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Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés o) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı 
államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) 
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 
a 2. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a 
gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) 
bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 
a 3. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a 
gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) 
bekezdés j), p) és r) pontjában, továbbá a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes 
hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 
159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva, 
a 4. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a 
gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) 
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 



Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 
az 5. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-
ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. 
törvény 77. § (2) bekezdés c) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 
a 6. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-
ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. 
törvény 77. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, 
valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. 
(VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 
a 7. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-
ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. 
törvény 77. § (2) bekezdés b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 
a 8. alcím és a 45. § tekintetében az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) 
bekezdés k) pont ka) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint 
a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 
a 9. alcím tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény 83. § (6) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, 
valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. 
(VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 
a 46. § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a 
gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) 
bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következıket rendelem el: 



 
1. Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 
módosítása 
1. § Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet (a 
továbbiakban: 23/2002. EüM rendelet) 20/E. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés 
lép: 
„(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a vizsgálatvezetı vagy a koordináló 
vizsgálatvezetı szándéknyilatkozatát, melyben vállalja, hogy a vizsgálat engedélyezése 
esetén az általa megismert vizsgálati tervet annak elıírásai és az engedélyezı határozatban 
foglaltak szerint hajtja végre.” 
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a vizsgálatvezetı szándéknyilatkozatát, melyben 
vállalja, hogy a vizsgálat engedélyezése esetén az általa megismert vizsgálati tervet annak elıírásai és 
az engedélyezı határozatban foglaltak szerint hajtja végre. 
2. § A 23/2002. EüM rendelet 
a) 8. § (1) bekezdésében a „7. § (1) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a 
„kutatási”szöveg, 
8. § (1) A 7. § (1) bekezdése szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell 
a) a kutatás megnevezését, 
b) a megbízó nevét, székhelyét, magyarországi képviselıjét, annak címét, 
c) a kutatásban résztvevı egészségügyi szolgáltató(k) nevét, székhelyét, 
d) a kutatás vezetıjének és a kutatásban közremőködı munkatársak nevét, munkakörét, 
e) a kutatás célját, 
f) a kutatás kezdetének idıpontját és várható idıtartamát, 
g) annak megjelölését, hogy egy vagy több központban végzett kutatást terveznek, több 
központban végzett kutatás esetén a tervezett kutatási helyszínek felsorolását. 
 
b) 20/K. §-ában a „kitöltésével” szövegrész helyébe az „alapján” szöveg 
lép. 
20/K. §54 Amennyiben a beavatkozással nem járó vizsgálat egészségügyi szolgáltatónál zajlik, a 
megbízó a vizsgálati terv magyar nyelvő összefoglalóját benyújtja a vizsgálatot végzı egészségügyi 
szolgáltató vezetıjéhez, aki dönt arról, hogy az engedélyezı hatóság jövıbeli engedélyének megléte 
esetére a 2. számú melléklet szerinti bejelentés kitöltésével elızetesen befogadja-e az általa vezetett 
egészségügyi szolgáltatónál a szóban forgó vizsgálatot. 
3. § Hatályát veszti a 23/2002. EüM rendelet 
a) 20/F. § (1) bekezdésében az „a 20/M. §-ban foglaltaknak megfelelıen” szövegrész, 
20/F. §46 (1) A megbízó, a vizsgálatvezetı és a vizsgáló, amennyiben a vizsgálat célja toborzás nélkül 
nem, vagy csak aránytalanul nagy nehézséggel érhetı el, vizsgálati alanyokat toborozhat a sajtóban, 
illetve a saját honlapján közzétett felhívás útján. A részvételre való felhívás szövegének tartalmaznia 
kell a vizsgálat célját, módszereit, a beválasztandó vizsgálati alanyok körének megjelölését, a 
jelentkezıkkel történı kapcsolatfelvétel módját, a beválasztottaknak fizetendı esetleges költségtérítés 
mértékét, továbbá a jelentkezık adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat. A felhívás nem lehet 
reklámcélú. A közzétett felhívásban a támogató szakmai-etikai engedély meglétére utalni kell. A 
toborzás engedélyezett módszerétıl és szövegétıl való eltérés esetén az engedély módosítását kell 
kezdeményezni a 20/M. §-ban foglaltaknak megfelelıen. 
b) 20/P. § (2) bekezdése. 
(2) A beavatkozással nem járó vizsgálatok során a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 
adatok kezelésérıl és védelmérıl szóló 1997. évi XLVII. törvény, valamint a külön jogszabályokban 
foglalt adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell. 



 
2. Az emberi felhasználásra kerülı gyógyszerek rendelésérıl és kiadásáról szóló  
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosítása 
 
4. § Az emberi felhasználásra kerülı gyógyszerek rendelésérıl és kiadásáról szóló 44/2004. 
(IV. 28.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 44/2004. ESZCSM rendelet) 7. §-a a következı 
(3a) bekezdéssel egészül ki: 
„(3a) Amennyiben a beteg jelzi a gyógyszert rendelı orvosnak, hogy az orvos által rendelt 
gyógyszert nem Magyarországon kívánja kiváltani, a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérıen a 
vényen az orvosnak – lehetıség szerint a kiváltás országában ismert nyelven – fel kell 
tüntetnie: 
a) az orvos nevét, szakképesítését, munkahelyének (rendelıjének) címét (ország, 
településnév, postai irányítószám, közterület, házszám), telefonszámát a nemzetközi 
elıhívószám megjelölésével, elektronikus levélcímét és egészségügyi vállalkozás esetén az 
egészségügyi tevékenység végzésére jogosító mőködési engedély számát, 
b) a rendelés keltét, 
c) a beteg nevét és születési idejét, 
d) – az e) pontban foglalt kivétellel – a rendelni kívánt gyógyszer nemzetközi szabadnevét, 
melynek során egyértelmően meg kell határozni a hatóanyagtartalmat, a gyógyszerformát, a 
mennyiséget és a hatáserısséget, 
e) a nemzetközi szabadnév feltüntetésén túl a gyógyszer nevét – a gyógyszerforma, a 
hatáserısség és a mennyiség megjelölésével – 
ea) az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 
18.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdés 14. és 15. pontja szerinti gyógyszer rendelése esetén, 
vagy 
eb) amennyiben az orvos azt orvosszakmai szempontból szükségesnek tartja és ennek indokát 
rávezeti a vényre, 
f) egyértelmő utasítást a gyógyszer adagolására, alkalmazásának módjára és gyakoriságára, 
g) az orvos sajátkező aláírását vagy kézjegyét és orvosi bélyegzıjének azonosítható 
lenyomatát.” 
 
5. § A 44/2004. ESZCSM rendelet 11. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következı 
rendelkezések lépnek: 
„(3) Krónikus betegség vagy állapot kezelése során 
a) amennyiben a gyógyszer tartós – elıre láthatóan legalább 3 havi folyamatos – alkalmazása 
szükséges, 
b) a gyógyszer tartós alkalmazásától az adott beteg esetében az elızetes kezelési tapasztalat 
alapján megfelelı hatás várható, valamint 
c) a vény kiváltására nyitva álló idıtartam alatt – elıre láthatóan – nem szükséges a beteg 
állapotának olyan orvosi ellenırzése, amely a rendelt készítmény alkalmazását alapvetıen 
befolyásolhatja, 
az orvos a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérıen – a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel – 30 
napot meghaladó mennyiségő gyógyszert legfeljebb 3 havi idıtartamra, vényenként legfeljebb 
30 napi mennyiségben rendelhet. Amennyiben az eredeti gyári csomagolás a 30 napra 
elegendı gyógyszermennyiség rendelését nem teszi lehetıvé, a vényen az ezt a 
gyógyszermennyiséget meghaladó, de a 3 hónapra elegendı mennyiséget meg nem haladó 
gyógyszermennyiség rendelése is lehetséges. A 30 napot meghaladó gyógyszerrendelés tényét 
és azt, hogy a rendelt gyógyszer mely idıpontig (idıtartamig) elegendı a beteg számára, a 
beteg nyilvántartásában és a vényen rögzíteni kell. 
(3) Krónikus betegség vagy állapot kezelése során 



a) amennyiben a gyógyszer tartós – elıre láthatóan legalább 3 havi folyamatos – alkalmazása 
szükséges, és 
b) a gyógyszer tartós alkalmazásától az adott beteg esetében az elızetes kezelési tapasztalat 
alapján megfelelı hatás várható, valamint 
c) a vény kiváltására nyitva álló idıtartam alatt – elıre láthatóan – nem szükséges a beteg 
állapotának olyan orvosi ellenırzése, amely a rendelt készítmény alkalmazását alapvetıen 
befolyásolhatja, 
az orvos a (2) bekezdéstıl eltérıen 30 napot meghaladó mennyiségő gyógyszert – legfeljebb 3 
havi idıtartamra, vényenként 1 havi mennyiségben – is rendelhet. A 30 napot meghaladó 
gyógyszerrendelés tényét és azt, hogy a rendelt gyógyszer mely idıpontig (idıtartamig) 
elegendı a beteg számára, a beteg nyilvántartásában rögzíteni kell. 
 
(3a) Ha az orvos a (3) bekezdés szerinti olyan gyógyszert rendel, melynek bruttó fogyasztói 
ára az 50 000 Ft értékhatárt meghaladja, – a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérıen – 30 napot 
meghaladó mennyiségő gyógyszert – legfeljebb 3 havi idıtartamra, vényenként 30 napi 
mennyiségben – rendelhet. Ebben az esetben az orvos a vényen feltünteti, hogy a rendelt 
gyógyszermennyiség mely idıponttól váltható ki, és errıl a beteget tájékoztatja. Vényíró 
szoftverrel írt vényen a gyógyszer kiválthatósága idıpontjának nyomtatásban történı 
megjelenítésére sor kerül.” 
(3a)72 Az orvos a (3) bekezdés szerint felírt vényen feltünteti, hogy a rendelt 
gyógyszermennyiség mely idıponttól váltható ki, és errıl a beteget tájékoztatja. 
 
6. § A 44/2004. ESZCSM rendelet 14. § (1), (1a) és (2) bekezdése helyébe a következı 
rendelkezések lépnek, valamint a § a következı (1b) bekezdéssel egészül ki: 
„(1) A GYEMSZI részére a GyT. 16. § (2) bekezdése szerint gyógyszerhiányként bejelentett 
gyógyszer (e § alkalmazásában a továbbiakban: termékhiánnyal érintett gyógyszer) 
helyettesítéssel történı kiadását ide nem értve, amennyiben az orvos orális alkalmazásra 
kerülı gyógyszerbıl 30 napot meghaladó mennyiséget rendelt, de a vényen nem tüntette fel, 
hogy a rendelt gyógyszer mely idıpontig (idıtartamig) elegendı, az orvos által megadott 
adagolás figyelembevételével megállapított 30 napra elegendı mennyiséghez legközelebbi 
gyógyszermennyiséget tartalmazó csomagolási egységet kell kiadni. 
14. § (1)87 Ha az orvos orális alkalmazásra kerülı gyógyszerbıl 30 napot meghaladó 
mennyiséget rendelt, de a vényen nem tüntette fel, hogy a rendelt gyógyszer mely idıpontig 
(idıtartamig) elegendı, az orvos által megadott adagolás figyelembevételével megállapított 
30 napra elegendı mennyiséghez legközelebbi gyógyszermennyiséget tartalmazó csomagolási 
egységet kell kiadni. 
(1a) Amennyiben az orvos termékhiánnyal érintett gyógyszert rendelt, a felírt 
gyógyszermennyiséghez legközelebbi összmennyiségő gyógyszermennyiséget tartalmazó 
csomagolási egységek is kiadhatók. 
(1a)88 A 11. § (3a) bekezdése szerinti vényekre szükség esetén az orvos által a vényen 
megjelölt idıpontot megelızı 7. naptól is kiadható az egyhavi gyógyszermennyiség. 
(1b) A 11. § (3) bekezdése szerinti vények esetén a 30 napot meghaladó gyógyszermennyiség 
egyszerre is, míg a 11. § (3a) bekezdése szerinti vények esetén az orvos által a vényen 
megjelölt idıponttól vagy az azt megelızı 7. naptól 30 napi gyógyszermennyiség adható ki. 
(2) Ha az orvos a vényen a rendelt gyógyszer összmennyiségét nem az e rendeletben 
meghatározott módon vagy nem egyértelmően tüntette fel, a forgalomba hozatalra 
engedélyezett gyógyszerbıl – ide nem értve a termékhiánnyal érintett gyógyszer 
helyettesítéssel történı kiadását – a legkisebb eredeti csomagolást, a FoNo-ba felvett és egyéb 
magisztrális gyógyszerbıl a FoNo-beli elıírásnak megfelelı mennyiséget (dosim) kell 
kiadni.” 



(2)89 Ha az orvos a vényen a rendelt gyógyszer összmennyiségét nem az e rendeletben 
meghatározott módon vagy nem egyértelmően tüntette fel, a forgalomba hozatalra 
engedélyezett gyógyszerbıl a legkisebb eredeti csomagolást, a FoNo-ba felvett és egyéb 
magisztrális gyógyszerbıl a FoNo-beli elıírásnak megfelelı mennyiséget (dosim) kell kiadni. 
 
7. § A 44/2004. ESZCSM rendelet a következı 23/B. §-sal egészül ki: 
„23/B. § Az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelettel megállapított 11. § (3) és (3a) 
bekezdésében, valamint 14. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak a 2013. szeptember 1-jét 
megelızıen felírt vények esetén is alkalmazandóak a 2013. augusztus 31-ét követı kiváltás 
során.” 
 
8. § A 44/2004. ESZCSM rendelet 24. § (5) bekezdése a következı c) ponttal egészül ki: 
(Ez a rendelet a következı uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:) 
„c) a más tagállamban kiállított orvosi rendelvények elismerésének megkönnyítésére irányuló 
intézkedésekrıl szóló 2012. december 20-i 2012/52/EU bizottsági végrehajtási irányelv.” 
 
