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Ezen tanúsítvány igazolja, hogy a 
 
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
1116 Budapest, Kondorfa utca 1. Magyarország 
6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Magyarország 
3519 Miskolc, Iglói utca 2. Magyarország 
3300 Eger, Kistályai utca 2. Magyarország 
6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Magyarország 
8900 Zalaegerszeg, Dr. Michelberger Pál út 3. Magyarország 
3533 Miskolc, Kerpely Antal utca 35. Magyarország 
 
információbiztonsági irányítási rendszere 
 
Kutatás-fejlesztés, vállalkozás és szakértői tevékenység, pályázat- és projektmenedzsment, 
pályázati tanácsadás, anyagvizsgáló laboratóriumi szolgáltatások. Szoftverfejlesztés 
 
Összhangban a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Alkalmazhatósági Nyilatkozatával 
(verziószám: 6, kiadás 2022. szeptember 05.) 

vonatkozásában az NQA 
 
 
MSZ ISO/IEC 27001 : 2014 szabvány alapján 
 
 
Információ biztonsági irányítási rendszerek követelményei 
 
megfelelőnek értékelt, és nyilvántartásba vett. 
A nyilvántartásba vétel azzal a kikötéssel történt, mely szerint a Társaság az információbiztonsági 
irányítási rendszerét a fenti szabványnak megfelelően működteti, és azt az NQA rendszeres 
auditjának aláveti.  
Bármilyen vita esetén ezen oklevél angol nyelvű változata az irányadó. 

 

 

Tanúsítvány száma: 62506 

Kiadás: 
Újra kiadás: 

2016. január 18. 
2022. december 15. 

Érvényes: 
EA kód: 

2024. január 18. 
33/34/35 

Ügyvezető igazgató   

 

 
 


