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Működési politika   
 
 

 A Barhács és Társa Független Vizsgaközpont által alkalmazott tanúsítási rendszer, a dokumentált 
struktúrák, irányelvek és eljárások biztosítják a vizsgáztatási tevékenységek pártatlanságát, a 
pártatlanság kezelését és az érdekelt felek kiegyensúlyozott bevonásával az érdekütközés 
kockázatának csökkentését.  

A vizsgaközpont felső vezetése biztosítja, hogy a személyek tanúsításával, a vizsgáztatással 
kapcsolatos irányelvek és eljárások tisztességesek legyenek minden jelentkező, jelölt és vizsgázott 
személy esetében.  

A vizsgaközpont felső vezetése biztosítja a teljes tanúsítási folyamat során, a vizsgával kapcsolatba 
került munkatársak és megbízott személyek birtokába került információk bizalmas kezelését, a 
vizsgáztatási folyamat alatti biztonság fenntartását és a tisztességtelen, csaláson alapuló 
vizsgamódszerek megakadályozását.  

A vizsgáztatási tevékenységben résztvevő munkatársak és megbízott személyek felkészültsége és 
folyamatos képzése biztosítja az MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 szabvány, a kapcsolódó előírások és 
a jóváhagyott eljárások követelményeinek folyamatos érvényesítését.   
 
 
Budapest, 2022. 01. 01.  
 Szuromi András  
 vizsgaközpont vezető  
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum NÉMETH
KATALIN ÁGNES ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.05.03. 13.03.44


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: NÉMETH KATALIN ÁGNES
Születési hely: BUDAPEST                 08
Születési dátum: 1971.05.25.
Anyja neve: VÖRÖSHÁZI KATALIN


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.
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