9. § A 44/2004. ESZCSM rendelet 
a) 7. § (3) bekezdésében a „vényen” szövegrész helyébe a „vényen – a (3a) bekezdésben 
foglalt eltéréssel –” szöveg, 
(3)45 A vényen az orvosnak fel kell tüntetni: 
a) az orvos nevét, munkahelyének (rendelıjének) címét, telefonszámát és egészségügyi 
vállalkozás esetén az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító mőködési engedély 
számát; 
b) a rendelés keltét; 
c)46 
d)47 az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérıl és védelmérıl 
szóló törvény 14/A. § (1) bekezdésében meghatározott, a betegre vonatkozó személyes és 
egészségügyi adatokat, 
e)48 forgalomba hozatalra engedélyezett vagy a FoNo-ban szereplı gyógyszer esetében a 
rendelt gyógyszer megnevezését, ideértve a gyógyszerformát is, valamint – amennyiben a 
készítmény több hatáserısségben forgalomban van – a hatáserısségét és a gyógyszer 
összmennyiségét (latin nyelven és római számmal); 
f)49 egyértelmő utasítást a gyógyszer adagolására, alkalmazásának módjára és gyakoriságára; 
g)50 az orvos sajátkező aláírását vagy kézjegyét és orvosi bélyegzıjének azonosítható 
lenyomatát; 
h)51 a 2/A. § szerinti gyógyszerrendelés esetén az indikáción túli gyógyszerrendelés tényét 
„off label” megjelöléssel; 
i)52 külön jogszabály szerint társadalombiztosítási támogatással, szakorvosi javaslatra 
rendelhetı gyógyszer esetén a szakorvosi javaslatot adó orvos orvosi bélyegzıjének számát, 
valamint a szakorvosi javaslat keltét. 
 
b) 18. § (1) bekezdésében a „90 napig” szövegrész helyébe a „három hónapig” szöveg, 
18. § (1)99 A vényen rendelt gyógyszer – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a rendeléstıl, 
illetıleg a (2) bekezdés szerinti idıponttól számított három hónapig adható ki. 
c) 20. § (4) bekezdésében a „gyógyszerész” szövegrész helyébe a „nem EGT-
megállapodásban részes államban kiállított külföldi vény esetében a gyógyszerész” szöveg 
lép. 
(4)106 A nem EGT-megállapodásban részes államban kiállított külföldi vény esetében a gyógyszerész 
az (1)–(3) bekezdéseknek megfelelıen rendelt vényköteles gyógyszerbıl legfeljebb 30 napi 
mennyiséget adhat ki. 



10. § Hatályát veszti a 44/2004. ESZCSM rendelet 
a) 1. § (1) bekezdésében az „a külön jogszabályban meghatározott őrlap, amely” szövegrész, 
1. §1 (1)2 E rendelet alkalmazásában orvosi rendelvény a gyógyszert rendelı orvos 
közleménye a gyógyszert kiadó vagy elkészítı gyógyszerész, valamint külön jogszabályban 
meghatározott esetben a gyógyszertári szakasszisztens számára. Orvosi rendelvénynek 
minısül: 
a) az orvosi vény. 
b)3 a megrendelılap. 
 
b) 11. § (5a) bekezdése, 
(5a)74 Vényíró szoftverrel írt vényen a gyógyszer kiválthatóságának idıpontja nyomtatásban 
megjelenítésre kerül. 
c) 20. § (3) bekezdés b) pontjában a „ ,címe” szövegrész. 
b)105 szerepel a beteg neve, születési ideje. 



 
3. A fokozottan ellenırzött szernek minısülı gyógyszerek orvosi rendelésének,  
gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történı felhasználásának, 
nyilvántartásának és tárolásának rendjérıl szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet 
módosítása 
 
11. § (1) A fokozottan ellenırzött szernek minısülı gyógyszerek orvosi rendelésének, 
gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történı felhasználásának, 
nyilvántartásának és tárolásának rendjérıl szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet (a 
továbbiakban: 43/2005. EüM rendelet) 1. § e) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(E rendelet alkalmazásában) 
„e) állatorvos: a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói 
tevékenység végzésérıl szóló 2012. évi CXXVII. törvény szerinti állat-egészségügyi 
szolgáltató orvosa,” 
e) állatorvos: a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység 
gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény hatálya alá tartozó, magán-állatorvosi mőködési 
engedéllyel és kamarai bélyegzıvel rendelkezı orvos; 
(2) A 43/2005. EüM rendelet 1. § g) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(E rendelet alkalmazásában) 
„g) fokozottan ellenırzött szer: 
ga) az R2. 1. melléklet K1, K2 és P2 jegyzékében szereplı anyagok gyógyszeralapanyagként 
és az ezeket az anyagokat tartalmazó gyógyszerek, 
gb) alapanyagként a 11–16. §, a 18. § (1) bekezdése, a 20. § (1) bekezdése vonatkozásában az 
R2. 1. melléklet P3, P4 jegyzékében szereplı pszichotróp anyagok és a kábítószer-
prekurzorokról szóló 2004. február 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. 
melléklet 1. és 2. kategóriájába tartozó anyagok, valamint 
gc) a 7. § (5) bekezdése vonatkozásában az R2. 1. melléklet B) Pszichotróp anyagok jegyzéke 
rész Pszichotróp anyagok 4. jegyzéke (P4) alcímében foglalt táblázat 14. pontja szerinti 
hatóanyag;” 
g)3 fokozottan ellenırzött szer: az R. 1. számú mellékletének K1, K2 jegyzékében felsorolt 
kábítószerek, és P2 jegyzékében szereplı pszichotróp anyagok gyógyszeralapanyagként, és az ezeket 
az anyagokat tartalmazó gyógyszerkészítmények, valamint alapanyagként e rendelet 11–16. §-a, 18. § 
(1) bekezdése, 20. § (1) bekezdése vonatkozásában a P3, P4 jegyzékben szereplı pszichotróp anyagok 
és a kábítószer-prekurzorokról szóló, 2004. február 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet I. mellékletének 1. és 2. kategóriájába tartozó anyagok; 
12. § A 43/2005. EüM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) E rendelet hatálya kiterjed az egészségügyi szolgáltatóknál a fokozottan ellenırzött 
szerekkel végzett tevékenységekre, valamint a 10. §-ban szabályozott, a külföldre távozó vagy 
külföldrıl érkezı betegek fokozottan ellenırzött szerrel történı ellátására.” 
2. § (1)8 E rendelet hatálya kiterjed az egészségügyi szolgáltatóknál a fokozottan ellenırzött szerekkel 
(a továbbiakban: ellenırzött szer) végzett tevékenységekre, valamint e rendelet 10. §-ában 
szabályozott, a külföldre távozó vagy külföldrıl érkezı betegek ellenırzött szerrel történı ellátására. 
13. § A 43/2005. EüM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) Ha az orvos az orvosi táska részére rendel fokozottan ellenırzött szert, a vényen a 
fokozottan ellenırzött szer nevét, mennyiségét a 3. § (4) bekezdésében foglaltak szerint 
határozza meg és az „orvosi táska részére” vagy „az orvos kezéhez” szavakat feltünteti.” 
4. § (1) Ha az orvos az orvosi táska részére rendel ellenırzött szert, a vényen az ellenırzött szer nevét, 
mennyiségét a 3. § (2) bekezdésben foglaltak szerint határozza meg és az „orvosi táska részére” vagy 
„az orvos kezéhez” szavakat feltünteti. 
14. § A 43/2005. EüM rendelet 6. § (9) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 



„(9) Az orvos felhívja a beteg vagy hozzátartozója figyelmét arra, hogy a gyógyszertárban 
kiadott, fel nem használt fokozottan ellenırzött szert közforgalmú gyógyszertárba vigye 
vissza.” 
(9) Az orvos felhívja a beteg vagy hozzátartozója figyelmét arra, hogy a gyógyszertárból kiadott és 
bármely okból fel nem használt ellenırzött szert abba a közforgalmú gyógyszertárba vigye vissza, 
ahonnan azt beszerezte. 
15. § A 43/2005. EüM rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(4) Az (1) bekezdés szerint visszavett fokozottan ellenırzött szert le kell selejtezni és a 
jegyzıkönyvvel együtt a fokozottan ellenırzött szer megsemmisítés céljából történı átadásáig 
a 13. § szerinti fokozottan ellenırzött szerek tárolására szolgáló szekrényben elkülönítve meg 
kell ırizni. A visszavett fokozottan ellenırzött szert a 12. § (2) bekezdése szerinti 
készletnyilvántartásba felvenni nem szabad.” 
(4) Az (1) bekezdés szerint visszavételre került ellenırzött szert le kell selejtezni és a jegyzıkönyvvel 
együtt az ellenırzött szer megsemmisítés céljából történı átadásáig a 13. § szerinti kábítószer-
szekrényben elkülönítve meg kell ırizni. A visszavételre került ellenırzött szert a 12. § (2) bekezdés 
szerinti készletnyilvántartásba felvenni nem szabad. 
16. § (1) A 43/2005. EüM rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következı 
rendelkezések lépnek: 
„(1) Ha a fokozottan ellenırzött szerrel történı kezelés alatt álló személy elhagyja 
Magyarország területét és utazásának idıtartama nem haladja meg a 3 napot, személyes 
poggyászában a kezeléséhez elegendı mennyiségő fokozottan ellenırzött szert a háziorvosa 
által kitöltött 3/A. számú melléklet szerinti igazolás birtokában vihet magával. Minden 
fokozottan ellenırzött szerre külön igazolást kell kiállítani. Fokozottan ellenırzött szer 
tartalmú injekciós vagy infúziós készítményt – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a beteg 
nem vihet ki az országból. 
(2) Fokozottan ellenırzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítményt, illetve a 3 napot 
meghaladó, legfeljebb 90 napig terjedı utazási idıtartamra a beteg kezeléséhez elegendı 
mennyiségő fokozottan ellenırzött szert saját felhasználási céllal az országból kivinni csak az 
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) 
nyilvántartásba vételét követıen lehet. A nyilvántartásba vétellel egyidejőleg, annak 
igazolásául az EEKH a háziorvos által kiállított 3/B. számú melléklet szerinti igazolás D) 
pontját tölti ki, és azt haladéktalanul, de legkésıbb a 3/B. számú melléklet szerinti igazolás 
EEKH-hoz való megérkezését követı 8 napon belül megküldi a kezelés alatt álló személynek. 
A háziorvos a fokozottan ellenırzött szer rendelésekor a vényen feltünteti az EEKH 
nyilvántartásba vételi számát.” 
Külföldre távozó vagy külföldrıl érkezı, 
ellenırzött szerrel történı kezelés alatt álló beteg ellátása 
10. § (1)35 Ha az ellenırzött szerrel történı kezelés alatt álló személy elhagyja Magyarország 
területét és utazásának idıtartama nem haladja meg a 3 napot, személyes poggyászában a 
kezeléséhez elegendı mennyiségő ellenırzött szert a háziorvosa által kitöltött 3/A. számú 
melléklet szerinti igazolás birtokában vihet magával. Minden ellenırzött szerre külön 
igazolást kell kiállítani. Ellenırzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítményt – a (2) 
bekezdésben foglalt kivétellel – a beteg nem vihet ki az országból. 
(2)36 Ellenırzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítményt, illetve a 3 napot 
meghaladó, legfeljebb 90 napig terjedı utazási idıtartamra a beteg kezeléséhez elegendı 
mennyiségő ellenırzött szert saját felhasználási céllal az országból kivinni csak az 
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) 
nyilvántartásba vételét követıen lehet. a nyilvántartásba vétellel egyidejőleg, annak 
igazolásául az EEKH a háziorvos által kiállított 3/B. számú melléklet szerinti igazolás D) 
pontját tölti ki, és azt haladéktalanul, de legkésıbb a 3/B. számú melléklet szerinti igazolás 
EEKH-hoz megérkezését követı 8 napon belül megküldi a kezelés alatt álló személynek. a 



háziorvos az ellenırzött szer rendelésekor a vényen feltünteti az EEKH nyilvántartásba vételi 
számát. 
 
(2) A 43/2005. EüM rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(4) A háziorvos a (2) bekezdés szerinti eljárás esetén felhívja a beteg vagy hozzátartozója 
figyelmét arra, hogy a kitöltött 3/B. számú melléklet szerinti igazolást a legfeljebb 90 napra 
elegendı mennyiségő fokozottan ellenırzött szer egy vényen történı felírása és a fokozottan 
ellenırzött szer személyes poggyászban történı kivitelének jóváhagyása végett az EEKH-hoz 
juttassa el, majd a nyilvántartásba vételi számmal ellátott igazolást a vény kiállítása érdekében 
mutassa be.” 
(4)38 A háziorvos a (2) bekezdés szerinti eljárás esetén felhívja a beteg vagy hozzátartozója figyelmét 
arra, hogy a kitöltött 3/B. számú melléklet szerinti igazolást a legfeljebb 90 napra elegendı 
mennyiségő ellenırzött szer egy vényen történı felírása és az ellenırzött szer személyes poggyászban 
történı kivitelének jóváhagyása végett az EEKH-hoz juttassa el, majd a nyilvántartásba vételi 
számmal ellátott igazolást a vény kiállítása érdekében mutassa be. 
17. § A 43/2005. EüM rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(5) Amennyiben a gyógyszertár a folyamatos betegellátás érdekében, vagy mőködésének 
ideiglenes szüneteltetése, vagy megszőnése esetén másik gyógyszertárnak fokozottan 
ellenırzött szert ad át, az (1)–(3) bekezdés szerint jár el.” 
(5) Amennyiben egy gyógyszertár másik gyógyszertárnak ellenırzött szert ad át, az (1)–(3) bekezdés 
szerint jár el. 
18. § A 43/2005. EüM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) Közforgalmú gyógyszertárban a beszerzett, valamint a kiadott fokozottan ellenırzött 
szerekrıl a személyi jogos gyógyszerész által kijelölt felelıs gyógyszerész nyilvántartást 
vezet.” 
12. § (1) A közforgalmú gyógyszertárakban a beszerzett, valamint a kiadott ellenırzött szerekrıl 
nyilvántartást kell vezetni. 
19. § (1) A 43/2005. EüM rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(3) Az (1) bekezdés szerinti fokozottan ellenırzött szer mennyiségét a fokozottan ellenırzött 
szer nyilvántartási lapon a „kiadás” részbe kell bevezetni. A kiadás idıpontjához a veszteség 
keletkezésének idıpontja kerül.” 
(3) Az (1) bekezdés szerinti ellenırzött szer mennyiségét az ellenırzött szer nyilvántartási lapon a 
„kiadás” részbe kell bevezetni. A kiadás idıpontjához a veszteség keletkezésének idıpontja kerül. 
(2) A 43/2005. EüM rendelet 15. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(5) Ha a közforgalmú gyógyszertár rendészeti ellenırzésekor valamely fokozottan 
ellenırzött szer készletében a 14. §-ban meghatározott hiányon felüli hiány mutatkozik, a 
hatóság jegyzıkönyvet vesz fel és értesíti a megyei tisztifıgyógyszerészt.” 
(5)48 Ha a közforgalmú gyógyszertár szakmai ellenırzésekor valamely ellenırzött szer készletében az 
14. §-ban meghatározott hiányon felüli hiány mutatkozik, a megyei tisztifıgyógyszerész 
jegyzıkönyvet vesz fel és haladéktalanul értesíti a kábítószer rendészetet. Amennyiben a rendészeti 
ellenırzést végzı hatóság tár fel hiányosságokat, a jegyzıkönyv elkészítésével egyidejőleg értesíti a 
megyei tisztifıgyógyszerészt. 
20. § A 43/2005. EüM rendelet 17. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezések 
lépnek: 
„(3) Kórházi osztályokon és egyetemi klinikák osztályain a fokozottan ellenırzött szerekért 
felelıs személy az az orvos vagy gyógyszerész, aki az intézmény vezetıjétıl erre megbízást 
kap. 
(4) A felelıs személy megbízását írásba kell foglalni.” 
(3) Kórházi osztályokon és egyetemi klinikák osztályain a kábítószer-felelıs a 
gyógyszerfelelıs orvos. Az egyetemi klinikákon az intézeti kábítószer-felelıs a klinika 
gyógyszerfelelıs orvosa vagy gyógyszerésze. 
(4) A kábítószer-felelısi megbízást írásba kell foglalni. 



