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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 

szoftverfejlesztés beszerzése 

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés 

Operatív Program (KÖFOP)

NAH KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2017-00048

Akkreditálási szakrendszer fejlesztése



I. Tervezési szakasz:

Határidő: az egyedi szerződés hatálybalépésétől számított 

3. hónap végéig

Logikai Rendszerterv (LRT) 

II. Pilot rendszer fejlesztési szakasz: 

Határidő: 2019.07.31.

Pilot rendszer: funkcionalitás biztosítására egy akkreditációs 

területre vonatkozóan,

Tesztelési terv, 

Ősfeltöltés

III. Éles rendszer fejlesztési szakasz:

Határidő: 2019.12.31.

Teljes funkcionalitású rendszer,

Rendszer dokumentációk,

Tesztelési terv,

Oktatás és dokumentációi (e-learning)

Projekt mérföldkövek



Célkitűzések – Projekt eredmények

Akkreditálás 
eljárási ideje 

csökken – 25%

Folyamatszemlélet

Ügyfelek 
adminisztrációs 

terheinek 
csökkentése

Költségcsökkentés

Korszerű és 
ügyfélbarát 
eljárásrend

Környezetterhelés 
csökkentése

ÁtláthatóságOptimalizáció



A fejlesztett rendszer logikai felépítése

Tudástár 
modul

E-Learning
modul

Dokumentumtár
modul

Szakrendszer

Akkreditációs Hatósági Eljárást 
Támogató Rendszer

(Keretrendszer)

NISZ 
szolgáltatások;

EA;
ITM;

NAH portál



Belépés a rendszerbe

Belépés

Új ügyfél regisztrációja

Új felhasználó regisztrációja



Belépés a rendszerbe
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Belépés a rendszerbe

Belépés
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Belépés a rendszerbe

Belépés

Új ügyfél regisztrációja

Új felhasználó regisztrációja



Szerepkörök
• Egyszerű felhasználók – NAH dolgozók és külső munkatársak

– Rendszeradminisztrátor

– Hivatali vezető

– Szignáló

– Aláíró

– Referens

– AB referens

– Panaszkezelő

– Minőségbiztosító

– Titkár

– Képzési referens

• Ügyfélhez kötődő felhasználók

– Ügyfél adminisztrátor

– Ügyfél kapcsolattartó

– E-learning felhasználó

– NAH képviselő

– HR referens

– Súgó szerkesztő

– Riport, statisztika 

lekérő

– Szakértő

– AB elnök

– AB tag

– Opponens

– E-learning

felhasználó



Ügyfelek és akkreditálandó szervezeti 

egységek

Ügyfél

ASZE

Helyszín
Jártassági 
vizsgálat

Foglalkoztatott

Ügyfél adminisztrátor

Ügyfél kapcsolattartó

E-learning felhasználó

Eljárás



Ügyfelek és akkreditálandó szervezeti 

egységek

Ügyfél

ASZE

Helyszín
Jártassági 
vizsgálat

Foglalkoztatott

Ügyfél adminisztrátor

Ügyfél kapcsolattartó

E-learning felhasználó

Eljárás

Szervezet neve

Típusa: Cég, Ktv szerv, EV

Típustól függő azonosító:

Adószám / CKP törzsszám

PIR szám

Nyilvántartási szám

Típustól függő leíró adatok:

Cégjegyzékszám

HKP azonosító

Felügyeleti szerve, stb.

Székhely címe

Köponti elérhetőségi adatok



Ügyfelek és akkreditálandó szervezeti 

egységek

Ügyfél

ASZE

Helyszín
Jártassági 
vizsgálat

Foglalkoztatott

Ügyfél adminisztrátor

Ügyfél kapcsolattartó

E-learning felhasználó

Eljárás

Szervezeti egység neve

HKP azonosító

Címe

Elérhetőségi adatok



Szakrendszer - Nyitóoldal

Menürendszer
a felhasználó
jogosultságai 

alapjánKérelem piszkozat közvetlen megnyitása, a rögzítés folytatása

Eljárás részletező adatainak közvetlen megnyitása, informálódás vagy az aktuális feladat folytatása

Aktuális feladathoz kapcsolódó szakrendszer funkció  közvetlen megnyitása



Szakrendszer 

- Új akkreditációs kérelem rögzítése, beküldése – 1

• Ügyfél kapcsolattartó akkreditálási 
kérelmet rögzít.

• Az akkreditálási eljárás típusának, az 
akkreditálási kategóriának 
(alkategóriának) kiválasztása, a 
kérelem rögzítés indítása.

• A Kérelem rögzítés indításra a 
megfelelő felületeket nyitja meg a 
program.



• Az akkreditálási eljárás típusának és 
kategóriának (alkategóriának) 
megfelelő adatokat rögzítheti az 
Ügyfél kapcsolattartó.

• Kérelem naprakész adatokat összefogó 
fő felület.

• A kérelem részletező adatokat külön-
külön füleken rögzíti a felhasználó.

