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„Várunk minden értékre és minőségre törekvő céget itthonról és külföldről egyaránt!”

Bálint Ágnes ügyvezető igazgató, ProfessionCert Kft.

A ProfessionCert Kft. hogyan kapcsolódik a minőségügyhöz, milyen szakmai háttérrel vesz részt az idén ki-
írásra kerülő „Érték és Minőség Nagydíj” pályázaton?

Cégünk fő tevékenységként a minőség megfelelőségéhez köthető szolgáltatásokat biztosítjuk ügyfeleink részére. 
Napi szinten veszünk részt termékek, rendszerek megfelelőségi vizsgálatában, ellenőrzésében és tanúsítási folyama-
taiban.
Munkatársaink mind mérnöki végzettséggel, több évtizedes minőségtanúsítási tapasztalattal végzik munkájukat. 
Folyamatosan együttműködünk mind hazai, mind nemzetközi vizsgáló és tanúsító szervezetekkel, így naprakész 
ismeretekkel rendelkezünk az aktuális jogszabályi előírásokról, szabványokról.
A pályázatok dokumentációs és szakmai értékelésénél segítségünkre lesz értékelési tapasztalatunk, melyet több 
hasonló minőség tanúsító védjegy kiértékelése során szereztünk. 

A szakmai zsűri elnök asszonyaként mire hívja fel a leendő pályázók figyelmét?

Mint minden pályázatnál, itt is vannak kötött formai és tartalmi előírások. Ezek megismerése és követése elengedhe-
tetlen a sikeres pályázáshoz.
Fontos kiemelnem a pályázati feltételek közül, hogy csak olyan termékkel, szoftverrel vagy szolgáltatással lehet pá-
lyázni, amely már bevezetésre került és elérhető a felhasználók számára.
Ezen túlmenően szükséges, hogy a pályázott termék, szolgáltatás teljes mértékben megfeleljen a jogszabályoknak 
és a rávonatkozó minőségi követelményeknek. A pályázat összeállításánál fontos, hogy ezek az igazoló dokumentu-
mok 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 
jeleníteniük a benyújtott pályázati dokumentációban.
Az „Érték és Minőség Nagydíj” egyik előnye, hogy ingyenes konzultációt biztosít a pályázat benyújtásán gondolko-
zók részére. Javaslom, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel a sikeres pályázat érdekében!

Kiknek ajánlja a pályázaton való indulást?

A pályázatra azok jelentkezését várjuk, akik munkájuk során kiemelt fontosságot tulajdonítanak a kiváló minőségű 
termékek/szoftverek előállításának, szolgáltatások nyújtásának.
A pályázati kiírásban szereplő főcsoportok lefedik a teljes piaci spektrumot, így valójában minden termékgyártó, 
szoftverfejlesztő és szolgáltató vállalkozás indulhat.
A pályázat nem korlátozódik Magyarország területére, várunk minden értékre és minőségre törekvő céget itthonról 
és külföldről egyaránt.