 
21. § A 43/2005. EüM rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(2) Ha az elbocsátott beteg kezeléséhez a fokozottan ellenırzött szer folyamatosan 
szükséges, számára az orvos a gyógyszert az 5. § szerint rendeli, és a zárójelentésben a 
rendelés tényét feltünteti.” 
(2) Ha az elbocsátott beteg kezeléséhez az ellenırzött szer folyamatosan szükséges, számára az orvos a 
gyógyszert az 5. § szerint rendeli. Ez a rendelés a 6. § (3) bekezdés szerinti elsı alkalomnak minısül 
és a beteg zárójelentésén a rendelés tényét fel kell tüntetni. 
22. § A 43/2005. EüM rendelet 20. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(5) A mentıszolgálat vezetıje, az Országos Mentıszolgálat keretében mőködı területi 
mentıszolgálatok esetén ezen mentıszolgálat vezetıje a 17. § (5) bekezdésében foglalt 
feladatok ellátásáért felelıs személyként orvost, vagy mentıtisztet bíz meg.” 
(5) A mentıszolgálat vezetıje, az Országos Mentıszolgálat keretében mőködı területi 
mentıszolgálatok esetén ezen mentıszolgálat vezetıje a 17. § (3)–(6) bekezdésben foglalt feladatok 
ellátására kábítószer-felelıst bíz meg. 
23. § A 43/2005. EüM rendelet 24. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
„24. § (1) Állatorvos részére állatgyógyászati célra e rendelet hatálya alá tartozó gyógyszert a 
gyógyszertár csak akkor adhat ki, ha 
a) a gyógyszer rendelése a 3. § (4)–(8) bekezdése, a 4. § és az 5. § szerint történt; 
b) a gyógyszert kiadó gyógyszerész megbizonyosodott arról, hogy az állatorvos 
állategészségügyi szolgáltatója rendelkezik az R2. 3. § (3) bekezdése szerinti hatósági 
bizonyítvánnyal. 
(2) A 3. § (4) bekezdésében szereplı „vény” kifejezésen az állatgyógyászati termékekrıl 
szóló rendeletben meghatározott minta szerinti vény, illetve a 4. § (1) bekezdésében szereplı 
„orvosi táska” kifejezésen az „állategészségügyi szolgáltató tevékenysége keretében 
állatorvosi alkalmazásban beadásra kerülı gyógyszerkészlete” értendı.” 
24. § (1) Ha állatorvos külön jogszabály szerint állatgyógyászati célra e rendelet hatálya alá 
tartozó gyógyszerkészítményt rendel, a gyógyszer rendelésekor e rendelet 3. § (1)–(2), (4)–(8) 
bekezdései, a 4. § és 5. § szerint jár el. A 4. § (1) és (2) bekezdéseiben szereplı „orvosi táska” 
kifejezésen állatorvos esetén „magánállatorvosi tevékenysége keretében állatorvosi 
alkalmazásban beadásra kerülı gyógyszerkészletének feltöltése” értendı. 
(2) Ha az állatorvos az ellenırzött szert nem e rendeletben elıírt módon rendelte, a 
gyógyszertár a gyógyszer kiadását megtagadja. 
 
24. § A 43/2005. EüM rendelet 
a) 1. § c)–d) és n) pontjában, 2. § (2) bekezdésében, 3. § (9) bekezdésében, 4. § (2) 
bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 6. § (1), (2), (5), (6) bekezdésében, (10) bekezdés c) 
pontjában, 7. §-át megelızı alcímben, 7. § (1) és (5) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 8. 
§ (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében, 8. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 9. § 
(1) és (3) bekezdésében, 10. §-át megelızı alcímben, 10. § (6) és (7) bekezdésében, 11. §-át 
megelızı alcímben, 12. § (7) bekezdésében, 13. §-ában, 15. § (4) bekezdésében, 16. § (2) és 
(4)–(6) bekezdésében, 17. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, 18. § (2) és (4) bekezdésében, 
19. § (1) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 25. §-ában, 1. számú melléklete címében, 1. 
számú melléklet 6. és 11. pontjában, 4. számú melléklete címében az „ellenırzött ” 
szövegrész helyébe a „fokozottan ellenırzött ” szöveg, 
b) 1. § f) pontjában az „az R. 1. számú mellékletének” szövegrész helyébe az „a 
kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhetı 
tevékenységekrıl, valamint ezen anyagok jegyzékre vételérıl és jegyzékeinek módosításáról 
szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklet” szöveg, a „K1, K2 
jegyzékében felsorolt kábítószerek, és a P2, P3, P4 jegyzékében szereplı pszichotróp” 



szövegrész helyébe a „K1, K2, P2, P3 és P4 jegyzékében felsorolt” szöveg, a 
„gyógyszerkészítmények” szövegrész helyébe a „gyógyszerek” szöveg, 
 
c) 2. § (3) bekezdésében, 3. § (6) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 6. § (10) bekezdés a) 
pontjában, 7. § (4) bekezdésében, 8. § (2) bekezdés c) pontjában, 14. §-ában, 15. § (1) 
bekezdésében, 17. § (5) bekezdés c) pontjában, 17. § (7) bekezdésében, 18. § (1) és (3) 
bekezdésében, 20. § (2)–(4) bekezdésében, 22. §-ában, 8. számú mellékletében foglalt 
lábjegyzetben az „az ellenırzött” szövegrész helyébe az „a fokozottan ellenırzött” szöveg, 
 
d) 2. § (4) bekezdésében, 3. §-át megelızı alcímben, 3. § (1) és (4) bekezdésben, 10. § (6) 
bekezdésében, 12. §-át megelızı alcímben, 2. számú melléklete címében, 2. számú 
mellékletében foglalt táblázatban, 5. számú melléklete címében, 6. számú melléklete címében, 
7. számú melléklete címében, 8. számú mellékletében az „Ellenırzött” szövegrész helyébe a 
„Fokozottan ellenırzött” szöveg, 
 
e) 3. § (5) bekezdésében, 6. § (8) bekezdésében, 6. § (10) bekezdés b) pontjában, 10. § (5) 
bekezdésében, 11. § (1) és (4) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében 
és 21. §-ában az „ellenırzött” szövegrészek helyébe a „fokozottan ellenırzött” szöveg, 
 
f) 3. § (8) bekezdésében és 17. § (6) bekezdésében az „az ellenırzött” szövegrészek helyébe 
az „a fokozottan ellenırzött” szöveg, 
 
g) 3. § (7) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 1. számú melléklet 10. 
pontjában, 4. számú mellékletében foglalt lábjegyzetben az „Az ellenırzött” szövegrész 
helyébe az „A fokozottan ellenırzött” szöveg, 
 
) 6. § (6) bekezdésében az „5. § (2)” szövegrész helyébe a „3. § (10)” szöveg, 
 
i) 6. § (11) bekezdésében a „kábítószer” szövegrész helyébe a „fokozottan ellenırzött szer” 
szöveg, 
 
j) 7. § (3) bekezdésében a „gyógyszerkészítmény” szövegrész helyébe a „gyógyszer” szöveg, 
 
k) 7. § (4) bekezdésében a „(2)–(8)” szövegrész helyébe a „(4)–(8)” szöveg, 
 
l) 9. § (2) bekezdésében az „R. 6. számú mellékletének” szövegrész helyébe az „R2. 6. 
mellékletének” szöveg, 
 
m) 10. § (8) bekezdésében és 26. § (2) bekezdés e) pontjában az „R. 1. számú melléklete” 
szövegrész helyébe az „R2. 1. melléklete” szöveg, 
 
n) 10. § (9) bekezdésében az „R. 1. számú mellékletének” szövegrész helyébe az „R2. 1. 
mellékletének” szöveg, 
 
o) 11. § (1) bekezdésében az „az R.” szövegrész helyébe az „az R2.” szöveg, 
 
p) 16. § (6) bekezdésében az „R. 22. § (5) bekezdés” szövegrész helyébe az „R2. 22. § (6) 
bekezdése” szöveg, 
 



q) 17. § (1), (2) és (5) bekezdésében a „kábítószer-felelıs” szövegrész helyébe a „felelıs 
személy” szöveg, 
 
r) 17. § (6) bekezdésében a „kábítószer-felelıs” szövegrész helyébe a „felelıs személy” 
szöveg, a „kábítószerfelelıs” szövegrész helyébe a „felelıs személy” szöveg, 
 
s) 18. § (2) és (3) bekezdésében a „kábítószer-felelıs orvos vagy gyógyszerész” szövegrész 
helyébe a „felelıs személy” szöveg, 
 
t) 21. §-ában a „megrendelılappal” szövegrész helyébe a „megrendelı tömbbel” szöveg, 
 
u) 1. számú melléklet 5. pontjában az „Az elsı” szövegrész helyébe az „Ezen Értesítı szerinti 
elsı” szöveg, 
 
v) 4. számú mellékletében foglalt lábjegyzetben a „gyógyszerkészítményeknél” szövegrész 
helyébe a „gyógyszereknél” szöveg 
lép. 
 
25. § Hatályát veszti a 43/2005. EüM rendelet 
a) 2. § (2) bekezdésében az „ , amennyiben az egészségügyi szolgáltató az ilyen irányú 
tevékenység megkezdése elıtt legalább 30 nappal ezt a mőködési engedélye kiadására 
jogosult egészségügyi államigazgatási szervnek bejelenti, és megjelöli a kábítószer-felelıs és 
helyettese nevét. Az egészségügyi államigazgatási szerv nyilvántartást vezet a fenti 
bejelentésekrıl” szövegrész, 
b) 6. § (11) bekezdésében a „ , valamint a rendészeti” szövegrész, 
c) 9. § (3) bekezdésében az „és/vagy szakfelügyeleti” szövegrész, 
d) 12. § (2) bekezdésében a „ , valamint az R. 1. számú mellékletének a P3, P4 jegyzéken 
szereplı, magisztrális gyógyszerek alapanyagául szolgáló hatóanyagokról” szövegrész. 



 
4. Az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. 
(XI. 18.) EüM rendelet módosítása 
 
26. § Az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 
18.) EüM rendelet (a továbbiakban: 52/2005. EüM rendelet) 33. § (7) bekezdése helyébe a 
következı rendelkezés lép: 
„(7) A jogosult a gyógyszer kereskedelmi forgalomba hozatalát megelızıen köteles a 
gyógyszer – elsı forgalomba hozatalra szánt gyártási tételébıl származó – végleges mintáját 
vagy mintájának fényképét a GYEMSZI részére megküldeni. A GYEMSZI a végleges mintát 
– az átvételétıl számított 8 napon belül – megvizsgálja. Ha a vizsgálat eredményeként a 
GYEMSZI azt állapítja meg, hogy a minta nem felel meg a forgalomba hozatali engedélyben 
meghatározott követelményeknek, a gyógyszer nem hozható forgalomba.” 
(7)A jogosult a gyógyszer kereskedelmi forgalomba hozatalát megelızıen köteles a 
gyógyszer – elsı forgalomba hozatalra szánt gyártási tételébıl származó – végleges mintáját a 
GYEMSZI részére megküldeni. A GYEMSZI a végleges mintát – az átvételétıl számított 8 
napon belül – megvizsgálja. Ha a vizsgálat eredményeként a GYEMSZI azt állapítja meg, 
hogy a minta nem felel meg a forgalomba hozatali engedélyben meghatározott 
követelményeknek, a gyógyszer nem hozható forgalomba. 
27. § Az 52/2005. EüM rendelet 34. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(2) Eltekint az OEK az (1) bekezdésben meghatározott gyártási tételellenırzéstıl, ha a 
jogosult az OEK felé bejelenti az adott forgalmazni kívánt gyártási tétel mennyiségét, és 
benyújtja a gyártói minıségi bizonylatot, amely hitelt érdemlıen bizonyítja, hogy a gyártási 
tételt az EGT-n belül mőködı vagy a hazai vizsgálati követelményeknek megfelelı más 
külföldi hatósági laboratórium már ellenırizte és megfelelınek találta.” 
(2) Eltekint az OEK az (1) bekezdésben meghatározott gyártási tételellenırzéstıl, ha a 
jogosult hitelt érdemlıen bizonyítja, hogy a gyártási tételt az EGT-n belül mőködı vagy a 
hazai vizsgálati követelményeknek megfelelı más külföldi hatósági laboratórium már 
ellenırizte, és megfelelınek találta. 
28. § Az 52/2005. EüM rendelet 35. §-a a következı (2a) bekezdéssel egészül ki: 
„(2a) A (2) bekezdés c) pontja szerinti minta benyújtásától – amennyiben az eltérés jellege azt 
nem indokolja – a GYEMSZI eltekinthet.” 
 
29. § Az 52/2005. EüM rendelet 
a) 18. § (2) bekezdés b) pontjában a „rendelvényhez kötött gyógyszerek” szövegrész helyébe 
a „rendelési kötelezettség vagy más korlátozás alá esı gyógyszerek” szöveg, 
b) 34. § (1) bekezdés b) pontjában az „immunizálására” szövegrész helyébe a „primer 
immunizálására” szöveg 
lép. 



 
5. A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak 
mőködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérıl szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 
módosítása 
 
30. § A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak mőködési, 
szolgálati és nyilvántartási rendjérıl szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: 
41/2007. EüM rendelet) 11. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
[Az (1) bekezdésben foglaltakon túl közforgalmú gyógyszertárban biztosítani kell:] 
„ f) hőtıszekrényt vagy a hőtést igénylı készítmények eltartására szolgáló helyiséget;” 
f) hőtıszekrényt; 
31. § (1) A 41/2007. EüM rendelet 13/A. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés 
lép: 
„(3) A közforgalmú gyógyszertár mőködtetıje a gyógyszerész, expediáló szakasszisztens, 
gyógyszertári asszisztens (1) bekezdés szerinti létszámára vonatkozó elıírásokat az (1) 
bekezdésben megjelölt nyitva tartási idısávok alsó értékének egész számra kerekített 5%-os 
mértékéig a gyógyszertárral munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló gyógyszerészeknek, 
expediáló szakasszisztenseknek, illetve asszisztenseknek a munka törvénykönyvérıl szóló 
törvényben szabályozottak szerinti – gyógyszertárban teljesített – többlet munkaóráival is 
teljesítheti az adott nyitva tartási idısávot megelızı idısávra vonatkozó létszámmal.” 
(3) A három, vagy annál több kézigyógyszertár ellátását végzı gyógyszertár mőködtetıje az 
(1) bekezdésben foglalt létszám felett további egy fı szakasszisztens foglalkoztatását köteles 
biztosítani. 
(2) A 41/2007. EüM rendelet 13/A. §-a a következı (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki: 
„(3a) A közforgalmú gyógyszertár mőködtetıje a gyógyszerész, expediáló szakasszisztens, 
gyógyszertári asszisztens (1) bekezdés szerinti létszámára vonatkozó elıírásokat – a 
gyógyszertárral munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem álló – helyettesítı 
gyógyszerésszel, helyettesítı expediáló szakasszisztenssel, helyettesítı gyógyszertári 
asszisztenssel is biztosíthatja úgy, hogy a helyettesített munkaórák száma egy naptári éven 
belül nem lehet több, mint a gyógyszertárban foglalkoztatott gyógyszerészek, expediáló 
szakasszisztensek, illetve asszisztensek egész évben teljesített munkaóráinak 30%-a. 
(3b) A gyógyszertár vezetıje a (3a) bekezdés szerint helyettesített munkaórákról 
nyilvántartást vezet.” 
 
