
 
 

 

   
 

A Budapesti Független Vizsgaközpont esélyegyenlőségi és fenntarthatósági 
politikája 

 

A sokszínűség, a jövőnkért és az elkövetkező nemzedékek jövőjéért érzett felelősségteljes 
gondolkodás, illetve a diszkriminációmentes cselekvés nagymértékben hozzájárul a 
szervezetek sikeréhez, az innováció és a kreativitás növeléséhez, továbbá a változásokra való 
gyors reagáláshoz. Ennek érdekében a Budapesti Független Vizsgaközpont a következő 
értékek betartását tűzte ki célul: 

1. Szervezetünk működése a kölcsönös tisztelet és az egyenlő bánásmód értékeire épül, 
ezért a sokszínűséget és a különbözőségek elfogadását kiemelt területként kezeljük. 

2. Tájékoztatjuk munkavállalóinkat az egyenlő bánásmód elvének megvalósításával 
kapcsolatos jogaikról, kötelezettségeikről, és lehetőséget biztosítunk számukra a 
munka és a magánélet egyensúlyának megteremtésére, az élethelyzetüknek és 
választásuknak megfelelő egyéni fejlődésre. 

3. Minden intézményi partnerünket tájékoztatjuk a pártatlan és 
megkülönböztetésmentes vizsgáztatás elveinek betartásának módozatairól, és etikai 
szabályzatainkról, etikai kódexünkről. 

4. Folyamataink leírását, a végleges akkreditáció megszerzése után, az 
olvasási/szövegértési nehézségekkel rendelkező vizsgázók számára könnyen 
értelmezhető formában is közzétesszük.  

5. A vizsgáztatásban a jelentkezéstől a bizonyítványkiadásig különleges figyelmet 
fordítunk a biztonságos, előítéletmentes és támogató szervezésre, lebonyolításra.  

6. Partnereinkkel hosszútávú fenntartható együttműködésre törekszünk, melynek 
érdekében dokumentumainkat elektronikus úton hitelesítjük és kezeljük, 
információinkat honlapunkon vagy elektronikus úton osztjuk meg, illetve egyeztető 
megbeszéléseink legtöbbjét online tartjuk meg. 

7. Törekszünk arra, hogy a különböző vizsgák projektfeladatainak fejlesztése során a 
fenntarthatósági szempontok érvényesüljenek, az elkészített termékek 
felhasználhatók legyenek valamilyen további munkafolyamatban vagy hátrányos 
helyzetű személyek/csoportok számára segítséget nyújtsanak. 

8. Minden olyan esetet dokumentáltan kivizsgálunk, mely sérti az esélyegyelőség és a 
fenntarthatóság alapelveit.  

 

Budapest, 2021. 06. 08. 

 

         Dr. Majorosi Anna 

https://www.google.hu/maps/place/Budapest,+Doh%C3%A1ny+u.+65,+1074+Hungary/@47.4999186,19.0704072,17
https://budapestivizsgakozpont.hu/
mailto:vizsgakozpont@bgszc.hu




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 DR. MAJOROSI ANNA MÁRIA ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2021.06.07. 13.50.05


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: majorosianna@gmail.com


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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