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IRÁNYÍTÁSI RENDSZER TANÚSÍTVÁNY 
Tanúsítvány száma: 
187141-2015-AQ-BUD-RvA 

Első kiállítás dátuma: 
2000 április 27 

Érvényes: 
2022 január 12 – 2025 január 11 

 

 
 
Jelen tanúsítvány igazolja, hogy a(z) 

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 
1102 Budapest, Halom utca 5. 

és a mellékletben felsorolt telephelyeinek 
 
 
irányítási rendszere megfelel az alábbi szabvány követelményeinek: 

ISO 9001:2015 

 

 

Jelen tanúsítvány a következő tevékenységi körre érvényes: 

Nyomdaipari termékek, biztonsági nyomtatványok, okmányok, műanyag- és bankkártyák 
fejlesztése, gyártása és megszemélyesítése. Biztonsági és okmánybiztonsági anyagok 
kutatás/fejlesztése, gyártása. Intelligens kártya chip-beültetés és -kódolás. Nyomtatványok 
és adatok informatikai továbbfeldolgozása, postázása. Hagyományos/általános és mobil IT 
megoldások fejlesztése (K+F), valamint kapcsolódó szolgáltatások működtetése és 
támogatása.  Irattározás, dokumentumok bértárolása, adatok elektronikus archiválása. 
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Tanúsítvány melléklet 
 
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 

A tanúsítványon szereplő telephelyek: 
 

 

Telephely neve Telephely címe Telephely tevékenység 

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 3060 Pásztó, Fő út 143. Nyomdaipari termékek gyártása, 

irattározás, dokumentumok bértárolása, 

adatok elektronikus archiválása. 

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 1102 Budapest, Halom utca 5. Nyomdaipari termékek, biztonsági 

nyomtatványok, okmányok, műanyag- és 

bankkártyák fejlesztése, gyártása és 

megszemélyesítése. Biztonsági és 

okmánybiztonsági anyagok 

kutatás/fejlesztése, gyártása. Intelligens 

kártya chip-beültetés és -kódolás. 

Nyomtatványok és adatok informatikai 

továbbfeldolgozása, postázása. 

Hagyományos/általános és mobil IT 

megoldások fejlesztése (K+F), valamint 

kapcsolódó szolgáltatások működtetése és 

támogatása.  Irattározás, dokumentumok 

bértárolása, adatok elektronikus 

archiválása. 

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 1106 Budapest, Fátyolka u. 1-5. Biztonsági nyomtatványok, okmányok, 

műanyag- és bankkártyák fejlesztése, 

gyártása és megszemélyesítése. 

Biztonsági és okmánybiztonsági anyagok 

kutatás/fejlesztése, gyártása. Intelligens 

kártya chip-beültetés és -kódolás. 

Nyomtatványok és adatok informatikai 

továbbfeldolgozása, postázása. 

 