32. § A 41/2007. EüM rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(2) A gyógyszerek minıségi kifogásaival összefüggésben hozott rendelkezésekrıl a 
közforgalmú gyógyszertár az általa ellátott kézigyógyszertárat és az általa mőködtetett 
fiókgyógyszertárat haladéktalanul értesíti, és az értesítés megtörténtét a 18. § (1) bekezdés i) 
pontja szerinti nyilvántartásban rögzíti.” 
(2)45 A gyógyszerek minıségi kifogásaival összefüggésben hozott rendelkezésekrıl a 
közforgalmú gyógyszertár az általa ellátott kézigyógyszertárat haladéktalanul értesíti, és az 
értesítés megtörténtét a 18. § (1) bekezdés i) pontja szerinti nyilvántartásban rögzíti. 
33. § A 41/2007. EüM rendelet 19. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következı rendelkezés 
lép: 
(Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök házhoz szállítását végzı gyógyszertár olyan 
nyilvántartási rendszert köteles vezetni, mely tartalmazza:) 
„c) a házhoz szállított, illetve csomagban küldött gyógyszerek gyógyszertári kiadójának 
nevét, azonosító kódját,” 
c) a házhoz szállítandó küldemény gyógyszertári kiadójának nevét, azonosító kódját, 
34. § A 41/2007. EüM rendelet 37. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 



„(5) A 2013. július 31-én érvényes mőködési engedéllyel rendelkezı közforgalmú, intézeti és 
fiókgyógyszertáraknak az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelettel megállapított 13/A. §-
ban foglalt feltételeknek 2013. szeptember 1-jétıl kell megfelelniük.” 
(5)100 A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak mőködési, 
szolgálati és nyilvántartási rendjérıl szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet és a 
gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezıen készletben tartandó termékekrıl szóló 
2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról szóló 48/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelet 
hatálybalépését101 megelızı napon érvényes mőködési engedéllyel rendelkezı közforgalmú, 
intézeti és fiókgyógyszertáraknak a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá 
intézeti gyógyszertárak mőködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérıl szóló 41/2007. (IX. 
19.) EüM rendelet és a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezıen készletben 
tartandó termékekrıl szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról szóló 48/2011. (VII. 
27.) NEFMI rendelet 1. §-ával megállapított 13/A. §-ban foglalt feltételeknek 2013. 
szeptember 1-jétıl kell megfelelniük. 
 
35. § A 41/2007. EüM rendelet 
a) 2. § (1) bekezdés n) pontjában az „y)” szövegrész helyébe a „26.” szöveg, 
b) 3. § (1) bekezdésében a „Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény” 
szövegrész helyébe a „munka törvénykönyvérıl szóló törvény” szöveg, 
c) 12. § (3) bekezdésében a „11. § (2) bekezdés a), f), i) és k) pontjában” szövegrész helyébe a 
„11. § (2) bekezdés a), f), i)–k) pontjában” szöveg, 
d) 13/A. § (1) bekezdés d) és e) pontjában a „67” szövegrész helyébe a „70” szöveg, 
e) 13/A. § (2) bekezdésében a „tárgyévet megelızı évben” szövegrész helyébe a „tárgyév 
elsı féléve tekintetében a tárgyévet megelızı év második félévében, a tárgyév második féléve 
tekintetében a tárgyév elsı félévében” szöveg, a „kétezret” szövegrész helyébe a 
„háromezret” szöveg, a „kétezer” szövegrész helyébe a „háromezer” szöveg, 
f) 17. § (4) bekezdésében a „mőködés megkezdésekor” szövegrész helyébe a „mőködés 
megkezdésekor és az elektronikus levelezési cím megváltozása esetén” szöveg, 
g) 19. § (2) bekezdésében a „házhoz szállítását” szövegrész helyébe a „házhoz szállítását, 
illetve vény nélkül is kiadható gyógyszerek csomagküldését” szöveg, 
h) 19. § (2) bekezdés d) pontjában a „kódját,” szövegrész helyébe a „kódját, csomagküldés 
esetén az azt végzı vállalkozás nevét,” szöveg, 
i) 19. § (2) bekezdés e) pontjában a „házhoz szállított” szövegrész helyébe a „házhoz 
szállított, illetve csomagban küldött” szöveg, 
j) 19. § (3) bekezdésében a „házhoz szállítása” szövegrész helyébe a „házhoz szállítása és 
csomagküldése” szöveg, 
k) 19. § (4) bekezdésében a „házhoz szállítás” szövegrészek helyébe a „házhoz szállítás, 
illetve csomagküldés” szöveg 
lép. 
 
36. § Hatályát veszti a 41/2007. EüM rendelet 
a) 13/A. § (5) és (7) bekezdése, 
b) 16. § c) pontjában a „gyógyszerészi” szövegrész. 



 
6. A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minısítésének 
szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosítása 
 
37. § A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minısítésének szabályairól 
szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdése a következı l) ponttal egészül ki: 
(A szoftvernek alkalmasnak kell lennie a külön jogszabály szerinti, tartalmilag szabályos vény 
kinyomtatására álló és fekvı helyzetben egyaránt. Alkalmasnak kell továbbá lennie:) 
„ l) az emberi felhasználásra kerülı gyógyszerek rendelésérıl és kiadásáról szóló 44/2004. 
(IV. 28.) ESZCSM rendelet 11. § (3a) bekezdésében foglalt bruttó fogyasztói árnál magasabb 
bruttó fogyasztói árú gyógyszerek külön jelölésére.” 



 
7. A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezıen készletben tartandó 
termékekrıl szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosítása 
 
38. § A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezıen készletben tartandó termékekrıl 
szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet (a továbbiakban: 2/2008. EüM rendelet) 4. §-a a következı 
25. ponttal egészül ki: 
(Gyógyszertárban – a 3. §-ban foglaltakon túl – az alábbi termékek is forgalmazhatók:) 
„25. a különleges táplálkozási célú élelmiszerekrıl szóló rendelet szerinti, 
gluténérzékenyeknek szánt élelmiszerek.” 
 
39. § A 2/2008. EüM rendelet 3. § (2) bekezdésében a „készítmények,” szövegrész helyébe a 
„készítmények, az (1) bekezdés d) pontja szerinti gyógyszeranyagok,” szöveg lép. 



 
8. Az orvostechnikai eszközökrıl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet módosítása 
 
40. § Az orvostechnikai eszközökrıl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: 
4/2009. EüM rendelet) 31. § (2) bekezdése a következı c) ponttal egészül ki: 
(Ez a rendelet) 
„c) a 90/385/EGK tanácsi irányelv tekintetében az állati szövetek felhasználásával elıállított 
aktív beültethetı orvostechnikai eszközök vonatkozásában és a 93/42/EGK tanácsi irányelv 
tekintetében az állati szövetek felhasználásával elıállított orvostechnikai eszközök 
vonatkozásában elıírt követelmények tekintetében meghatározott különleges 
követelményekrıl szóló 2012. augusztus 8-i 722/2012/EU bizottsági rendelet” 
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.) 
 
41. § (1) A 4/2009. EüM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
(2) A 4/2009. EüM rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 
 
42. § A 4/2009. EüM rendelet 
a) 1. melléklet A. Az osztályba sorolt eszközök esetében rész 7. pont 7.4. alpontjában az 
„Európai Gyógyszerügynökségtıl (a továbbiakban: EMEA)” szövegrész helyébe az „Európai 
Gyógyszerügynökségtıl (a továbbiakban: EMA)” szöveg, 
b) 1. melléklet A. Az osztályba sorolt eszközök esetében rész 7. pont 7.4. alpontjában a „vagy 
az EMEA” szövegrész helyébe a „vagy az EMA” szöveg, 
c) 1. melléklet A. Az osztályba sorolt eszközök esetében rész 7. pont 7.4. alpontjában az 
„EMEA-tól” szövegrész helyébe az „EMA-tól” szöveg, 
d) 1. melléklet A. Az osztályba sorolt eszközök esetében rész 7. pont 7.4. alpontjában a 
„Véleményezéskor az EMEA” szövegrész helyébe a „Véleményezéskor az EMA” szöveg, 
e) 1. melléklet B. Az aktív beültethetı eszközök esetében rész 10. pontjában az „összhangban 
az EMEA-tól” szövegrész helyébe az „összhangban az EMA-tól” szöveg, 
f) 1. melléklet B. Az aktív beültethetı eszközök esetében rész 10. pontjában a „vagy az 
EMEA” szövegrész helyébe a „vagy az EMA” szöveg, 
g) 1. melléklet B. Az aktív beültethetı eszközök esetében rész 10. pontjában a „kér az EMEA-
tól” szövegrész helyébe a „kér az EMA-tól” szöveg, 
h) 1. melléklet B. Az aktív beültethetı eszközök esetében rész 10. pontjában a 
„Véleményezéskor az EMEA”szövegrész helyébe a „Véleményezéskor az EMA” szöveg 
lép. 
43. § Hatályát veszti a 4/2009. EüM rendelet 
a) 2. § (3) bekezdése, 
b) 19. § (1) bekezdése. 



 
9. A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelésérıl és az orvosok 
gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI 
rendelet módosítása 
 
44. § A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelésérıl és az orvosok 
gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI 
rendelet 2. melléklet II. rész 
a) 1. pont 1.2. alpontjában a „21,67” szövegrész helyébe a „22,07” szöveg, 
b) 2. pont 2.2. alpontjában a „14,92” szövegrész helyébe a „14,50” szöveg, 
c) 3. pont 3.2. alpontjában a „19,20” szövegrész helyébe a „17,87” szöveg, 
d) 4. pont 4.2. alpontjában a „37,11” szövegrész helyébe a „32,99” szöveg 
lép. 



 
10. Egyéb gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosítása 
 
45. § Hatályát veszti az egyes állati eredető szövetek felhasználásával gyártott orvostechnikai 
eszközökrıl szóló 52/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet. 
 
46. § A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységrıl 
szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet 9. §-a a következı (10) bekezdéssel egészül ki: 
„(10) A 2. számú melléklet 10. pont 10.1. alpontja szerinti nyilvántartásban külön fel kell 
tüntetni, ha a gyógyszer beszerzése a GyT. 16. § (5) bekezdése alapján történt.” 



 
11. Záró rendelkezések 
47. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. augusztus 1-jén lép 
hatályba. 
(2) A 40–42. §, a 43. § a) pontja, a 45. §, valamint az 1. és a 2. melléklet 2013. augusztus 29-
én lép hatályba. 
(3) A 5–7. §, a 10. § b) pontja és a 37. § 2013. szeptember 1-jén lép hatályba. 
(4) A 4. §, a 8. § és a 9. § a) pontja 2013. október 25-én lép hatályba. 
(5) A 43. § b) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba. 
48. § (1) Ez a rendelet a más tagállamban kiállított orvosi rendelvények elismerésének 
megkönnyítésére irányuló intézkedésekrıl szóló 2012. december 20-i 2012/52/EU bizottsági 
végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
(2) Ez a rendelet a 90/385/EGK tanácsi irányelv tekintetében az állati szövetek 
felhasználásával elıállított aktív beültethetı orvostechnikai eszközök vonatkozásában és a 
93/42/EGK tanácsi irányelv tekintetében az állati szövetek felhasználásával elıállított 
orvostechnikai eszközök vonatkozásában elıírt követelmények tekintetében meghatározott 
különleges követelményekrıl szóló 2012. augusztus 8-i 722/2012/EU bizottsági rendelet 
végrehajtását szolgálja. 
Balog Zoltán s. k., 
emberi erıforrások minisztere 



 
1. melléklet az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelethez 
1. A 4/2009. EüM rendelet 2. melléklet A. Az osztályba sorolt eszközök esetében rész 3. pont 
3.2. alpont c) pont cf) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(A dokumentációnak különösen a következıket kell tartalmaznia: 
a termék tervezésének irányítására és ellenırzésére szolgáló eljárásokat – beleértve a 
megfelelı dokumentációt is – különösen:) 
„cf) nyilatkozatot arról, hogy az eszköz a 90/385/EGK tanácsi irányelv tekintetében az állati 
szövetek felhasználásával elıállított aktív beültethetı orvostechnikai eszközök 
vonatkozásában és a 93/42/EGK tanácsi irányelv tekintetében az állati szövetek 
felhasználásával elıállított orvostechnikai eszközök vonatkozásában elıírt követelmények 
tekintetében meghatározott különleges követelményekrıl szóló 722/2012/EU bizottsági 
rendeletben (a továbbiakban: 722/2012/EU bizottsági rendelet) hivatkozott állati eredető 
szövet felhasználásával készült-e,” 
2. A 4/2009. EüM rendelet 2. melléklet A. Az osztályba sorolt eszközök esetében rész 4. pont 
4.3. alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
„4.3. A kijelölt szervezetnek meg kell vizsgálnia a kérelmet, és amennyiben a termék 
megfelel e rendelet vonatkozó elıírásainak, a kérelmezınek tervvizsgálati tanúsítványt ad ki. 
A kijelölt szervezet kérheti a kérelem kiegészítését további vizsgálatokkal vagy próbákkal 
annak érdekében, hogy értékelhetı legyen az e rendelet követelményeinek való megfelelés. A 
tanúsítványnak tartalmaznia kell a vizsgálat következtetéseit, az érvényesség feltételeit, a 
jóváhagyott terv azonosításához szükséges adatokat és szükség esetén a gyártmány 
alkalmazási céljának a leírását. Az 1. melléklet A. rész 7. pont 7.4. alpont második 
bekezdésében hivatkozott eszközök esetén a kijelölt szervezetnek döntéshozatal elıtt ki kell 
kérnie az 1. melléklet A. rész 7. pont 7.4. alpont elsı bekezdésében hivatkozottak 
szempontjából a gyógyszerek törzskönyvezésére jogosult illetékes szervezet vagy az EMA 
véleményét, azzal, hogy a törzskönyvezésre jogosult szervezetnek a megfelelı dokumentáció 
kézhezvételétıl számított 210 napon belül kell véleményt adnia. Az eszközre vonatkozó 
dokumentációnak tartalmaznia kell a törzskönyvezésre jogosult szervezet vagy az EMA 
tudományos véleményét. A kijelölt szervezetnek a törzskönyvezésre jogosult szervezet 
véleményének mérlegelésével kell meghoznia a döntését, és errıl tájékoztatnia kell a 
törzskönyvezésre jogosult szervezetet is. 
Az 1. melléklet A. rész 7. pont 7.4. alpont harmadik bekezdésében hivatkozott eszközök 
esetén az eszközre vonatkozó dokumentációnak tartalmaznia kell az EMA-nak az eszközrıl 
készített tudományos szakvéleményét. A kijelölt szervezet a döntése meghozatalakor kellı 
alapossággal megfontolja az EMA szakvéleményét. A kijelölt szervezet nem állíthatja ki a 
tanúsítványt, ha az EMA szakvéleménye kedvezıtlen. A kijelölt szervezet a végsı döntésrıl 
értesíti az EMA-t. Állati eredető szövetek felhasználásával készült eszköz esetén a kijelölt 
szervezetnek a 722/2012/EU bizottsági rendeletben elıírt eljárásokat kell követnie.” 
3. A 4/2009. EüM rendelet 2. melléklet B. Az aktív beültethetı eszközök esetében rész 4. pont 
4.3. alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
„4.3. A kijelölt szervezet megvizsgálja a kérelmet, és amennyiben a termék megfelel az e 
rendelet vonatkozó elıírásainak, a kérelmezınek EK-tervvizsgálati tanúsítványt ad ki. A 
kijelölt szervezet kérheti a kérelem kiegészítését további vizsgálatokkal vagy próbákkal annak 
érdekében, hogy értékelhetı legyen az e rendelet követelményeinek való megfelelés. A 
tanúsítványnak tartalmaznia kell a vizsgálat következtetéseit, az érvényesség feltételeit, a 
jóváhagyott terv azonosításához szükséges adatokat és szükség esetén a gyártmány 
alkalmazási céljának a leírását. 
Az 1. melléklet B. rész 10. pont második bekezdésében hivatkozott eszközök esetén a kijelölt 
szervezetnek döntéshozatal elıtt ki kell kérnie az 1. melléklet B. rész 10. pont elsı 