• Piszkozatként folyamatosan 
szerkeszthető.

• Beküldéskor validációk és 
automatizmusok (díjmegállapítás, 
dokumentum generálás, work-flow 
léptetés) történnek.

Szakrendszer - Új akkreditációs kérelem rögzítése, beküldése - 2



• Kérelem kapcsolattartók kiválasztása 
az Ügyfél profilból.

• A felületen az ASZE ügyvezetőjét és az 
adott kérelem kapcsolattartóját kell 
megadni.

• A személyek az Ügyfél profilból 
kerülnek kiválasztásra, melyre a 
felületen a Szakrendszer felhívja a 
figyelmét. 

Szakrendszer - Új akkreditációs kérelem rögzítése, beküldése - 3



• Kérelemben érintett helyszínek, 
telephelyek kiválasztása az Ügyfél 
profilból.

• A telephelyeknek az Ügyfél profilban 
szerepelnie kell, melyre a felületen a 
Szakrendszer felhívja a figyelmét. 

• Székhely és a telephelyek lehetnek 
helyszínek.

• Meg kell adni, hogy adott helyszínen 
van-e internet elérési lehetőség.
Ezt később (a szemle terv 
visszaigazolásakor) módosítható.

Szakrendszer - Új akkreditációs kérelem rögzítése, beküldése - 4



• Kérelemben érintett foglalkoztatottak 
kiválasztása az Ügyfél profilból. 

• A foglalkoztatottaknak az Ügyfél 
profilban szerepelnie kell, melyre a 
felületen a Szakrendszer felhívja a 
figyelmét. 

• Rögzítés helyszínenként történik.

• Tájékoztatásként összegezzük kérelem 
szinten és helyszínenként is a rögzített 
foglalkoztatottak számát.

Szakrendszer - Új akkreditációs kérelem rögzítése, beküldése - 5



• Kérelemhez csatolandó 
dokumentumok megadása:

• Dokumentum feltöltése (eljárás specifikus 
dokumentumok) vagy

• Ügyfél profilból hozzárendelés (ügyfél 
általános dokumentumok).

• Kérelemhez csatolandó dokumentum 
kategóriák eljárás típusonként, 
akkreditálási kategóriánként eltérőek
lehetnek (rendszerparaméter)

Szakrendszer - Új akkreditációs kérelem rögzítése, beküldése - 6



• Kérelemben érintett elemi 
akkreditációs területek kiválasztása a 
Kódtárból. 

• Elemi akkreditációs területekhez 
Auditorok kiválasztása.

Szakrendszer - Új akkreditációs kérelem rögzítése, beküldése - 7



Szakrendszer  - Kérelem vizsgálat

• Beküldött, szignált kérelem szakmai 
vizsgálata.

• Kérelemmel azonos felületek, olvasó 
nézetben.

• Lehetséges kimenetek:

o Értékelőcsoport létrehozása 
(egyenes ág)

o Hiánypótlásra felszólítás

o Kérelem elutasítás érdemi 
vizsgálat nélkül



• Elemi akkreditálási területekhez szakértők automatikus 
keresése

• Szakértő meghívása egy feladatra vagy minden betöltetlen 
feladatra

• Elemi terület – Szakértő összerendelés szerkesztése

• Szakértő törlése a csoportból

• Táblázat sorba rendezhető, szűrhető

• Szakértő feladatok becslése (dokumentumértékelés és 
szakértői közreműködés munkamennyisége)

• Csoport véglegesítése

Értékelőcsoport összeállítása és szakértők kirendelése



Tudástár és E-learning modul

Cél: Egységes, elektronikus tudásmegosztás és 

kompetenciafejlesztés megvalósítása, támogatása.

Arculat: Személyre szabott ügyintézési felület (SZÜF) a publikus 

felületek esetében.

Belső 
tudástár

Szakértői 
tudástár

Súgó Sablonkezelés

TUDÁS
TÁR

Tananyag- és 
kurzus 

menedzsment

Tanulók
kezelése

Előrehaladás
követése

Szakrendszeri
integráció

E-
LEARNING



Tudástár nyitóoldal
SZÜF menü

Tudástár menü 
(SZÜF arculattal)

Navigációs sáv

Tudástár 
munkaterület

További oldalak 
(cikkek) linkjei
További oldalak 
(cikkek) linkjei

További oldalak 
(cikkek) linkjei



Tudástár szerkesztő felület

Az oldal mentése

Előnézet megtekintése

Szerkesztő ikonok

Szerkesztő 
terület



E-learning kurzus adatlap

Menü
Akkreditálási kategóriák

A kurzus megnevezése

A kurzus megnevezése 
és alapkategóriája

Egyéb kurzus adatok



E-learning kurzus résztvevői

Menü

Aktivitás és státusz adatok

A kurzus megnevezése

A résztvevők 
keresési 
felülete

Résztvevő



Köszönöm a figyelmet!


