ĞŵƵƚĂƚŬŽǌĄƐ
A ProfessionCert Kft. egy 100%-ďĂŶ ŵĂŐǇĂƌ ƚƵůĂũĚŽŶďĂŶ ůĠǀƅ ƐǌĞƌǀĞǌĞƚ͕ ŵĞůǇŶĞŬ Ĩƅ
ƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐŝ ƚĞƌƺůĞƚĞ Ă ĨƺŐŐĞƚůĞŶ ŵƾƐǌĂŬŝ ĠƐ ŵĠƌŶƂŬŝ ĞůůĞŶƅƌǌĠƐ͕ ǀŝǌƐŐĄůĂƚ͕ ƐǌĂŬĠƌƚƅŝ
ǀĠůĞŵĠŶǇĞŬŬĠƐǌşƚĠƐe, ƚĂŶƷƐşƚĄƐ ĠƐĨŽůǇĂŵĂƚĨĞũůĞƐǌƚĠƐ.
A szervezet ǀĞǌĞƚƅƐĠŐĠŶĞŬ ƚĂŐũĂŝ͕ ǀĂůĂŵŝŶƚ ƐǌĂŬĠƌƚƅ ŵƵŶŬĂǀĄůůĂůſŝ Ă ŵƾƐǌĂŬŝ ƐǌĂŬƚĞƌƺůĞƚĞŬ
ƐǌĠůĞƐƚĞƌƺůĞƚĠƚĨĞůƂůĞůƅ͕ƚƂďďĠǀƚŝǌĞĚĞƐƐǌĂŬŵĂŝƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚƚĂůƌĞŶĚĞůŬĞǌŶĞŬ͘
 WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞƌƚ <Ĩƚ͘ Ăǌ ĞůůĞŶƅƌǌĠƐŝ͕ ǀŝǌƐŐĄůĂƚŝ ĠƐ ĨŽůǇĂŵĂƚĨĞũůĞƐǌƚĠƐŝ ƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐŽŬ
ǀĠŐƌĞŚĂũƚĄƐĂ ƐŽƌĄŶƐĂũĄƚƐǌĂŬĠƌƚƅŝƚĂůŬĂůŵĂǌǌĂ͘<ƺůƂŶůĞŐĞƐƐǌĂŬƚĞƌƺůĞƚŝŝŐĠŶǇĞŬĞƐĞƚĠŶƉĞĚŝŐ
ŵĂŐĂŵŝŶƅƐşƚŝĠƐĂůŬĂůŵĂǌǌĂĂďĞǀŽŶƚƐǌĂŬĠƌƚƅŬĞƚ͘
^ǌĂŬĠƌƚƅŝ ƚĄŵŽŐĂƚĄƐƚ ŶǇƷũƚƵŶŬ WĂƌƚŶĞƌĞŝŶŬ ƌĠƐǌĠƌĞ – Ă ĨĞũůĞƐǌƚĠƐƚƅů ŬĞǌĚǀĞ Ă ƐǌƺŬƐĠŐĞƐ
ĞŶŐĞĚĠůǇĞŬŵĞŐƐǌĞƌǌĠƐĠŝŐ– a magyarorsǌĄŐŝĠƐĂǌĞƵƌſƉĂŝŬƂǀĞƚĞůŵĠŶǇĞŬĠƌƚĞůŵĞǌĠƐĠŚĞǌ͕
ĂůŬĂůŵĂǌĄƐĄŚŽǌ ĠƐĂǌŽŬƐŝŬĞƌĞƐƚĞůũĞƐşƚĠƐĠŚĞǌ͘
ĠůƵŶŬ, hogy partnereink ƚĞƌŵĠŬĞŝ ĠƐ ƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐĂŝ alkalmasak legyenek Ă ŶĞŵǌĞƚŝ ĠƐ
ŶĞŵǌĞƚŬƂǌŝ ƉŝĂĐŽŬŽŶ ƚƂƌƚĠŶƅ ŵĞŐũĞůĞŶĠƐƌĞ͕ ŵĞŐĨĞůĞůũĞŶĞŬ Ă ŚĂǌĂŝ ĠƐ ŶĞŵǌĞƚŬƂzi
ĞůƅşƌĄƐŽŬŶĂŬĠƐĂǀĞǀƅŝ ĞůǀĄƌĄƐŽŬŶĂŬ ĞŐǇĂƌĄŶƚ͘
<ŝĞŵĞůƚ ƐǌĞŵƉŽŶƚ ƐǌĄŵƵŶŬƌĂ Ă ƚĞƌŵĠŬĞŬ ďŝǌƚŽŶƐĄŐĄŶĂŬ͕ ŵŝŶƅƐĠŐĠŶĞŬ ŚĂŶŐƐƷůǇŽǌĄƐĂ͕ Ă
