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Ezen tanúsítvány igazolja, hogy a 
 
Vodafone Magyarország Zrt. 
1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Magyarország 
3525 Miskolc, Arany János tér 1. Magyarország 
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 13. Magyarország 
1119 Budapest, Petzvál J. utca 31-33. Magyarország 
1134 Budapest, Dévai u. 26-28. Magyarország 
8000 Székesfehérvár, Úrhidai út 9. Magyarország 
5435 Martfű, Strand u. 2. Magyarország 
1095 Budapest, Soroksári út 30-34. Magyarország 
2200 Monor, Balassi Bálint utca 1. A. ép. Magyarország 
1142 Budapest, Ungvár u. 64. Magyarország 
1134 Budapest, Klapka u. 11. Magyarország 
 
információbiztonsági irányítási rendszere 
 
A Vodafone Magyarország Információbiztonság Irányítási Rendszere kiterjed: az ügyfél 
adatok kezelésére rendszerek tervezésére, fejlesztésére, kivitelezésére, bevezetésére, 
kezelésére; rendszerek üzemeltetésére, amelyek a mobil és fix hálózati szolgáltatásokat 
támogatják beleértve a hang, adat és üzenetküldési szolgáltatásokat 
 
Összhangban a Vodafone Magyarország Zrt. Alkalmazhatósági Nyilatkozatával (verziószám: 
9, kiadás 2020. november 06.) 

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: S 331 

Kiadás: 
Újra kiadás: 

2014. december 10. 
2021. január 13. 

Érvényes: 
EA kód: 

2024. február 09. 
31 
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