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NYILATKOZAT 

A Barhács és Társa Független Vizsgaközpont a Nemzeti Akkreditáló Hatóság felé kérelmet nyújtott 

be független vizsgaközpont személytanúsító szervezetként történő akkreditálásához. 

A Barhács és Társa Kft., mint felnőttképző intézmény az alábbi nyilatkozatot teszi 

A Barhács és Társa Független Vizsgaközpont függetlenségének és pártatlanságának megóvása 

érdekében a Barhács és Társa Kft. jelen dokumentumban nyilatkozik arról, hogy a Barhács és Társa 

Független vizsgaközpont tanúsításának érvényességi körét lefedő (az alábbiakban felsorolt) KEOR 

0811 azonosítószámhoz tartozó szakmák, részszakmák és szakképesítések tekintetében a Barhács 

és Társa Kft., mint felnőttképző intézmény nem szervez képzést. 

A nyilatkozat az alábbi szakmákat, szakképesítéseket érinti 

KEOR 0811 – Növénytermesztés és állattenyésztés képzési terület 

A képzési terület alá sorolt szakmák, részszakmák és szakképesítések 

• Gazda 

▪ Aranykalászos gazda 

▪ Állatgondozó 

▪ Mezőgazdasági munkás 

• Mezőgazdasági technikus 

• Lóápoló és gondozó 

• Méhész 

• Zöldség- és gyümölcstermesztő 

• Belovagló 

Jelen nyilatkozat a Barhács és Társa Független Vizsgaközpont a KEOR 0811 azonosítószámhoz 

tartozó szakmák, részszakmák és szakképesítések személytanúsító szervezetként történő 

akkreditációjának végéig érvényes. 

Budapest, 2021. december 08. 

 Balogh Gábor sk. 
 ügyvezető 
 (Barhács és Társa Kft.) 





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 BALOGH
GÁBOR ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2021.12.10. 18.25.47


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BALOGH GÁBOR
Születési hely: BUDAPEST                 12
Születési dátum: 1975.12.18.
Anyja neve: BENKÓ ÁGNES 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.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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