ƚĞƌŵĠŬĞŬ ǀĞƌƐĞŶǇŬĠƉĞƐƐĠŐĠŶĞŬ ŶƂǀĞůĠƐĞ͕ ĞǌĠƌƚ Ăǌ ͣƌƚĠŬ ĠƐ DŝŶƅƐĠŐ EĂŐǇĚşũ͟ ƉĄůǇĄǌĂƚŝ
ƌĞŶĚƐǌĞƌƚĄŵŽŐĂƚĄƐĄƚ͕ĠƐĂǌĂďďĂŶƚƂƌƚĠŶƅĂŬƚşǀƌĠƐǌǀĠƚĞůƚ ŬŝĞŵĞůƚũĞůĞŶƚƅƐĠŐƾĨĞůĂĚĂƚƵŶŬŶĂŬ
ƚĞŬŝŶƚũƺŬ͘
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞƌƚ <Ĩƚ͘ Ăǌ D^ E /^K ϵϬϬϭ͗ϮϬϭϱ ƐǌĂďǀĄŶǇ ŬƂǀĞƚĞůŵĠŶǇĞŝŶĞŬ ŵĞŐĨĞůĞůƅ
ŵŝŶƅƐĠŐŝƌĄŶǇşƚĄƐŝƌĞŶĚƐǌĞƌƚǀĞǌĞƚĞƚƚďĞĠƐŚĂƚĠŬŽŶǇĂŶŵƾŬƂĚƚĞƚ͕ŵĞůǇĞƚĂϰϬϬϰϭϳϭϬϮƐǌĄŵƷ
ƚĂŶƷƐşƚǀĄŶǇďŝǌŽŶǇşƚ͘
TĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐƺŶŬ bizonyos ƌĠƐǌeit a DEKRA ƐǌĂŬĠƌƚƅŝ ƐǌĞƌǀĞǌĞƚƚĞů ŬƂƚƂƚƚ ĞŐǇƺƚƚŵƾŬƂĚĠƐŝ
ŵĞŐĄůůĂƉŽĚĄƐŽŬĂůĂƉũĄŶǀĠŐĞǌǌƺŬ.
ĠůƵŶŬĂĨŽůǇĂŵĂƚŽƐĨĞũůƅĚĠƐĠƐƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐĂŝŶŬŬƂƌĠŶĞŬďƅǀşƚĠƐĞƐǌŽƌŽƐĂŶĞŐǇƺƚƚŵƾŬƂĚǀĞ
ƺŐǇĨĞůĞŝŶŬŬĞů͕ĨŝŐǇĞůĞŵďĞǀĠǀĞŝŐĠŶǇĞŝŬĞƚĠƐĂƉŝĂĐŝŬƂƌŶǇĞǌĞƚĞƚ͘
/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƷƌĂ
^ǌĂŬĞŵďĞƌĞŝŶŬŬĞů Ă ŬƂǌƂƐƐĠŐŝ ŬƂǌůĞŬĞĚĠƐŚĞǌ ŬƂƚƅĚƅ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƷƌĂ ďĞƌƵŚĄǌĄƐŽŬŶĄů
ďŝǌƚŽƐşƚƵŶŬ ĨŽůǇĂŵĂƚŽƐ
ƉƌŽũĞŬƚ-ŵĞŶĞĚǌƐŵĞŶƚĞƚ͘
<ŽůůĠŐĄŝŶŬ
ƚƂďď ĠǀƚŝǌĞĚĞƐ
ŵĞŐĨĞůĞůƅƐĠŐĠƌƚĠŬĞůĠƐŝƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚĄŶĂŬ͕ŝůůĞƚǀĞƐǌĂŬŝƌĄŶǇƷ;ĠƉşƚƅŵĠƌŶƂŬ͕ ŬƂǌůĞŬĞĚĠƐŵĠƌŶƂŬ͕
ŐĠƉĠƐǌŵĠƌŶƂŬ͕ ŵŝŶƅƐĠŐƺŐǇŝ ŵĠƌŶƂŬ͙Ϳ ŐǇĂŬŽƌůĂƚƵŬŶĂŬ ŬƂƐǌƂŶŚĞƚƅĞŶ Ă ƉƌŽũĞŬƚƐǌĞŵůĠůĞƚĞƚ
ŵĞŐŚĂůĂĚſĂŶĂƐǌĂŬƚĞƌƺůĞƚŝƐĂũĄƚŽƐƐĄŐŽŬĂƚŝƐďĞĠƉşƚŝŬŶĂƉŝŵƵŶŬĄũƵŬďĂ͘
