor a mobilitás megtartására 

törekvés; 
• Internetes technológiákban. 

http://www.sztnh.gov.hu/hu/mivel-fordulhatok-a-hivatalhoz/a-szellemi-tulajdon-gazdasagtana


Miért a Pantheon? 
 Klasszikus 

i.e. 27-ben Agrippa építtette 
Róma minden istenének 
tiszteletére 

Több mint 2000 éves 
Dómja még ma is a világ 

legnagyobb vasalatlan 
betonkupolája – és ez a 
legtökéletesebb mértani 
formát rejti magában: 
egy gömböt. 

 



Források 
 Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pantheon_%28R%C3%B3ma%29 
Szabadalom, védjegy honlapja: http://www.szellemitulajdon.hu/  
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának honlapja: 

http://www.sztnh.gov.hu/hu  
Érintettség, érdeklődés, tájékozódás, jogkövetés, megszólítottság, 

tudatosságnövelés / Ignéczi Lilla. – MKE Jogi Szekció, 2015. 
június 4. 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának megújult honlapja / Ignéczi 
Lilla.- Szakmai nap, 2015. június 18. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pantheon_%28R%C3%B3ma%29
http://www.szellemitulajdon.hu/
http://www.sztnh.gov.hu/hu


Köszönöm figyelmüket! 

lilla.igneczi@hipo.gov.hu 
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