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MINŐSÉGPOLITIKA 
A Process Solutions Magyarország több mint 15 éve piacvezető pénzügyi – számviteli outsourcing 
cége, amelyet az Andersen Worldwide alapított annak magyarországi Bussiness Process Outso-
urcing divíziójaként. Így a Process Solutions egy nemzetközileg kipróbált és jól bevált módszertani 
bázisra építve alakította ki munkafolyamatait és minőségirányítási rendszerét. A 2002. július óta 
önállóan működő szervezet szolgáltatásaival szemben támasztott követelmények – a döntően mul-
tinacionális hátterű ügyfélkörből adódóan – nem változtak. A minőségpolitikai nyilatkozatunkat en-
nek megfelelően az alábbiak szerint alakítottuk ki: 
A minőségirányítási folyamataink célja megfelelni az ügyfeleink és más lényeges érdekelt felek, 
jogszabályok és szabályozások, valamint az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek. 
A Process Solutions működése során alkalmazott minőségirányítási szabályozásra a PS szakmapo-
litikája és irányelvei az irányadók. Szolgáltatásainkat részletes folyamatszabályozás alapján végez-
zük, amely minden lépést magában foglal és az üzleti környezet változásainak megfelelően aktua-
lizálásra kerül. Az eljárások betartását rendszeresen ellenőrizzük.  
A minőségirányítási rendszer tervezése során átgondoljuk a külső és belső környezetünk elemeit, 
azonosítjuk a lényeges érdekelt felek elvárásait és meghatározzuk a kockázatokat és lehetősége-
ket, amelyekkel foglalkozunk ahhoz, hogy biztosítsuk a minőségirányítási rendszertől elvárt ered-
ményeket, növeljük a kívánt hatásokat, megelőzzük, vagy csökkentsük a nem kívánt hatásokat. 
Bizonyosak vagyunk abban, hogy mindezek garantálják a szolgáltatásaink magas színvonalát. 
Minőségirányítási rendszerünk fő törekvései a következők: 

• Egységesen kiemelkedő színvonalú szolgáltatást nyújtani, s a szolgáltatás minőségét fo-
lyamatosan fejleszteni az Ügyfeleink és más lényeges érdekelt felek kifejezett vagy szán-
dék szerinti igényeinek kielégítése érdekében. 

• Megadni minden szakértő munkatársunknak azt a lehetőséget, hogy ügyfeleinknek a le-
hető legmagasabb szintű szolgáltatást nyújthassa. 

• Biztosítani ügyfeleinket és más lényeges érdekelt feleinket arról, hogy állandóan és folya-
matosan kiemelkedő minőségű szolgáltatásban részesülnek. 

• Elősegíteni a gyorsított ütemű, jelentősebb problémák nélküli, állandó növekedést. 
• Folyamatosan erősíteni a változásokhoz való alkalmazkodási képességünket. 
• Fokozott hatást gyakorolni egy közös vállalati attitűd (minőség) elérése érdekében. 
• Tudásbázisunkat bővíteni a tapasztalataink megosztása, illetve az azokból való tanulás ré-

vén biztosítani az ügyfeleink és más lényeges érdekelt feleink vezetését arról, hogy a Pro-
cess Solutions hatékonyan gondoskodik a minőségirányításról és kezeli a kockázatokat. 

• Megfelelni az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványnak. 

 
 
Budapest, 2020.10.31. 
 
 
 
Babos János 
Managing Partner, ügyvezető igazgató 
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ALKALMAZÁSI TERÜLET 
MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány 4.3. fejezete 
A jelen Minőségirányítási Kézikönyv (a továbbiakban: MIK) célja a Process Solutions minőségirá-
nyítási rendszerének (a továbbiakban: MIR) bemutatása, a MIK tárgyi hatálya alatt megjelölt irá-
nyítási rendszer szabvány és a minőségirányítási rendszer folyamatai közötti kapcsolatok, kölcsön-
hatások bemutatása, az irányítási rendszer szabvány, vonatkozó jogszabályok előírásainak, lénye-
ges érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak, valamint a Process Solutions belső követelmé-
nyeinek való megfelelés bemutatása. 
A jelen MIK-ben dokumentált információként bocsátjuk rendelkezésre és tartjuk fenn a tárgyi ha-
tálya alatt megjelölt irányítási rendszer szabvány követelményei szerinti, a szervezet külső és belső 
tényezőinek, valamint a lényeges érdekelt felei szükségleteinek és elvárásainak megfelelően kiépí-
tett minőségirányítási rendszer alkalmazási területét: 

• könyvelési és adózási szolgáltatások – accounting and tax compliance 

• bérügyviteli szolgáltatások – payroll administration 

• székhely és tisztségviselők biztosítása – corporate administration 

• számviteli szakemberek biztosítása – loan staff support 

• egyéb speciális pénzügyi szolgáltatások – special services 

valamint az ezekhez kapcsolódó irányító és támogató folyamatok. 
 

