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TELEpHE Ly BIzT oNsÁcI raNúsírvÁNy
FACILITY SECURITY CLEARANCE CERTIFICÁTE
Tanúsítom, hogy a
This is to certi§l that the
kibocsátó
Issuing

szeív

authority:

ideje
date of issue:

kibocsátás

NEMZETI BIZToNsÁct rBrÜcyBLET (NBF)
National Security Authority of Hungary
2012.02.23-án
on the 23 Febr..lary 2012

a minősíte tt adat védelméről szóló 2009. évi CLV. tötvény 16. §_ban, valamint az iparbiztonsági
ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsíwány kiadásának részletes szabályaltőlszőló92/2010.
(III.31.) Kormány tendelet 6. §-ban foglaltakkal összhangban

TITKOS

szintű Telephely Biztonsági Tanúsíwányt adott ki az alábbi gazdálkodó szervezet részére:
gtanted a SECRET
securlty clearance-inaccordancewiththeprovisions of the 2009. CLV. lawontheprotectionof classified
data and Govertment Dectee No.92/2010. (31st Match) on the detailed regime of the industrial secunry
vetting ptocedute and the issuing of the Faciüty Secudty Clearance - to the following company:

SIGNAL

megnevezése

fontechnika Kft .
SIGNAL Communication Technic Ltd.

name of facility:

Te

le

Budapest, Kis Gömb u. 6.
H-1135 Budapest I{is Gömb u. 6.

telephely címe

1135

addtess of facility:

Visszavonásig
until revoked

éruényes
vaüd until:

Az

NBF

lgazo[ja továbbá, hogy a fenti gazdálkodó szefvezet

TITKoS

intű adatok kez e lé s é re vonatkoz ó engj dé llye l, valamint
KO RLÁTO ZOTT TERJESZT BSŰ
minősítési szintű adatok kezelésérevonatkozó tendszetengedéllyel tendelkezik.
minős ítés i

sz

The NSÁ of Hungary confirms, that the faciüty teferred to above posesses stoíage capabilities apptoved fot the
safeguarüng of classified information up to and including SECRET,
and a safe computeí system
apptoved fot the safeguarding of classified infortnation up to and including

RESTRICTED.
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NATO TELEPHE LY BIZT ONSÁCI reNÚSÍrVÁNY
NATO FACILITY SECURITY CLEÁRANCE CERTIFICATE
Tanúsítom, hogy a
This is to certify that the

szeív

kibocsátó
Issuing

authority:

kibocsátás

ideje

National Secutity Authority of Hungary
20t2.02.23-án
on the 23 February 201,2

date of issue:
a

NEMZETI BIZToNsÁcl rErÜcyBLET (NBF)

NATO Biztonsági Alapelvek - C-M(2002)49 - "G" Melléklete és az
Ip arb iz tons

á

gi Uta s ítás b an foglaltakkal

NATO TITKOS

ös

s

z

alnhoz kapcsolódó
hangb an

szintű Telephely Biztonsági Tanúsíwánytadott ki az alábbi gazdákodő szewezet tészéte:
granted a

security cleatance

NATO SECRET

- in accordance with the provisions of the Industdal Security Directive suppoting Enclosure
,,G'to the NATO Security Poücy, C-M(2002)49 to the following facility:

megnevezése
name of facility:
telephely címe
address of facility:
érvényes
valid until:

SIGNAL Telefontechnika Kft.
SIGNAL Communication Technic Ltd.

1íl5 Budapest, Kis Gömb u.6.
H-1135 Budapest Iűs Gömb u. 6.

Visszavonásig
until revoked

Az NBF lgazolia továbbá, hogy a fenti gazdálkodó szefvezet
NATO TITKOS
minősíté s i

sz

intű adatok

ke z elé s éte vonatkoz ó

engedéllyel, valamint

NATO KORIÁTO ZOTT TERJESZTBSŰ

minősítési szintű adatok kezelésére voflatkoző rendszerengedéllyel tendelkezik.
The NSÁ of Hungary confitms, that the facility referted to above posesses stoíage capabilities apptoved fot the
safeguatding of classified information up to and including NATO SECRET
and a safe computer s),stem
apptoved fot the safeguatding of classified infortnation up to and includrng

NÁTO RESTRICTED.

ZalaMthály
elnök
president
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