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COVID 19 által előidézett helyzet és a minőségügyi rendszerek kapcsolata 
 
A PROFISO Kft. legfontosabb célja, hogy támogassa a vállalkozásokat 
abban, hogy minél értékesebbek legyenek. Ennek érdekében segítünk 
a cégek értékének növelésében tudásuk dokumentálásával. A 
szervezeti vagyon egy fontos pilléreként a nemzetközileg elfogadott 
általános és szakmaspecifikus szabványok bevezetését javasoljuk a 
gazdasági szereplőknek.   Piaci igények alapján nagyvállalatoknak és 
multinacionális vállalatoknak végzünk beszállítói értékelést, ami a 
széleskörű követelményrendszer miatt jelentősen növeli a megbízónk és az auditált vállalkozás 
értékét. Egy vállalat minél több területen van rendben, annál stabilabb, ami a válságos időben derül 
ki igazán. Az általunk nyújtott szolgáltatások röviden mind-mind egy üzenetet hordoznak: Jobban, 
szervezetten, kisebb kockázattal és felkészülten! 
 
Visszatekintve az elmúlt időszakra, minden megélt válsághelyzetnek van 
egy örök érvényű tanulsága. A jól működő és szervezett vállalkozások 
mindig előnnyel indulnak, sokkal több esélyük van sikerrel venni az 
akadályokat. 
 
Minden minőségügyi rendszer tudatosságot visz a vállalkozások életébe. 
Akár egy ISO 9001 szabványról beszélünk, akár valamely ágazatspecifikus rendszerről, lényegében 
egyfajta szakmai kontrollt és tudatos fejlődést és a kockázatok minimalizálását várja el! A PROFISO 
már korábban célként tűzte ki, hogy megváltoztassa a „szabványok” megítélését a magyar piacon. 
Nem a falra akasztott igazolás jelent értéket, hanem azok a gyakorlatok, amik segíthetnek a 
szervezet minőségfilozófiájának kialakításában. Amennyiben szembesülünk egy akadállyal, akkor 
annak okaira összpontosítva keressünk megoldást.  
 
Ez a tudatosság segít a folyamatok fejlesztésében és a szervezet teljesítményének folyamatos 
javításában. Hiszünk abban, hogy azok a vállalkozások amelyek ezen elveket szem előtt tartva 
végzik tevékenységüket megelőzik versenytársaikat, és előnnyel indulnak egy olyan „válság” 
helyzetben is mint amit a COVID 19 vírus miatti intézkedések váltottak ki. 
 
Tapasztalatok, tanulságok 
 
Megnövekedett kereslet a védőeszközök iránt. Ipari termelési tevékenységhez egyébként használt 
porszűrő maszkok beszerzés a termelő vállalatok számára nehézséget okozott. Több cég üzleti 
lehetőséget lát a maszk gyártásában akár munkavédelmi, akár orvosi felhasználásra. Ehhez 
azonban szükséges az EU irányelveknek való megfelelés, CE jelzés (megfelelőségértékelés, 
típusvizsgálat, üzemi gyártásellenőrző rendszer bevezetése, tanúsíttatása) orvosi eszköz esetében 
ISO 13485 szerinti tanúsítás. Mindenképpen előnyösebb helyzetben vannak azok a gyártók, akik 
már rendelkeznek minőségirányítási rendszerrel, akiknél az alapok rendben vannak.  
 
A piac a koronavírus járvány ellenére sem ismer kompromisszumot a minőség tekintetében. A 
tanúsítás területén is nemzetközileg életbe léptetett rendkívüli eljárásrend elvben lehetővé tesz 
bizonyos tanúsítási határidők halasztását, az üzleti partnerek a szerződéskötések során erre 
tapasztalataink szerint nincsenek tekintettel, megkövetelik a magas minőségi követelmények és 
jogszabályi előírások maradéktalan teljesítését igazoló tanúsítványokat.  



 
 
 
Alapvetően nem tapasztaltunk visszaesést a termelő vállalkozások esetében. Partnereink 
folyamatosan dolgoznak, megrendelésállományuk jellemzően nem csökkent, bár kezdetben 
esetenként ellátási nehézségek merültek fel. 
 
A minőség a fenntarthatóság záloga, befektetés a jövőbe. A válság utáni gazdasági helyreállás 
valószínűleg még élesebb versenyt eredményez, ahol egy jól működő minőségirányítási rendszer 
versenyelőnyt jelent. 
 
Adatvédelmi szempontból a jogszabályok korlátoznak bizonyos GDPR szabályozásokat, fontos a 
naprakész ismeret. Home Office kényszerű informatikai megoldásai sok esetben súlyos 
kockázatot jelentenek a személyes adatok és a céges adatvagyon biztonságára vonatkozóan. 
Szakértőinkkel felülvizsgáljuk az informatikai rendszert, felhívjuk a figyelmet a hiányosságokra, 
segítséget nyújtunk a megoldáshoz.  
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