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NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

SIKERES NYITÓKONFERENCIÁT TARTOTT A NEMZETI AKKREDITÁLKÓ HATÓSÁG 2018. JÚNIUS 7-

ÉN „A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG HATÓSÁGI ELJÁRÁSAINAK TUDÁSALAPÚ 

ÁTALAKÍTÁSA” CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN 

 

 

A KÖFOP-1.0.0–VEKOP-15 „Adminisztratív terhek csökkentése” című konstrukció keretében a 

Nemzeti Akkreditáló Hatóság vezette konzorcium 1,23 milliárd forint vissza nem térítendő európai 

uniós támogatásból valósítja meg a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00048 azonosító számú „A Nemzeti 

Akkreditáló Hatóság hatósági eljárásainak tudásalapú átalakítása és az ehhez kapcsolódó szervezeti 

és informatikai fejlesztés a közigazgatási szolgáltatások átfutási ideje csökkentésének és minősége 

javításának érdekében” című projektjét.  

 

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00048 azonosítószámú Projekt 

nyitórendezvényét 2018. június 7-én tartottuk, amelyet Devecz Miklós, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság 

főigazgatója nyitott meg. Őt követte Dr. Krasznay Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, aki a 

Sebezhető termékek, Globális kiberbiztonsági problémák tárgyában tartott előadást, amelyben kiemelte a 

21. század jelenlegi és a jövőben várható legégetőbb témába vágó kihívásait.  

 

Szórád Róbert Nemzeti Akkreditáló Hatóságot képviselve a Múlt, Jelen és Jövő: E-akkreditáció 

Magyarországon címmel, a tervezett Akkreditálási Szakrendszert mutatta be, amelynek fókuszában a 

szervezeti hatékonyság és költségcsökkentés áll, az adminisztratív terhek csökkentése mellett. Vázolta a 

hatóság előbbi szempontokra is épülő jövőbeli terveit. Elmondta, hogy a kiemelt projekt által a NAH célul 

tűzte ki a bürokrácia csökkentését, folyamatok egyszerűsítését, költségcsökkentést, átfutási idők rövidítése 

érdekében a jelenlegi papír alapú munkafolyamatait szeretné kiváltani egy fejlett, workflow alapú 

szakrendszerrel, ami teljes mértékben elektronikusan lefedi az akkreditációt, a papírmentes akkreditálási 

folyamatot. Jelenleg ehhez szükség van a teljes eljárásrend átdolgozására, valamint főleg a szakértők 

esetében az informatikai készség fejlesztésére is. Az akkreditációs tevékenységekben érintett partnerek 

részére a elektronizálás lehetővé teszi a szolgáltatási szint növekedését és az egyszerűbb, gyorsabb 

ügymenetet. 

 

Utolsó előadóként Dr. Szegő József – a Nemzeti Akkreditáló Hatóság főosztályvezetője részletesen kifejtette 

az akkreditálás hozzájárulását az életünk biztonságosabbá tételéért úgy, hogy a kölcsönös elismerésen és 

sztenderdeken alapuló akkreditálást helyezzük a központba a hatósági és csak adott ország eljárásrendjét 

hordozó, alapvetően egyedi hatósági szemlélet helyett. 

 

A konferenciát nagy érdeklődés övezte, köszönjük a színvonalas előadásokat és a megtisztelő figyelmet. 

A projektről bővebb információt a http://nah.gov.hu/projektjeink oldalon olvashatnak. 

http://nah.gov.hu/projektjeink