bekezdésében hivatkozottak szempontjából a gyógyszerek törzskönyvezésére jogosult 
illetékes szervezet vagy az EMA véleményét, azzal, hogy a törzskönyvezésre jogosult 
szervezetnek a megfelelı dokumentáció kézhezvételétıl számított 210 napon belül kell 
véleményt adnia. Az eszközre vonatkozó dokumentációnak tartalmaznia kell a 
törzskönyvezésre jogosult szervezet vagy az EMA tudományos véleményét. A kijelölt 
szervezetnek a törzskönyvezésre jogosult szervezet véleményének mérlegelésével kell 
meghoznia a döntését, és errıl tájékoztatnia kell a törzskönyvezésre jogosult szervezetet is. 
Az 1. melléklet B. rész 10. pont harmadik bekezdésében hivatkozott eszközök esetén az 
eszközre vonatkozó dokumentációnak tartalmaznia kell az EMA-nak az eszközrıl készített 
tudományos szakvéleményét. A kijelölt szervezet a döntése meghozatalakor kellı 
alapossággal megfontolja az EMA szakvéleményét. A kijelölt szervezet nem állíthatja ki a 
tanúsítványt, ha az EMA szakvéleménye kedvezıtlen. A kijelölt szervezet a végsı döntésrıl 
értesíti az EMA-t. Állati eredető szövetek felhasználásával készült eszköz esetén a kijelölt 
szervezetnek a 722/2012/EU bizottsági rendeletben elıírt eljárásokat kell követnie.” 
 
1. melléklet a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelethez 
Alapvetı követelmények 
A. Az osztályba sorolt eszközök esetében 
I. Általános követelmények 
1. Az eszközt úgy kell megtervezni és gyártani, hogy az a gyártó által meghatározott 
rendeltetési körülmények között a céljának megfelelıen használva ne veszélyeztesse a 
betegek egészségi állapotát vagy biztonságát, illetve a felhasználók és adott esetben más 
személyek biztonságát és egészségét, azzal a feltétellel, hogy a rendeltetésszerő használatával 
járó valamennyi kockázat elfogadhatónak minısüljön a beteg számára nyújtott elınyökhöz 
mérten, és összeegyeztethetı legyen a magas fokú egészségvédelmi és biztonsági 
követelményekkel. Ennek részét képezi: 
a) azon felhasználási hiba kockázatának lehetı legnagyobb mértékő csökkentése, amely az 
eszköz ergonómiai jellemzıibıl és azon környezetbıl fakad, amelyben az eszközt fel kívánják 
használni (betegbiztonságot figyelembe vevı tervezés), és 
b) a célfelhasználók mőszaki ismereteinek, tapasztalatainak, végzettségének és 
képzettségének, valamint megfelelı esetben orvosi és fizikai állapotának figyelembevétele 
(laikus, professzionális, fogyatékkal élı vagy más felhasználókat figyelembe vevı tervezés). 
2. A gyártó által alkalmazott kialakítási és gyártási megoldások feleljenek meg a biztonsági 
alapelveknek, figyelembe véve az általánosan elfogadott mőszaki színvonalat. A 
legalkalmasabb megoldások kiválasztása során a gyártónak a következı alapelveket kell 
érvényesítenie a felsorolás sorrendjében: 
a) a kockázat kiküszöbölése, illetve csökkentése (önmagában biztonságos kialakítás és 
konstrukció); 
b) a nem kiküszöbölhetı kockázatok vonatkozásában kellı védelmi intézkedések 
alkalmazása, beleértve a riasztást is, ha szükséges; 
c) a felhasználók tájékoztatása az elfogadott védelmi intézkedések bármilyen hiányossága 
miatt megmaradó kockázatról. 
3. Az eszköz rendelkezzen a gyártó szándéka szerinti teljesítıképességgel, és úgy legyen 
kialakítva, gyártva és csomagolva, hogy alkalmas legyen a gyártó által megadott, a 2. § (1) 
bekezdésében hivatkozott egy vagy több funkcióra. 
4. Az eszköz 1., 2. és 3. pontban hivatkozott jellemzıi és teljesítıképessége – a gyártó által 
megadott élettartam alatt és rendes használati körülmények között fellépı igénybevételek 
hatására – ne változzon meg hátrányosan oly mértékben, hogy az a betegek és adott esetben 
más személyek egészségi állapotát és biztonságát veszélyeztesse. 



5. Az eszköz úgy legyen kialakítva, gyártva és csomagolva, hogy a rendeltetési céljának 
megfelelı használata során nyújtott jellemzıit és teljesítıképességét a szállítási és tárolási 
körülmények ne károsítsák, figyelembe véve a gyártó által közölt útmutatásokat és 
tájékoztatást. 
6. Bármely nem kívánatos mellékhatásnak elfogadható mértékő kockázatot kell jelentenie a 
gyártó által állított teljesítıképességgel összevetve. 
6a. Az alapvetı követelményeknek való megfelelés bizonyítása magában foglalja a 10. 
melléklet szerinti klinikai értékelést. 
II. Tervezési és kialakítási követelmények 
7. Kémiai, fizikai és biológiai tulajdonságok 
7.1. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelő legyen, hogy biztosítsa az általános 
követelmények 1. pontja szerinti jellemzıket és szolgáltatásokat. Különös figyelmet kell 
fordítani 
a) az alkalmazott anyagok kiválasztására, különösen toxicitási, és ahol az szükséges 
gyúlékonysági szempontból; 
b) az alkalmazott anyagok és a biológiai szövetek, sejtek és testfolyadékok kompatibilitására, 
figyelembe véve az eszköz alkalmazási célját; 
c) azon biofizikai vagy modellezı kutatások eredményeire, amelyeknek hitelességét elızıleg 
igazolták, ha az az eszközre értelmezhetı. 
7.2. Az eszköz úgy legyen kialakítva, gyártva és csomagolva, hogy a káros anyagok és 
maradványaik a lehetı legkisebb kockázatot jelentsék az eszköz szállításában, raktározásában 
és használatában érintett személyek, valamint a betegek számára, figyelembe véve az eszköz 
alkalmazási célját. Különös figyelmet kell fordítani az érintett humán szövetekre, valamint az 
igénybevétel idıtartamára és gyakoriságára. 
7.3. Az eszközt úgy kell kialakítani és gyártani, hogy biztonságosan lehessen alkalmazni 
azokkal az anyagokkal, közegekkel és gázokkal, amelyekkel a rendes használat, illetve a 
rutinszerő eljárások során érintkezésbe kerül. Ha az eszköz gyógyszerek beadására készült, 
akkor úgy kell kialakítani és gyártani, hogy az adott gyógyszerekkel kompatibilis legyen, 
figyelemmel a gyógyszerre vonatkozó rendelkezésekre és korlátozásokra, valamint az 
alkalmazási cél szerinti teljesítıképességére is. 
7.4.53 Ha az eszköz szerves részét képezi olyan anyag, amely önmagában használva – a Gytv. 
meghatározása értelmében – gyógyszernek tekinthetı, és alkalmas arra, hogy az eszköz 
hatásához képest kiegészítı jelleggel hasson az emberi szervezetre, az anyag minıségét, 
biztonságos voltát és hasznosságát az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerek forgalomba 
hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 
módszerek alapján kell tanúsítani. 
Az elsı bekezdésben említett anyagok vonatkozásában a kijelölt szervezet miután 
meggyızıdött az anyagnak, mint eszköz részének hasznosságáról – figyelembe véve az 
eszköz rendeltetését – tudományos véleményt kér a tagállamok által kijelölt illetékes 
hatóságok egyikétıl vagy az – elsısorban a 726/2004/EK rendelet szerint – Európai 
Gyógyszerügynökségtıl (a továbbiakban: EMEA) az anyag minıségét és biztonságos voltát – 
beleértve az anyag eszközbe történı beépítésének klinikai elıny/kockázat arányát – illetıen. 
Véleményezéskor az illetékes hatóság vagy az EMEA a gyártási folyamatot, és az anyagnak 
az eszközbe történt beépítésének hasznosságára vonatkozó, a kijelölt szervezet által 
megállapított adatokat veszi figyelembe. 
Ha az eszköz szerves részeként emberi vérkészítményt is magában foglal, a kijelölt szervezet, 
miután meggyızıdött az anyagnak, mint eszköz részének hasznosságáról, és figyelembe véve 
az eszköz rendeltetését, tudományos véleményt kér az EMEA-tól az anyag minıségét és 
biztonságos voltát – beleértve az emberi vérkészítmény eszközbe történı beépítésének 
klinikai elıny/kockázat arányát – illetıen. Véleményezéskor az EMEA a gyártási folyamatot 



és az anyagnak az eszközbe történt beépítésére vonatkozó, a kijelölt szervezet által 
megállapított adatokat veszi figyelembe. 
Amikor az eszköz részét képezı kiegészítı anyagban történik – különösen a gyártási 
folyamattal összefüggı – változtatás, arról tájékoztatni kell a kijelölt szervezetet, amelyik 
konzultál az illetékes (azaz az elsı konzultációban részt vevı) gyógyszerészeti hatósággal 
annak megerısítése érdekében, hogy a kiegészítı anyag minısége változatlan, és továbbra is 
biztonságos. Az illetékes hatóság figyelembe veszi az anyag eszközbe történı beépítésének 
hasznosságára vonatkozó, a kijelölt szervezet által meghatározott adatokat annak biztosítása 
érdekében, hogy a változtatások ne befolyásolják kedvezıtlenül az anyag eszközhöz való 
hozzáadásának elıny/kockázati arányát. 
Ha az érintett illetékes (azaz az elsı konzultációban részt vevı) gyógyszerészeti hatósága 
kiegészítı anyag tekintetében olyan információhoz jut, amely szerint a kiegészítı anyagnak az 
eszközbe történı beépítéséhez kapcsolódó elıny/kockázat arányt befolyásolhatja, tájékoztatja 
a kijelölt szervezetet arról, hogy ez az információ a kiegészítı anyagnak az eszközbe történı 
beépítéséhez kapcsolódó meglévı elıny/kockázat arányt befolyásolja-e. A kijelölt szervezet a 
frissített tudományos véleményt figyelembe veszi, és a megfelelıség-értékelési eljárásban 
végzett értékelését ennek alapján vizsgálja felül. 
7.5. Az eszközöket úgy kell tervezni és gyártani, hogy a lehetı legkisebbre csökkenjen az 
eszközbıl szivárgó anyagok miatt fellépı kockázat. Különös figyelmet kell fordítani az 
Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékérıl szóló 3/2006. (I. 26.) EüM 
rendelet 1. számú melléklete szerint karcinogén, mutagén vagy teratogén anyagokra. 
Amennyiben egy olyan eszköz részei (vagy maga az eszköz), amelyeknek rendeltetése 
gyógyszerek, testfolyadékok vagy más anyagok bejuttatása a testbe és/vagy eltávolítása a 
testbıl, illetve ha rendeltetésük szerint ilyen testfolyadékok vagy anyagok szállítására 
szolgáló eszközök a 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet 1. számú melléklete szerint 1. vagy 2. 
kategóriájú karcinogén, mutagén vagy teratogén anyagként besorolt ftalátokat tartalmaznak, 
magán az eszközön és/vagy minden egyes egység csomagolásán, illetve adott esetben az 
értékesítési csomagoláson elhelyezett címkén fel kell tüntetni, hogy az eszköz ftalátokat 
tartalmaz. 
Amennyiben az ilyen eszközök rendeltetésük szerint gyermekek vagy terhes, illetve szoptató 
anyák kezelésére is szolgálnak, a gyártónak a mőszaki dokumentációban és a használati 
útmutatóban kifejezetten meg kell indokolnia ezen anyagok használatát, különösen e bekezdés 
alapkövetelményeinek betartása tekintetében, és tájékoztatást kell adnia ezen felhasználói 
csoportok számára a fennmaradó kockázatokról, és adott esetben megfelelı 
óvintézkedésekrıl. 
7.6. Az eszköz úgy legyen kialakítva és gyártva, hogy a környezetbıl az eszközbe esetlegesen 
bekerülı anyagok által okozott kockázat – figyelemmel az eszköz, illetve annak környezete 
jellegére – a lehetı legkisebb legyen. 
8. Fertızés és mikrobás szennyezıdés 
8.1. Az eszköz és gyártási folyamata úgy legyen kialakítva, hogy a lehetı legkisebbre 
csökkenjen a betegek, a felhasználók és harmadik fél fertızésveszélye. A kialakítás tegye 
lehetıvé az eszköz egyszerő kezelését és a használat során – ahol szükséges – a lehetı 
legkisebbre csökkentse az eszköz betegek, illetve a beteg eszköz által történı szennyezıdését. 
8.2. Az állati eredető szövetek olyan állatoktól származzanak, amelyek elızetesen a szövetek 
felhasználási céljának megfelelıen elfogadott állatorvosi ellenırzés és felügyelet alatt 
állottak. A kijelölt szervezetnek meg kell ıriznie az állatok földrajzi eredetére vonatkozó 
adatokat. Az állati eredető szövetek, sejtek és anyagok feldolgozását, tartósítását, vizsgálatát 
és kezelését úgy kell végezni, hogy optimális biztonságú legyen. Különösen ügyelni kell arra, 
hogy a vírusoknak validált eljárásokkal történı elpusztításával, illetve inaktiválásával a 
gyártás során megvalósuljon a vírusokkal és egyéb fertızı kórokozókkal szembeni védelem. 



