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RÉSZLETEZŐ OKIRAT 
a NAH-12-0010/2021 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 

 

1) Az akkreditált szervezet neve és címe: 

 Debreceni Regionális Független Vizsgaközpont  

4030 Debrecen, Fokos utca 12. 

  

2) Akkreditálási követelmény: 

 A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 

vonatkozó követelményei 

 

3) Akkreditálási kategória: 

 személytanúsító szervezet, vizsgaközpont 

 

4) Az akkreditált státusz érvényessége: 

Az akkreditált státusz kezdetének napja: 2021. október 14. 

Az akkreditált státusz lejáratának napja: 2026. október 14. 

 

5) Az akkreditált terület: személyek tanúsítása 

Tanúsítási kategória megnevezése Tanúsítás alapja 

KEOR Tanúsítási alrendszer megnevezése 

02 Humán tudományok és művészetek 
0211 

Audiovizuális módszerek és média-szakis-

meretek 

0212 Divat, belsőépítészet és ipari formatervezés 

0213 Képzőművészet, szépművészet 

04 Üzleti ismeretek, ügyvitel és jog 0411 Könyvelés és adózás 

0416 Nagy- és kiskereskedelem 

0417 Munkahelyi ismeretek 

06 Információs és kommunikációs technológiák 
0612 

Adatbázisok, hálózattervezés és adminisztrá-

ció 

0613 
Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és 

elemzése 

07 Műszaki, ipari és építőipari képzések 0711 Vegyipar 

0713 Energetika, elektromosság 

0714 Elektronika és automatizálás 

0715 Gépgyártás, műszer- és fémipar 

0716 
Gépjárművek, hajók, repülőgépek tervezése 

és gyártása 

0721 Élelmiszergyártás 

0722 Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás 

0723 Textil-, ruha-, cipő- és bőripari képzések 
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Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el 

(www.nah.gov.hu/kategoriak). 

 

- VÉGE - 

 

 

 

Bodroghelyi Csaba 

Nemzeti Akkreditáló Hatóság 

elnökhelyettes 

0732 Építőipar, magas- és mélyépítés 

09 Egészségügy és szociális gondoskodás 0922 Gyermek- és ifjúságvédelem 

10 Szolgáltatások 1012 Fodrászat és szépségápolás 

1013 
Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendég-

látás 

1014 Sportok 

1015 Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás 

1041 Szállítási szolgáltatások 

http://www.nah.gov.hu/kategoriak




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 az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum BODROGHELYI CSABA JÓZSEF ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2021.10.14. 16.19.08


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: csaba.bodroghelyi@t-online.hu


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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