Személyi (alanyi) hatály 

A jelen MIK személyi hatálya kiterjed a Process Solutions-re, a MIR alkalmazási területén belül annak min-
den munkatársára és ahol alkalmazható, a külső szolgáltatókra, beleértve az egy folyamat vagy egy funkció 
kihelyezéséről hozott döntés eredményeként folyamatot vagy annak egy részét biztosító külső szolgálta-
tókra is. 

Tárgyi hatály 

Minőségirányítási rendszer működtetése az MSZ EN ISO 9001:2015 irányítási rendszer szabványnak megfe-
lelően.1 
A jelen MIK minden releváns pontjának elején megadjuk a hivatkozásokat a vonatkozó szabványkövetel-
ményre. 

Kizárások a fenti szabványkövetelményekből 
A Process Solutions minőségirányítási rendszerének tárgyi hatálya nem vonatkozik az MSZ EN ISO 
9001:2015 alábbi szabványkövetelményére: 
1. a szabvány 7.1.5.2. pontban a mérés visszavezethetőségéről írottak;  

A kizárás indoklása: Az 1. kizárást az indokolja, hogy a Process Solutions nem folytat hagyományos ér-
telemben vett mérő és megfigyelő eszközökkel történő tevékenységet. 

Területi hatály 

A minőségirányítási rendszer a Process Solutions minden telephelyére érvényes, és teljes körűen kiterjed a 
HU-1134 Budapest, Váci út 33-ra és a HU-2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2-re. 

 
1  A PS tanúsított MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabványnak megfelelő információbiztonsági irányítási rendszere kiterjed a 

PS által kezelt ügyfél- és a saját információk bizalmasságának védelmére, sértetlenségének fenntartására valamint ezen 
információk és az ezeket kezelő információkezelő rendszerek olyan mértékű rendelkezésre állásának fenntartására, 
amely a folyamatok működését és a szolgáltatások biztosítását gazdaságosan lehetővé teszi. A Process Solutions ISO 
27001 szabványnak megfelelő információbiztonság irányítási rendszere és az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványnak 
megfelelő minőségirányítási rendszer egymással nincs integrálva, ami nem zárja ki, hogy a szervezet a jövőben úgy 
döntsön, hogy integrálja a minőségirányítási rendszerét más irányítási rendszerrel, pl. az ISO 27001 Információbizton-
sági Irányítási Rendszerrel. 
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2020/2021 MINŐSÉGCÉLJAINK 
A Process Solutions Kft. 2020/21-es minőségcéljai között olyan stratégiát támogató, meg-
valósító programok szerepelnek, amelyek mérhető és a minőség javítását fokozó jelzőszá-
mok (KPI-ok) beépítésén keresztül valósítják meg, hogy már a tervezésben, a teljes kivi-
telezés során, a projektek eredményeinek használatba vételekor, valamint a folyamatos 
használat és további fejlesztések során is a minőség folyamatosan javuljon. 
 
Ezen programjaink 2020/21-ben a következők: 
 
1. sz. minőségcél: 
 
Teljesítmény értékelési rendszer digitális transzformációja  Sólyom Attila (TW) 
 
2. sz. minőségcél: 
 
Szervezeti tudás, tudásmegosztás hatékonyságának   
növelése az SME bevezetésén keresztül     Diósi Anett (SME) 
 
3. sz. minőségcél: 
 
Front office működési hatékonyság erősítése  
(KPI-ok továbbfejlesztése az FO tevékenységben)   Szalai András (FO) 
 
4. sz. minőségcél: 
 
New Normal szerinti működés megerősítése    Babos János (BCP) 
 
 
 
 
 
Budapest, 2020.10.31. 
 
 
 
Babos János 
Managing Partner, ügyvezető igazgató 
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