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ProfessionCert Kft. 

A ProfessionCert Kft. egy magyar tulajdonban lévő szervezet, melynek fő tevékenységi területe a független 
műszaki és mérnöki ellenőrzés, vizsgálat, szakértői vélemények készítése, tanúsítás, projektmenedzsment 
szolgáltatások és folyamatfejlesztés úgy Magyarországon, mint határainkon túl.

A szervezet vezetőségének tagjai, valamint szakértő munkavállalói a műszaki szakterületek széles területét 
felölelő, több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

A ProfessionCert Kft. az ellenőrzési, vizsgálati és folyamatfejlesztési szolgáltatások végrehajtása során saját 
szakértőit alkalmazza. Különleges szakterületi igények esetén pedig maga minősíti és alkalmazza a bevont 
szakértőket.

Szakértői támogatást nyújtunk Partnereink részére – a fejlesztéstől kezdve a szükséges engedélyek megszer-
zéséig – a magyarországi és az európai követelmények értelmezéséhez, alkalmazásához és azok sikeres telje-
sítéséhez. 

Célunk, hogy partnereink termékei és szolgáltatásai alkalmasak legyenek a nemzeti és nemzetközi piacokon 
történő megjelenésre, megfeleljenek a hazai és nemzetközi előírásoknak és a vevői elvárásoknak egyaránt.

Kiemelt szempont számunkra a termékek biztonságának, minőségének hangsúlyozása, a termékek és szolgál-
tatások versenyképességének növelése, ezért az „Érték és Minőség Nagydíj” pályázati rendszer támogatását, 
és az abban történő aktív részvételt kiemelt jelentőségű feladatunknak tekintjük.

ProfessionCert Kft. az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rend-
szert vezetett be és hatékonyan működtet, melyet tanúsítvány bizonyít.

Célunk a folyamatos fejlődés és szolgáltatásaink körének bővítése szorosan együttműködve ügyfeleinkkel, fi-
gyelembe véve igényeiket és a piaci környezetet.

Elérhetőségek:
ProfessionCert Kft.
1036 Budapest, Galagonya u. 5.
www.professioncert.hu
info@professioncert.hu 
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„Cégünk fő 
tevékenységként a minőség 
megfelelőségéhez köthető 
szolgáltatásokkal biztosítja ügyfeleink 
szakmai sikerét” 
 
Bálint Ágnes ügyvezető igazgató 
ProfessionCert Kft. 
 
Mint független mérnöki szervezet, munkájukat háttérben végzik,  
a hétköznapi élet során ritkán találkozhatunk közvetlenül 
tevékenységükkel. Pontosan hogyan járulnak hozzá a minőség 
növeléséhez? 
 
Cégünk fő tevékenységként a minőség megfelelőségéhez köthető szolgáltatásokkal 
biztosítja ügyfeleink szakmai sikerét. Napi szinten veszünk részt termékek, 
rendszerek megfelelőségi vizsgálatában, ellenőrzésében és tanúsítási folyamataiban. 
Napi munkánk során szakértői támogatást nyújtunk Partnereink részére a 
magyarországi és az európai követelmények értelmezéséhez, alkalmazásához és azok 
sikeres teljesítéséhez. Célunk, hogy partnereink termékei és szolgáltatásai alkalmasak 
legyenek a nemzeti és nemzetközi piacokon történő megjelenésre, megfeleljenek a 
hazai és nemzetközi előírásoknak és a vevői elvárásoknak egyaránt. 
 
Az Önök szakterületén lényegesek a műszaki jogszabályok és 
szabványok. Hol tartunk a magyarországi szabványok EU-
harmonizációja terén, mennyire felelnek meg az európai és nemzetközi 
elvárásoknak. 
 
Munkatársaink mind mérnöki végzettséggel, több évtizedes szabványalkalmazási 
tapasztalattal végzik munkájukat. Tagjai vagyunk a Magyar Szabványügyi Testületnek 
(MSZT). Több szakterület munkájában aktívan részt veszünk, illetve a nemzeti 
szabványosító műszaki bizottság feladatait támogatjuk szakértői tevékenységünkkel. 
Ezen tagságunknak és a nemzetközi tanúsító szervezetekkel meglévő folyamatos 
együttműködéseinknek köszönhetően naprakész ismeretekkel rendelkezünk az 
aktuális jogszabályi előírásokról, szabványokról. 
Kimondhatjuk, hogy a magyarországi szabványosítás lépést tart az EU-s 
szabványalkotással, abban pro-aktívan részt vesz. Látjuk, hogy a feladat óriási és 
folyamatosan megújuló kihívásokat támaszt a szabványosítás terén. Az EU-s piacot 
megcélzó vállalkozások bátran támaszkodhatnak a hazai csatornákon elérhető 
információkra. 
 
A minőségi követelmények szinte napról-napra változnak, hiszen a 
gazdasági közeg is folytonosan átalakul. Kérjük, az Érték és Minőség 
Nagydíj Pályázat zsűri elnökeként említsen meg néhány fókuszpontot, 
amire a gazdasági szereplőknek kiemelten figyelniük kell, akár az ÉMIN 
jövőbeni pályázóinak is. 
 
Mind a minőségi követelményeknek, mind egy pályázatnak való sikeres megfelelés 
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első lépése, hogy 
részleteiben 
megismerjük a tartalmi és 
formai elvárásokat. 
 
Az „Érték és Minőség Nagydíj” esetében fontos 
kiemelnem a pályázati feltételek közül, hogy csak olyan 
termékkel, szoftverrel vagy szolgáltatással lehet pályázni mely már 
bevezetésre került, elérhető a felhasználók számára. 
 
Ezen túlmenően szükséges, hogy a pályázat tárgya teljes mértékben megfeleljen a 
rávonatkozó jogszabályoknak és a minőségi követelményeknek. A pályázat 
összeállításánál fontos, hogy az ezeket igazoló dokumentumok mind benyújtásra 
kerüljenek. 
 
A pozitív értékeléshez nagyon pontosan, érthetően kell bemutatni a pályázatban, hogy 
a termék/szolgáltatás milyen értéket képvisel a piacon. A pályázóknak tisztán kell 
látniuk saját termékük, szolgáltatásuk előnyeit és ezt meg is kell tudni jeleníteniük a 
benyújtott pályázati dokumentációban. 
 
Az „Érték és Minőség Nagydíj” egyik előnye, hogy ingyenes konzultációt biztosít a 
pályázat benyújtásán gondolkozók részére. 
 
Javaslom, hogy éljenek ezzel a konzultációs lehetőséggel a sikeres pályázat 
érdekében! 
 