8.3. A steril állapotban szállított eszközt úgy kell tervezni, gyártani és ismételten fel nem 
használható csomagolóanyaggal, illetve megfelelı eljárás alkalmazásával csomagolni, hogy 
sterilitását a forgalomba hozatal során a gyártó által elıírt tárolási és szállítási feltételek között 
a steril csomagolás sérüléséig vagy felnyitásáig megırizze. 
8.4. Steril állapotban szállított eszközt megfelelı, validált módszerrel kell gyártani és 
sterilizálni. 
8.5. A sterilizálásra szánt eszközt kellıen ellenırzött környezeti stb. körülmények között kell 
gyártani. 
8.6. A nem steril eszköz csomagolására alkalmazott csomagolási rendszer biztosítsa az elıírt 
tisztaságot, és – amennyiben az eszközt felhasználás elıtt sterilizálni kell – a mikrobák okozta 
szennyezıdés veszélyét a lehetı legkisebbre csökkentse, és a csomagolás legyen alkalmas a 
gyártó által megjelölt sterilizálási módra. 
8.7. Az eszköz csomagolása, illetve címkéje tegye lehetıvé a steril és a nem steril állapotban 
kapható azonos vagy hasonló termékek megkülönböztetését. 
9. Szerkezeti és környezeti tulajdonságok 
9.1. Ha az eszközt rendeltetésszerően más eszközökkel vagy berendezésekkel együttesen 
használják, a teljes összeállítás, beleértve a csatlakozásokat is, legyen biztonságos és ne rontsa 
az eszközök megadott teljesítıképességét. Az alkalmazásra vonatkozóan minden korlátozást 
fel kell tüntetni a címkén vagy a használati útmutatóban. 
9.2. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelő legyen, hogy amennyire lehet megszüntesse, 
illetve a lehetı legkisebbre csökkentse 
a) a fizikai sajátosságaival, ezen belül a térfogat/nyomás arányával, a méreti sajátosságokkal 
és – ahol az indokolt – az ergonómiai sajátosságokkal kapcsolatos sérülések kockázatát; 
b) az ésszerően elırelátható környezeti hatásokkal (pl. mágneses terekkel, külsı villamos 
befolyásokkal, elektrosztatikus kisüléssel, nyomással, hımérséklettel vagy nyomás és 
gyorsulásváltozásokkal) összefüggı kockázatot; 
c) a bizonyos vizsgálatokhoz vagy kezelésekhez általában alkalmazott egyéb eszközökkel 
való kölcsönös zavarás kockázatát; 
d) a felhasznált anyagok elöregedésén vagy a mérı, illetve ellenırzı berendezések 
pontosságán alapuló kockázatokat, amelyek abból fakadnak, hogy nincs mód karbantartásra, 
illetve kalibrálásra (pl. implantátumok esetében). 
9.3. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelő legyen, hogy rendeltetésszerő használat, illetve az 
egyetlen hibaállapot fennállása esetén a lehetı legkisebb legyen a tőz- és robbanásveszély. 
Különösképpen vonatkozik ez azokra az eszközökre, amelyek gyúlékony vagy gyulladást 
okozó anyagoknak vannak kitéve. 
10. Mérıfunkcióval rendelkezı eszközök 
10.1. A mérıfunkcióval rendelkezı eszközt úgy kell kialakítani és gyártani, hogy az eszköz 
alkalmazási céljának megfelelı pontossági határok között a mért értékek kielégítı pontossága 
és stabilitása biztosítva legyen. A gyártónak fel kell tüntetnie a pontossági határokat. 
10.2. A mérı, kezelı és kijelzı egységek az ergonómiai alapelveknek megfelelıen legyenek 
kialakítva, figyelembe véve az eszköz rendeltetését. 
10.3. A mérıfunkcióval rendelkezı eszközzel végzett mérések eredményei a mérésügyrıl 
szóló 1991. évi XLV. törvény szerinti törvényes mértékegységekben legyenek kifejezve. 
11. Sugárvédelem 
11.1. Általános elıírás 
11.1.1. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelő legyen, hogy a betegek, az alkalmazók és más 
személyek sugárterhelése az alkalmazási céllal összeegyeztethetıen a lehetı legkisebb legyen 
úgy, hogy ez a terápiás vagy diagnosztikai célból elıírt dózisszintet ne korlátozza. 
11.2. Szándékolt sugárzás 



11.2.1. Ha az eszköz olyan kialakítású, hogy meghatározott orvosi célból veszélyes szintő 
sugárzást bocsát ki, amelynek elınyei meghaladják a kibocsátásban rejlı veszélyeket, a 
felhasználónak legyen lehetısége a kibocsátás szabályozására. Az ilyen eszközök kialakítása 
és kivitele olyan legyen, hogy biztosítsa a vonatkozó változtatható paraméterek 
megismételhetıségét és tőrését. 
11.2.2. A potenciálisan veszélyes, látható vagy láthatatlan sugárzást kibocsátó eszközöket – 
amennyiben erre mód van – a sugárzás jelzésére akusztikus vagy fényjelzéssel kell ellátni. 
11.3. Nem szándékolt sugárzás 
11.3.1. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelő legyen, hogy a betegeknek, felhasználóknak és 
más személyeknek a nem szándékolt, szórt vagy véletlen sugárzásokból származó 
sugárterhelése a lehetı legkisebb legyen. 
11.4. Használati útmutató 
11.4.1. A sugárzást kibocsátó eszköz használati útmutatója adjon részletes tájékoztatást a 
kibocsátott sugárzás természetérıl, a betegek és felhasználók védelmének módjáról, a téves 
használat elkerülésérıl, valamint a felszereléssel járó veszélyek kiküszöbölésérıl. 
11.5. Ionizáló sugárzás 
11.5.1. Az ionizáló sugárzást kibocsátó eszköz olyan kialakítású és kivitelő legyen, hogy 
biztosítsa – ha az megvalósítható – a kibocsátott sugárzás mennyiségének, geometriájának és 
minıségének az alkalmazási cél figyelembevételével történı változtathatóságát és 
szabályozhatóságát. 
11.5.2. A radiológiai diagnosztikai rendeltetéső, ionizáló sugárzást kibocsátó eszköz olyan 
kialakítású és kivitelő legyen, hogy az orvosi célnak megfelelı képet és/vagy kimeneti 
minıséget biztosítson úgy, hogy a beteg és a felhasználó sugárterhelése a lehetı legkisebb 
legyen. 
11.5.3. A radiológiai terápiás rendeltetéső, ionizáló sugárzást kibocsátó eszköz olyan 
kialakítású és kivitelő legyen, hogy lehetıvé tegye a dózis, a nyalábtípus, az energia és – ha 
indokolt – a sugárzás minıségének megbízható ellenırzését és szabályozását. 
12. Energiaforráshoz kapcsolt vagy azzal ellátott eszközökre vonatkozó követelmények 
12.1.1. Programozható elektronikus rendszereket tartalmazó eszköz olyan kialakítású legyen, 
hogy rendeltetésének megfelelıen biztosítsa ezekben a rendszerekben a megismételhetıséget, 
megbízhatóságot és teljesítıképességet. A rendszerben az egyedi hiba elıfordulása esetére 
olyan megoldásokat kell alkalmazni, amelyek a lehetıségekhez képest kiküszöbölik vagy 
csökkentik a lehetséges kockázatokat. 
12.1.2. A szoftvert tartalmazó eszköz vagy az önmagában orvosi szoftvernek minısülı eszköz 
vonatkozásában a szoftvert modern módszerekkel kell validáltatni, figyelembe véve a 
fejlesztés élettartamára, a kockázatkezelésre, a validációra és az ellenırzésre vonatkozó 
alapelveket. 
12.2. Az olyan eszközt, amelynél a beteg biztonsága a belsı energiaellátástól függ, el kell 
látni az energiaforrás állapotának a meghatározására szolgáló eszközzel. 
12.3. Az olyan eszköznek, amelynél a beteg biztonsága külsı energiaellátástól függ, olyan 
riasztórendszert kell tartalmazni, amely jelzi az energiaellátás bármilyen hibáját. 
12.4. Az olyan eszköznek, amelynek rendeltetése a beteg egy vagy több klinikai 
paraméterének a figyelése, megfelelı riasztórendszert kell tartalmaznia a felhasználó 
riasztására a beteg halálával vagy egészségi állapotának komoly romlásával fenyegetı 
helyzetekben. 
12.5. Az eszköz kialakítása és kivitele olyan legyen, hogy a lehetı legkisebbre csökkentse az 
olyan elektromágneses terek keletkezésének a veszélyét, amelyek más, a szokásos 
környezetben lévı eszközök vagy berendezések mőködését károsan befolyásolhatják. 
12.6. Elektromossággal összefüggı kockázatok elleni védelem 



Az eszköz olyan kialakítású és kivitelő legyen, hogy a lehetı legnagyobb mértékben 
elkerülhetı legyen a véletlen áramütés veszélye rendeltetésszerő használat és szakszerő 
telepítés mellett, valamint az egyetlen hiba állapotában. 
12.7. Védelem mechanikai és hımérsékleti kockázatok ellen 
12.7.1. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelő legyen, hogy a betegek és a felhasználók védve 
legyenek olyan mechanikai veszélyekkel szemben, mint például a nem megfelelı 
szilárdsággal és stabilitással, valamint a mozgó alkatrészekkel kapcsolatos veszélyek. 
12.7.2. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelő legyen, hogy – figyelembe véve a mőszaki 
fejlıdést is – a lehetı legalacsonyabb szintre csökkenjen az általa keltett, nem a 
rendeltetésszerő mőködéshez tartozó rezgésekbıl származó veszély. Ennek érdekében 
alkalmazni kell a rezgéscsökkentés módszereit, különösen a rezgések keletkezésének helyén. 
12.7.3. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelő legyen, hogy a lehetı legalacsonyabb szintre 
csökkenjen az eszköz által kibocsátott, nem a rendeltetésszerő mőködéshez tartozó zajból 
eredı veszély, figyelembe véve a mőszaki fejlıdést és az elérhetı – elsısorban a zajforrásnál 
alkalmazandó – zajcsökkentı megoldásokat. 
12.7.4. A villamos, gáz-, hidraulikus vagy pneumatikus energiaellátáshoz kapcsolódó olyan 
csatlakozók és szerelvények, amelyeket a felhasználónak kell kezelni, olyan kialakításúak és 
szerkezetőek legyenek, hogy minden kockázat a lehetı legkisebb legyen. 
12.7.5. Az eszköz hozzáférhetı részei és azok környezete (kivéve azokat a részeket, amelyek 
rendeltetése hıellátás vagy adott hımérséklet elérése) rendes használat mellett ne érjen el 
veszélyes hımérsékletet. 
12.8. Anyagoknak vagy energiának a betegek részére történı átadásából eredı kockázatok 
elleni védelem 
12.8.1. A betegek részére energiát vagy anyagokat átadó eszköz olyan kialakítású legyen, 
hogy az átadott mennyiség a beteg és a felhasználó biztonsága érdekében kellı pontossággal 
beállítható legyen és ez a beállítás ne változzon meg. 
12.8.2. Az eszköz legyen alkalmas a mennyiségszabályozás mindenfajta zavarának 
megakadályozására, illetve jelzésére. Az eszköz legyen alkalmas az energia vagy anyag 
véletlenszerő veszélyes túladagolásának megakadályozására. 
12.9. A kezelıszervek és kijelzık rendeltetését az eszközön egyértelmően meg kell adni. Ha 
magán az eszközön a mőködtetéséhez szükséges tájékoztatások vannak, vagy az eszköz 
vizuálisan jelzi az üzemi vagy a beállítási paramétereket, akkor ezek a tájékoztatások a 
felhasználó és adott esetben a beteg számára érthetıek legyenek. 
13. A gyártó által rendelkezésre bocsátandó tájékoztatások 
13.1. Valamennyi eszközt el kell látni a biztonságos használathoz és a gyártó azonosításához 
szükséges, a potenciális felhasználók képzettségét és tudásszintjét figyelembe vevı 
információval. 
Ez az információ a címkén és a használati útmutatóban szereplı adatokból áll. Az eszköz 
biztonságos használatához szükséges tájékoztatást elsısorban magán az eszközön, illetve az 
egyedi, adott esetben a kereskedelmi csomagoláson is fel kell tüntetni, ha ez a gyakorlatban 
megvalósítható. Ha egyedi csomagolásra nincs mód, akkor a tájékoztatást az eszközökkel 
(egy vagy több eszközzel) szállított ismertetıben kell közölni. Minden egyes eszköznek a 
csomagolásban tartalmaznia kell használati útmutatót. Nélkülözhetı a használati útmutató az 
I. vagy a II.a osztályba tartozó eszközök esetében, ha azokat ilyen útmutatók nélkül is teljes 
biztonsággal lehet használni. 
13.2. A címkén szereplı tájékoztatót lehetıleg szimbólumokkal kell megadni. Valamennyi 
használt jelkép és azonosító szín feleljen meg a harmonizált szabványoknak. Olyan 
területeken, ahol nincsenek szabványok, a jelképeket és a színeket le kell írni az eszközhöz 
mellékelt dokumentációban. 
13.3. A címkének a következı adatokat kell tartalmaznia: 



a) a gyártó nevét vagy kereskedelmi elnevezését és címét. A közösségi forgalmazás céljából 
Közösségbe importált eszköz esetén, ha a gyártónak nincs létesítı okirat szerinti székhelye a 
Közösségben, a címkén vagy a külsı csomagoláson vagy a használati útmutatóban ezen kívül 
fel kell tüntetni a meghatalmazott képviselı nevét és címét; 
b) az eszköz, valamint a csomagolás tartalmának azonosításához, különösen a felhasználó 
számára elengedhetetlenül szükséges részletes adatok; 
c) ahol az indokolt, a „STERILE” szót; 
d) ahol az indokolt, a gyártási tételszámot, melyet a „LOT” szó elız meg, vagy a 
sorozatszámot; 
e) ahol az indokolt, az eszköz biztonságos felhasználásának a lejárati idejét évvel és hónappal 
kifejezve; 
f) ahol az indokolt, annak megjelölését, hogy az eszközt egyszeri felhasználásra szánták. A 
gyártó egyszeri felhasználásra vonatkozó jelzésének az egész Közösségben egységesnek kell 
lennie; 
g) rendelésre készült eszközök esetén a „rendelésre készült eszköz” feliratot; 
h) a klinikai vizsgálatra szánt eszközök esetén a „kizárólag klinikai vizsgálatra” feliratot; 
i) minden különleges tárolási feltételt, illetve kezelési követelményt; 
j) minden különleges mőködtetési útmutatót; 
k) minden szükséges figyelmeztetést, illetve a megteendı óvintézkedésekre vonatkozó 
utasítást; 
l) az e) pont alá nem tartozó aktív eszközök esetén a gyártási évet, amelyet a tétel- vagy 
sorozatszám is tartalmazhat; 
m) ha az indokolt, a sterilizálás módját; 
n) a 2. § (1) bekezdés e) pontja alá tartozó eszközök esetében annak megjelölését, hogy az 
eszköz humán vérszármazékot tartalmaz. 
13.4. Amennyiben a felhasználó számára az eszköz rendeltetése nem nyilvánvaló, a gyártónak 
világosan meg kell azt jelölnie a címkén és a használati útmutatóban. 
13.5. Ha célszerő és megvalósítható, azonosítani kell az eszközöket és a leválasztható 
alkatrészeket, szükség esetén sorozatonként, hogy minden szükséges intézkedést meg 
lehessen tenni az eszközök és a leválasztható alkatrészek által hordozott bármilyen potenciális 
veszély kimutatása érdekében. 
13.6. A használati útmutatónak a következı adatokat kell tartalmaznia, a konkrét esetnek 
megfelelıen értelemszerően: 
a) a d) és az e) alpont kivételével a 13.3. pontban leírtakat; 
b) a 3. pontban hivatkozott teljesítıképességet és az esetleges nemkívánatos mellékhatásokat; 
c) amennyiben a rendeltetésszerő használat érdekében az eszközt más orvosi eszközzel vagy 
berendezéssel kell összekapcsolni, a biztonságos kombináció kialakítása érdekében szükséges 
adatokat a megfelelı eszközök vagy berendezések kiválasztásához; 
d) valamennyi adatot, amely annak ellenırzéséhez szükséges, hogy az eszközt helyesen 
szerelték-e fel, biztonságos és üzemkész állapotban van-e. Meg kell adni továbbá az eszköz 
pontos és biztonságos mőködéséhez szükséges karbantartás, kalibrálás jellegére és 
gyakoriságára vonatkozó adatokat; 
e) szükség esetén az eszköz beültetésével kapcsolatos bizonyos kockázatok elkerülésére 
szolgáló tájékoztatást; 
f) speciális kezelések vagy vizsgálatok során az eszközzel összefüggésben jelentkezı 
kölcsönös zavarások veszélyére vonatkozó tájékoztatást; 
g) a steril csomagolás sérülésének esetére vonatkozó tájékoztatást, szükség esetén a megfelelı 
újrasterilizálási módra vonatkozó adatokat; 
h) ismételten felhasználható eszköz esetén tájékoztatást az újrafelhasználást lehetıvé tévı 
eljárásokról, ideértve a tisztítást, fertıtlenítést, csomagolást és adott esetben az 