DŝǀĞů Ă ĐĠŐƺŶŬ ĄůƚĂů ďŝǌƚŽƐşƚŽƚƚ ƉƌŽũĞŬƚ-ŵĞŶĞĚǌƐŵĞŶƚ ĨĞůĂĚĂƚŽŬ ĞůƐƅƐŽƌďĂŶ Ă ŬƂƚƂƚƚƉĄůǇĄƐ
ŬƂǌůĞŬĞĚĠƐ EŽŽͬĞŽ ƚĂŶƷƐşƚĄƐĄŚŽǌ ŬƂƚƅĚŶĞŬ͕ ĞǌĠƌƚ ŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŝŶŬ ŶĂƉƌĂŬĠƐǌ
ŝŶĨŽƌŵĄĐŝſŬŬĂů ƌĞŶĚĞůŬĞǌŶĞŬ ŵŝŶĚ Ă ũŽŐƐǌĂďĄůǇŝ ŬƂƌŶǇĞǌĞƚ͕ ŵŝŶĚ Ă ƚĂŶƷƐşƚĄƐŚŽǌ ƐǌƺŬƐĠŐĞƐ
folyĂŵĂƚŽŬŬĂů͕ ĞůũĄƌĄƐŽŬŬĂů ĠƐ Ă ĚŽŬƵŵĞŶƚĄĐŝſŝŐĠŶŶǇĞů ŬĂƉĐƐŽůĂƚďĂŶ͘ ǌ şŐǇ ŵĞŐƐǌĞƌǌĞƚƚ
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ƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚŽŬĂƚďĞĠƉşƚũƺŬŵƵŶŬĄŶŬďĂ͕ĞǌǌĞůŝƐďŝǌƚŽƐşƚǀĂĂŵĞŐƌĞŶĚĞůƅ͕ǀĂůĂŵŝŶƚĂƉĂƌƚŶĞƌĞŬ
megelégedettségét.
<ƂƚƂƚƚƉĄůǇĄƐũĄƌŵƾǀĞŬ
sĂƐƷƚŝũĄƌŵƾǀĞŬŬĞůŬĂƉĐƐŽůĂƚŽƐƚĂŶƷƐşƚĄƐŝ͕ŵŝŶƅƐĠŐĞůůĞŶƅƌǌĠƐŝ͕ƺǌĞŵďĞŚĞůǇĞǌĠƐŝĨŽůǇĂŵĂƚŽŬŵĠƌŶƂŬŝ
ƚĄŵŽŐĂƚĄƐĂ͕ŬĂƉĐƐŽůſĚſƉƌŽũĞŬƚ-menedzsment.
ŐǇƺƚƚŵƾŬƂĚƅ ƉĂƌƚŶĞƌƺŶŬ Ă <Z ZĂŝů͕ Ă ǀŝůĄŐ ĞŐǇŝŬ ǀĞǌĞƚƅ ũĄƌŵƾŝƉĂƌŝ ƚĂŶƷƐşƚſ ĠƐ ďĞǀŝǌƐŐĄůſ
ǀĄůůĂůĂƚĄŶĂŬ͕ Ă <Z-nak a vasúti üzletágra szakosodott szeƌǀĞǌĞƚĞ͘  <Z ZĂŝů EŽŽ ĠƐ ĞŽ
ŬŝũĞůƂůĠƐƐĞůŝƐƌĞŶĚĞůŬĞǌŝŬ͕ĞǌĞŶŬşǀƺů/^KϭϳϬϮϬ͕/^KϭϳϬϮϱƐǌĞƌŝŶƚŝĂŬŬƌĞĚŝƚĄĐŝſŬŬĂůƚƂďďĞŬŬƂǌƂƚƚĂd^/
ĠƐ ŶĞŵǌĞƚŝ ƐǌĂďĄůǇŽǌĄƐ ƐǌĞƌŝŶƚŝ ǀŝǌƐŐĄůĂƚŽŬŚŽǌ͕ ĨƺŐŐĞƚůĞŶ ďŝǌƚŽŶƐĄŐŝ ĞůĞŵǌĠƐĞŬŚĞǌ͕ ĞůĞŬƚƌŽŶŝŬĂŝ ĠƐ
geometriai kalibƌĄůĄƐŽŬŚŽǌ͘

dĞƌŵĠŬǀŝǌƐŐĄůĂƚŽŬ
A ProfessionCert ǀŝǌƐŐĄůĂƚŝĠƐƚĂŶƷƐşƚĄƐŝƚĄŵŽŐĂƚĄƐƚŶǇƷũƚŐǇĄƌƚſŬƌĠƐǌĠƌĞ͕ŵĄƌĂƚĞƌǀĞǌĠƐŝƐǌĂŬĂƐǌƚſů
ĞůůĞŶƅƌǌŝ͕ŚŽŐǇĂŐǇĄƌƚſƉƌŽƚŽƚşƉƵƐƚĞƌŵĠŬĞŵĞŐĨĞůĞů-ĞĂǌĂŬƚƵĄůŝƐŶĞŵǌĞƚŝĠƐĞƵƌſƉĂŝ
követelményeknek.