újrasterilizálást, valamint az ismételt felhasználások számát korlátozó adatokat. Felhasználás 
elıtt sterilizálandó eszközök esetében a tisztítási és sterilizálási utasítás olyan legyen, hogy 
megfelelı alkalmazása esetén az eszköz megfeleljen az I. fejezet követelményeinek. Ha az 
eszközön olyan jelzés található, amely szerint az eszköz egyszer használatos, tájékoztatás 
azokról az ismert jellemzıkrıl és a gyártó számára ismert mőszaki tényezıkrıl, amelyek 
kockázatot okozhatnak az eszköz ismételt felhasználása esetén. Amennyiben a 13.1. pont 
értelmében nincs szükség használati útmutatóra, a tájékoztatást kérésre kell a felhasználó 
rendelkezésére bocsátani; 
i) amennyiben az szükséges, az eszköz használatbavétele elıtti további tennivalókat (pl. 
sterilizálás, végsı összeszerelés stb.); 
j) az orvosi célból sugárzást kibocsátó eszközök esetében a sugárzás jellegét, típusát, 
intenzitását és eloszlását. 
A használati útmutatónak ezen kívül tartalmaznia kell azokat az adatokat is, amelyek alapján 
az ellenjavallatokról és a szükséges óvintézkedésekrıl az orvosi személyzet röviden 
tájékoztatni tudja a beteget. Ezeknek az adatoknak a következıkre kell kiterjedniük: 
k) arra az esetre vonatkozó óvintézkedésekre, ha az eszköz teljesítıképessége megváltozik; 
l) az ésszerően elırelátható környezeti feltételek között fellépı hatások, mint mágneses terek, 
külsı villamos behatások, elektrosztatikus kisülések, nyomás és a nyomásváltozások, 
gyorsulás, az öngyulladás veszélyével járó melegedések stb. esetére vonatkozó 
óvintézkedésekre; 
m) azokra a gyógyszerekre, illetve gyógytermékekre vonatkozó tájékoztatásra, amelyek 
beadására a kérdéses eszközt szánták, beleértve az ilyen anyagokra vonatkozó bármiféle 
korlátozást is; 
n) az eszköz hulladékával kapcsolatos bármilyen különleges, szokatlan veszély elleni 
óvintézkedésekre; 
o) az eszközben lévı, a 7.4. pontnak megfelelıen az eszköz integráns részeként jelen levı 
gyógyhatású anyag vagy emberi vérkészítmény megjelölésére; 
p) mérıfunkcióval rendelkezı eszközök esetén az eszköztıl megkövetelt pontosságra; 
q) a használati útmutató kibocsátásának, illetve legutolsó felülvizsgálatának dátumára. 
13.7. A 13.1–13.6. pontban felsoroltaknak magyar nyelven kell az eszköz végfelhasználója 
rendelkezésére állniuk. A kezelıszervekre vonatkozó, közvetlenül azok mellett elhelyezett 
idegen nyelvő feliratok szimbólumnak tekintendık, ha azok jelentését a használati útmutató 
részletesen megmagyarázza. 
B. Az aktív beültethetı eszközök esetében 
I. Általános követelmények 
1. Az eszközt úgy kell kialakítani és gyártani, hogy az alkalmazási célnak és körülményeknek 
megfelelıen beültetve alkalmazása ne veszélyeztesse a betegek egészségi állapotát vagy 
biztonságát. Az eszköz semmiféle veszélyt nem jelenthet a beültetést végzıre vagy más 
személyre. 
2. Az eszköznek rendelkeznie kell a gyártó szándéka szerinti teljesítıképességgel, vagyis oly 
módon kell kialakítani és gyártani, hogy alkalmas legyen a gyártó által megadott, a 2. § (1) 
bekezdésében hivatkozott egy vagy több funkcióra. 
3. Az eszköz 1. és 2. pontban hivatkozott jellemzıi és teljesítıképessége – a gyártó által 
megadott élettartam alatt és rendes használati körülmények között fellépı igénybevételek 
hatására – ne változzon meg hátrányosan oly mértékben, hogy az a betegek és adott esetben 
más személyek egészségi állapotát és biztonságát veszélyeztesse. 
4. Az eszközt oly módon kell megtervezni, elıállítani és csomagolni, hogy jellemzıi és 
teljesítıképessége a gyártó által meghatározott tárolási és szállítási körülmények 
(hımérséklet, nedvességtartalom stb.) között ne változzon. 



5. Esetleges nemkívánatos mellékhatás – a szándékolt teljesítıképességgel összevetve – 
elfogadható mértékő kockázatot jelentsen. 
5a. Az alapvetı követelményeknek való megfelelés bizonyítása magában foglalja a 10. 
melléklet szerinti klinikai értékelést. 
II. Tervezési és kialakítási követelmények 
6. A gyártó által alkalmazott kialakítási és gyártási megoldások feleljenek meg a biztonsági 
alapelveknek, figyelembe véve az általánosan elfogadott mőszaki színvonalat. 
7. A beültethetı eszközt úgy kell megtervezni, elıállítani és ismételten fel nem használható 
csomagolásba csomagolni, hogy forgalomba kerüléskor steril legyen, és hogy a gyártó által 
meghatározott tárolási és szállítási körülmények között steril maradjon a csomagolásnak az 
eszköz beültetését megelızı felbontásáig. 
8. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelő legyen, hogy amennyire lehet megszüntesse, illetve 
a lehetı legkisebbre csökkentse 
a) a fizikai sajátosságaival, ezen belül a méreti sajátosságokkal kapcsolatos sérülések 
kockázatát; 
b) az energiaforrások alkalmazásával összefüggı kockázatokat, különös tekintettel – villamos 
energia használata esetén – a szigetelésre, a hibaáramokra és az eszköz túlhevülésére; 
c) az ésszerően, elırelátható környezeti hatásokkal (pl. mágneses terekkel, külsı villamos 
befolyásokkal, elektrosztatikus kisüléssel, nyomással, hımérséklettel vagy nyomás- és 
gyorsulásváltozásokkal) összefüggı kockázatot; 
d) az orvosi beavatkozásokkal, különösen a defibrillátorok vagy nagyfrekvenciás sebészeti 
készülékek alkalmazásával összefüggı kockázatokat; 
e) az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvetı 
biztonsági elıírások megállapításáról, valamint az orvosi célú sugárterheléssel kapcsolatos 
ionizáló sugárzás veszélyeivel szembeni egészségvédelmérıl szóló külön jogszabályokban 
foglalt biztonsági elıírásokkal összhangban az eszközben található radioaktív anyagokból 
származó ionizáló sugárzással kapcsolatban felmerülı kockázatokat; 
f) azokat a kockázatokat, amelyek akkor léphetnek fel, ha a karbantartás és a kalibrálás 
lehetetlen, beleértve 
fa) a hibaáramok túlzott megnövekedését, 
fb) az alkalmazott anyagok elöregedését, 
fc) az eszköz által keltett túlzott felmelegedését, 
fd) bármely mérı- vagy szabályozó mechanizmus pontosságának csökkenését. 
9. Az eszközöket oly módon kell megtervezni és elıállítani, hogy garantálni lehessen az „I. 
Általános követelmények” címő részben említett jellemzıket és teljesítıképességet, különös 
figyelemmel a következıkre: 
a) az alkalmazott anyagok megválasztása, különösen a toxicitás szempontjából; 
b) az alkalmazott anyagok, valamint a biológiai szövetek, sejtek és testnedvek közötti 
kölcsönös kompatibilitás, tekintettel az eszköz tervezett felhasználására; 
c) az eszközök kompatibilitása azokkal az anyagokkal, amelyek adagolására hivatottak; 
d) az érintkezések minısége, különös tekintettel a biztonságra; 
e) az energiaforrás megbízhatósága; 
f) adott esetben megfelelı tömítettség; 
g) a programozási, a szabályozó és az ellenırzı rendszerek – beleértve a szoftvert is – 
kifogástalan mőködése. 
A szoftvert tartalmazó eszköz vagy az önmagában orvosi szoftvernek minısülı eszköz 
vonatkozásában a szoftvert a technika jelenlegi állásának megfelelı módszerekkel kell 
validáltatni, figyelembe véve a fejlesztés élettartamára, a kockázatkezelésre, a validálásra és 
ellenırzésre vonatkozó alapelveket. 



10.54 Ha az eszköz szerves részét alkotja olyan anyag, amely, ha önmagában használják – a 
Gytv. meghatározása szerint – gyógyszernek tekinthetı, és amely anyag alkalmas arra, hogy 
az eszköz hatásához képest kiegészítı jelleggel hasson az emberi szervezetre, az anyag 
minıségét, biztonságos voltát és hasznosságát az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerek 
forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 1. számú mellékletében 
meghatározott módszerek alapján kell tanúsítani. 
Az elsı bekezdésben említett anyagok tekintetében, a kijelölt szervezet, miután meggyızıdött 
az anyagnak, mint eszköz részének hasznosságáról, figyelembe véve az eszköz rendeltetését, 
tudományos véleményt kér a tagállam által kijelölt illetékes hatóságok egyikétıl, vagy a 
726/2004/EK rendelettel összhangban az EMEA-tól az anyag minıségét és biztonságos voltát 
illetıen, ideértve az anyagnak az eszközbe történı beépítésekor jelentkezı klinikai 
elıny/kockázat arányt. Véleményezéskor az illetékes hatóság vagy az EMEA a gyártási 
folyamatot és az anyagnak az eszközbe történt beépítésének hasznosságára vonatkozó, a 
kijelölt szervezet által meghatározott adatokat veszi figyelembe. 
Ha egy eszköz szerves részeként emberi vérkészítményt tartalmaz, a kijelölt szervezet, miután 
meggyızıdött az anyagnak, mint az eszköz részének hasznosságáról, figyelembe véve az 
eszköz rendeltetését, tudományos véleményt kér az EMEA-tól az anyag minıségét és 
biztonságos voltát illetıen, ideértve az emberi vérkészítménynek az eszközbe történı 
beépítésekor jelentkezı klinikai elıny/kockázat arányt. Véleményezéskor az EMEA a gyártási 
folyamatot és az anyagnak az eszközbe történt beépítésének hasznosságára vonatkozó, a 
kijelölt szervezet által meghatározott adatokat veszi figyelembe. 
Amikor az eszköz részét képezı kiegészítı anyagban történik – különösen a gyártási 
folyamattal összefüggı – változtatás, arról tájékoztatni kell a kijelölt szervezetet, amely 
konzultál az illetékes (azaz az elsı konzultációban részt vevı) gyógyszerészeti hatósággal 
annak megerısítése érdekében, hogy a kiegészítı anyag minısége változatlan, és továbbra is 
biztonságos. Az illetékes hatóság figyelembe veszi az anyag eszközbe történı beépítésének 
hasznosságára vonatkozó, a kijelölt szervezet által meghatározott adatokat annak biztosítása 
érdekében, hogy a változtatások ne befolyásolják kedvezıtlenül az anyag eszközhöz való 
hozzáadásának elıny/kockázat arányát. 
Ha az érintett illetékes (azaz az elsı konzultációban részt vevı) gyógyszerészeti hatósága 
kiegészítı anyag tekintetében olyan információhoz jut, amely szerint a kiegészítı anyagnak az 
eszközbe történı beépítéséhez kapcsolódó elıny/kockázat arányt befolyásolhatja, tájékoztatja 
a kijelölt szervezetet arról, hogy a kiegészítı anyagnak az eszközbe történı beépítéséhez 
kapcsolódó elıny/kockázat arányt befolyásolja-e. A kijelölt szervezet a frissített tudományos 
véleményt figyelembe veszi, és az EK megfelelıség-értékelési eljárásban végzett értékelését 
ennek alapján vizsgálja felül. 
11. Az eszközöknek és adott esetben alkatrészeiknek oly módon kell azonosíthatónak lenniük, 
hogy az eszközzel és annak alkatrészeivel kapcsolatos bármilyen potenciális kockázat 
felfedezését követıen lehetıvé váljon minden szükséges intézkedés megtétele. 
12. Az eszközökön olyan kódot kell feltüntetni, amelynek révén az eszközök (különösen az 
eszköz típusa és a gyártás éve), valamint gyártójuk egyértelmően azonosítható. Ezt a kódot 
szükség esetén mőtéti beavatkozás nélkül is lehessen leolvasni. 
13. Ha valamely eszközön vagy annak tartozékán olyan útmutató van feltüntetve, amely az 
eszköz mőködéséhez szükséges, illetve üzemi vagy szabályozási paramétereket kijelzı 
rendszerrel rendelkezik, az ilyen információknak jól érthetıknek kell lenniük a felhasználó és 
– adott esetben – a beteg számára. 
14. Minden eszköz esetében könnyen olvasható és kitörölhetetlen módon fel kell tüntetni a 
következı részletes adatokat, adott esetben az általánosan ismert szimbólumok formájában: 
14.1. A steril csomagoláson: 
a) a sterilizálás módszerét; 