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞƌƚĄůƚĂůďŝǌƚŽƐşƚŽƚƚǀŝǌƐŐĄůĂƚŝĞƌĞĚŵĠŶǇĞŬ– ĂŵĞůǇĞŬďĞŵƵƚĂƚũĄŬĂŐǇĄƌƚſƚĞƌŵĠŬĠŶĞŬ
ŵĞŐĨĞůĞůƅƐĠŐĠƚ Ăǌ ĂŬƚƵĄůŝƐ ŶĞŵǌĞƚŝ͕ ĞƵƌſƉĂŝ͕ ŶĞŵǌĞƚŬƂǌŝ ďŝǌƚŽŶƐĄŐŝ ƐǌĂďǀĄŶǇŽŬŶĂŬ – támogatják
ŐǇĄƌƚſŬĂƚĠƐĨŽƌŐĂůŵĂǌſŬĂƚŬƺůƂŶďƂǌƅƚĂŶƷƐşƚĄƐŝũĞůĞŬŵĞŐƐǌĞƌǌĠƐĠďĞŶĠƐĂǀŝůĄŐƉŝĂĐĞůĠƌĠƐĠďĞŶ͘
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞƌƚĂǌĞůůĞŶƅƌǌĠƐŝ͕ǀŝǌƐŐĄůĂƚŝƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐŽŬǀĠŐƌĞŚĂũƚĄƐĂƐŽƌĄŶƐĂũĄƚŵƾƐǌĂŬŝƐǌĂŬĠƌƚƅŝƚ
ĂůŬĂůŵĂǌǌĂ͘<ƺůƂŶůĞŐĞƐƐǌĂŬƚĞƌƺůĞƚŝŝŐĠŶǇĞŬĞƐĞƚĠŶƉĞĚŝŐŵĂŐĂŵŝŶƅƐşƚŝĠƐĂůŬĂůŵĂǌǌĂĂďĞǀŽŶƚ
ƐǌĂŬĠƌƚƅŬĞƚ͘ƚĂŶƷƐşƚĄƐŝƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐĞƚĂ<ZĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘s͘ŶĞŵǌĞƚŬƂǌŝƚĂŶƷƐşƚſƐǌĞƌǀĞǌĞƚ
ǀĠŐǌŝ͕Ă<ZĐƐŽƉŽƌƚĞůũĄƌĄƐĂŝƐǌĞƌŝŶƚ͘
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞƌƚĨƅďďƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐŝŬƂƌĞ͗
x Háztartási eszközök (HOUS),
x sŝůĄŐŝƚĄƐƚĞĐŚŶŝŬĂ;>/dͿ͕
x Elektronika (IT/OFF, AV),
x Villamos orvostechnikaŝĞƐǌŬƂǌƂŬ;DͿ͕
x sŝůůĂŵŽƐĂůŬĂƚƌĠƐǌĞŬ͕ŬĂƉĐƐŽůſŬǀŝůůĂŵŽƐŚĄǌƚĂƌƚĄƐŝĞƐǌŬƂǌƂŬŚƂǌ;KEdͿ
x >ĂďŽƌĂƚſƌŝƵŵŝƚĞƌŵĠŬĞŬĠƐůĂďŽƌĂƚſƌŝƵŵŝďĞƌĞŶĚĞǌĠƐĞŬ;D^Ϳ͕
x Gépek.
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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 kiírásra 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 folyamataiban.
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 elengedhetetlen a sikeres pályázáshoz.
Fontos kiemelnem a pályázati feltételek közül, hogy csak olyan termékkel, szoftverrel vagy szolgáltatással lehet pályázni, 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 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
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 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.