b) olyan jelölést, amely lehetıvé teszi, hogy az adott csomagolásról fel lehessen ismerni a 
sterilitást; 
c) a gyártó nevét és címét; 
d) az eszköz megnevezését; 
e) klinikai vizsgálat céljára szánt eszközön a „kizárólag klinikai vizsgálatok céljára” szöveget; 
f) rendelésre készült eszköz esetében a „rendelésre készült eszköz” szöveget; 
g) arra vonatkozó utalást, hogy a beültethetı eszköz steril állapotban van; 
h) a gyártás hónapját és évét; 
i) az eszköz biztonságos beültetésének lejárati határidejét. 
14.2. A kereskedelmi csomagoláson: 
a) a gyártó nevét és címét, illetve a meghatalmazott képviselı nevét és címét, amennyiben a 
gyártónak nincs létesítı okirat szerinti székhelye a Közösségen belül; 
b) az eszköz megnevezését; 
c) az eszköz alkalmazási célját; 
d) a használat szempontjából fontos jellemzıket; 
e) klinikai vizsgálat céljára szánt eszköz esetében a „kizárólag klinikai vizsgálatok céljára” 
szöveget; 
f) rendelésre készült eszköz esetében a „rendelésre készült eszköz” szöveget; 
g) arra vonatkozó utalást, hogy a beültethetı eszköz steril állapotban van; 
h) a gyártás évét és hónapját; 
i) az eszköz biztonságos beültetésének lejárati határidejét; 
j) az eszköz szállításának és tárolásának feltételeit; 
k) a 2. § (1) bekezdés d)–e) pontja szerinti eszközök esetén annak jelölését, hogy az eszköz 
emberi vérkészítményt tartalmaz. 
15. Forgalomba hozatal esetén minden eszközt el kell látni használati útmutatóval, amely 
tartalmazza az alábbi adatokat: 
a) a CE jelölés feltüntetésére vonatkozó jogosultság keletkezésének évét; 
b) a 14.1. és a 14.2. pontban említett adatokat, a h)–i) alpontban említettek kivételével; 
c) a 2. pont szerinti szolgáltatások adatait, továbbá az esetleges nemkívánatos 
mellékhatásokat; 
d) azt az információt, amely lehetıvé teszi az orvos számára a célnak megfelelı eszköz és 
szoftver, illetve tartozékok kiválasztását; 
e) olyan információt, amely lehetıvé teszi az orvos és – adott esetben – a beteg számára az 
eszköznek, tartozékainak és szoftverjének rendeltetésszerő alkalmazását, továbbá adatokat 
tartalmaz a teljesítıképesség felülvizsgálatának és az ellenırzéseknek a terjedelmére és 
idıpontjára, adott esetben pedig a karbantartási tevékenységekre nézve; 
f) olyan információt, amely megfelelı esetben lehetıvé teszi az eszköz beültetésével 
kapcsolatos bizonyos kockázatok elkerülését; 
g) információt egyes speciális vizsgálatok vagy kezelések folyamán az eszköz jelenlétével 
összefüggésben felmerülı kölcsönhatások kockázata tekintetében. Kölcsönhatáson azokat a 
kedvezıtlen hatásokat kell érteni, amelyeket a vizsgálat vagy a kezelés során alkalmazott 
mőszer fejt ki az eszközre, vagy fordítva; 
h) a steril csomagolás megsérülése esetére vonatkozó utasításokat, és – adott esetben – az 
újrasterilizálás megfelelı módjának leírását; 
i) adott esetben figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy az eszköz csak akkor használható 
újra, ha a gyártó felelıs irányításával oly módon felújították, hogy ismét megfeleljen az 
alapvetı követelményeknek. 
A használati útmutatónak továbbá tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyek lehetıvé 
teszik az orvos számára, hogy a beteget tájékoztassa az ellenjavallatokról és a megteendı 
óvintézkedésekrıl. Ezeknek az adatoknak különösen a következıkre kell kiterjedniük: 



j) olyan információk, amelyek lehetıvé teszik az energiaforrás élettartamának megállapítását; 
k) a megteendı óvintézkedések abban az esetben, ha az eszköz teljesítıképességében változás 
következik be; 
l) azok az óvintézkedések, amelyeket ésszerően elıre látható környezeti viszonyok közötti 
mágneses mezıknek, külsı elektromos befolyásnak, elektrosztatikus kisülésnek, nyomásnak 
vagy nyomásváltozásnak, gyorsulásnak való kitettség esetében tenni kell; 
m) megfelelı információt azokkal a gyógyszerekkel kapcsolatban, amelyeknek adagolása a 
szóban forgó eszköz feladata; 
n) a használati útmutató kibocsátásának, illetve legutolsó felülvizsgálatának dátumát. 
A 13–15. pontokban felsoroltaknak magyar nyelven kell az eszköz végfelhasználója 
rendelkezésére állniuk. 
16. Annak megerısítését, hogy az eszköz rendeltetésszerő alkalmazási körülmények között a 
jellemzıit és a teljesítıképességét illetıen eleget tesz az „I. Általános követelmények” 
részben említett követelményeknek, valamint a mellékhatásoknak vagy a nemkívánatos 
hatásoknak az értékelését a 10. melléklet szerint meghatározott klinikai adatokra kell 
alapozni. 



 
2. melléklet az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelethez 
 
1. A 4/2009. EüM rendelet 3. melléklet A. Az osztályba sorolt eszközök esetében rész 3. pont 
g) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(A dokumentációnak lehetıvé kell tennie a terv, a gyártás és a termék szolgáltatásainak a 
megértését, és a következıket kell tartalmaznia:) 
„g) nyilatkozatot arról, hogy az eszköz a 722/2012/EU bizottsági rendeletben hivatkozott 
állati eredető szövet felhasználásával készült-e;” 
2. A 4/2009. EüM rendelet 3. melléklet A. Az osztályba sorolt eszközök esetében rész 5. 
pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
„5. Amennyiben a típus megfelel e rendelet elıírásainak, a kijelölt szervezet EK 
típusvizsgálati tanúsítványt ad ki a kérelmezınek. A tanúsítványnak tartalmaznia kell a gyártó 
nevét és címét, a vizsgálat következtetéseit, az érvényesség feltételeit és azokat az adatokat, 
amelyek az elfogadott típus azonosításához szükségesek. A dokumentáció megfelelı részeit 
mellékelni kell a tanúsítványhoz, és egy példányt a kijelölt szervezetnek meg kell ıriznie. Az 
1. melléklet A. rész 7. pont 7.4. alpont második bekezdésében hivatkozott eszközök esetén a 
kijelölt szervezetnek döntéshozatal elıtt ki kell kérnie az 1. melléklet A. rész 7. pont 7.4. 
alpont elsı bekezdésében hivatkozottak szempontjából a gyógyszerek törzskönyvezésére 
jogosult illetékes szervezet vagy az EMA véleményét, azzal, hogy a törzskönyvezésre 
jogosult szervezetnek a megfelelı dokumentáció kézhezvételétıl számított 210 napon belül 
kell véleményt adnia. Az eszközre vonatkozó dokumentációnak tartalmaznia kell a 
törzskönyvezésre jogosult szervezet vagy az EMA tudományos véleményét. A kijelölt 
szervezetnek a törzskönyvezésre jogosult szervezet véleményének mérlegelésével kell 
meghoznia a döntését, és errıl tájékoztatnia kell a törzskönyvezésre jogosult szervezetet is. 
Az 1. melléklet A. rész 7. pont 7.4. alpont harmadik bekezdésében hivatkozott eszközök 
esetén az eszközre vonatkozó dokumentációnak tartalmaznia kell az EMA-nak az eszközrıl 
készített tudományos szakvéleményét. A kijelölt szervezet a döntése meghozatalakor kellı 
alapossággal megfontolja az EMA szakvéleményét. A kijelölt szervezet nem állíthatja ki a 
tanúsítványt, ha az EMA szakvéleménye kedvezıtlen. A kijelölt szervezet a végsı döntésrıl 
értesíti az EMA-t. Állati eredető szövetek felhasználásával készült eszköz esetén a kijelölt 
szervezetnek a 722/2012/EU bizottsági rendeletben elıírt eljárásokat kell követnie.” 
3. A 4/2009. EüM rendelet 3. melléklet B. Az aktív beültethetı eszközök esetében rész 5. 
pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
„5. Amennyiben a típus megfelel e rendelet elıírásainak, a kijelölt szervezet EK 
típusvizsgálati tanúsítványt ad ki a kérelmezınek. A tanúsítványnak tartalmaznia kell a gyártó 
nevét és címét, a vizsgálat következtetéseit, az érvényesség feltételeit és azokat az adatokat, 
amelyek az elfogadott típus azonosításához szükségesek. A dokumentáció megfelelı részeit 
mellékelni kell a tanúsítványhoz, és egy példányt a kijelölt szervezetnek meg kell ıriznie. 
Az 1. melléklet B. rész 10. pont második bekezdésében említett eszközök esetén a kijelölt 
szervezet – az 1. melléklet B. rész 10. pontjában hivatkozott szempontok tekintetében – 
döntéshozatal elıtt konzultál a gyógyszerek törzskönyvezésére jogosult illetékes szervezettel 
vagy az EMA-val, azzal, hogy a törzskönyvezésre jogosult szervezetnek az érvényes 
dokumentáció kézhezvételét követı 210 napon belül kell véleményt adnia. A 
törzskönyvezésre jogosult szervezet vagy az EMA tudományos véleményét az eszközre 
vonatkozó dokumentációnak tartalmaznia kell. A kijelölt szervezet döntése meghozatalakor 
kellı alapossággal megfontolja a konzultáció során kifejtett nézeteket. Végsı döntését közli 
az érintett törzskönyvezésre jogosult szervezettel. 
Az 1. melléklet B. rész 10. pont harmadik bekezdésében hivatkozott eszközök esetén az EMA 
tudományos véleményét az eszközre vonatkozó dokumentációnak tartalmaznia kell. A kijelölt 



szervezet döntése meghozatalakor kellı alapossággal megfontolja az EMA véleményét. A 
kijelölt szervezet nem adja ki a tanúsítványt, ha az EMA tudományos véleménye kedvezıtlen. 
A kijelölt szervezet a végsı döntését közli az EMA-val.” 
 

2. melléklet a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelethez 
EK-megfelelıségi nyilatkozat 
(Teljes körő minıségbiztosítási rendszer) 
A. Az osztályba sorolt eszközök esetében 
1. A gyártónak az érintett termékek gyártására és végellenırzésére vonatkozó, a kijelölt 
szervezet által elfogadott, a 3. pontban elıírt minıségügyi rendszert kell alkalmaznia, továbbá 
vállalnia kell a 3.3. és a 4. pontban elıírt vizsgálatot (auditot) és az 5. pontban elıírt 
felülvizsgálatot. 
2. Az EK-megfelelıségi nyilatkozat eljárásában, az 1. pontban elıírt kötelezettségeket 
teljesítı gyártó biztosítja, hogy a kérdéses termékek megfelelnek e rendelet rájuk vonatkozó 
elıírásainak és nyilatkozik errıl. 
A gyártónak az 5. §-sal összhangban fel kell tüntetnie a CE jelölést és írásbeli megfelelıségi 
nyilatkozatot kell kiállítania. Ennek a nyilatkozatnak egy vagy több konkrét eszközre kell 
vonatkoznia, világosan azonosítva az(oka)t a termék neve, típusjele vagy más egyértelmő 
azonosító feltüntetésével és azt a gyártónak meg kell ıriznie. 
3. Minıségügyi rendszer 
3.1. A gyártónak minıségügyi rendszere kiértékelésére kijelölt szervezetet kell felkérnie. A 
kérelemnek a következıket kell tartalmaznia: 
a) a gyártó nevét és címét és minden, az adott minıségügyi rendszerbe tartozó telephelye 
címét; 
b) minden, az eljárás alá tartozó gyártmányra vagy gyártmánycsoportra vonatkozó 
tájékoztatást; 
c) írásbeli nyilatkozatot arról, hogy ugyanezen termékekkel kapcsolatos minıségügyi 
rendszerre vonatkozó kérelemmel nem fordult még más kijelölt szervezethez; 
d) a minıségügyi rendszer dokumentációját; 
e) a gyártó arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy teljesíti az elfogadott minıségügyi 
rendszerbıl következı kötelezettségeit; 
f) a gyártó arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy az elfogadott minıségügyi rendszert 
kellı hatékonysággal fenntartja; 
g) a gyártó arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy olyan módszeres eljárást hoz létre és 
tart naprakész állapotban, amellyel felülvizsgálja az eszközrıl a gyártás után szerzett 
tapasztalatokat – beleértve a 10. melléklet rendelkezéseit is – és intézkedik a szükséges 
korrekciókról. Ez a vállalás arra is kötelezi a gyártót, hogy a 21. §-nak megfelelıen 
haladéktalanul jelentse az ott részletezett eseményeket. 
3.2. A minıségügyi rendszer alkalmazásának biztosítania kell, hogy a termék a tervezéstıl a 
végellenırzésig valamennyi szakaszban megfeleljen e rendelet vonatkozó elıírásainak. 
A gyártó által a minıségügyi rendszer számára elfogadott valamennyi elemet, követelményt 
és elıírást módszeresen és rendezetten, írásbeli politikák és eljárások formájában, mint 
minıség-programok, minıség-tervek, minıségügyi kézikönyvek és minıségügyi feljegyzések 
kell dokumentálni. Tartalmazniuk kell különösen a c) pontban említett eljárásokból származó 
megfelelı dokumentációt, adatokat és feljegyzéseket. 
A dokumentációnak különösen a következıket kell tartalmaznia: 
a) a gyártónak a minıségre vonatkozó célkitőzéseit; 
b) a vállalati szervezetet, különösen: 
ba) a szervezeti felépítést, a vezetıség felelısségét és szervezeti hatáskörét a termékek 
tervezési és gyártási minıségének vonatkozásában, 



bb) a minıségbiztosítási rendszer hatékonyságának, különösen az elérni kívánt tervezési és 
gyártási minıség biztosítására való alkalmasságának ellenırzésére szolgáló eszközöket, 
ideértve a nem megfelelı termékek ellenırzését is, 
bc) a minıségbiztosítási rendszer hatékony mőködésének felügyeleti módszereit, amikor a 
termék vagy a termék összetevıjének tervezését, gyártását és/vagy átvételi ellenırzését és 
vizsgálatát külsı szervezet végzi, kiemelve a külsı szervezet ellenırzésére alkalmazott 
módszert és annak részletességét; 
c) a termék tervezésének irányítására és ellenırzésére szolgáló eljárásokat – beleértve a 
megfelelı dokumentációt is – különösen: 
ca) a termék általános leírását, a tervezett változatokkal és alkalmazási célokkal együtt, 
cb) a tervezési dokumentációt, beleértve az alkalmazandó szabványokat és a kockázati 
elemzés eredményeit, valamint a termékre vonatkozó alapvetı követelmények teljesítésére 
alkalmazott megoldások leírását, ha a vonatkozó honosított harmonizált szabványok nem 
teljes mértékben érvényesülnek, 
cc) a tervezést vizsgáló és ellenırzı technikákat, a termék tervezésekor használatos 
eljárásokat és módszeres intézkedéseket, 
cd) ha az eszközt az alkalmazási célnak megfelelı mőködés érdekében más eszköz(ök)höz 
kell csatlakoztatni, annak bizonyítását, hogy a gyártó által elıírt jellemzıjő, bármilyen 
eszköz(ök)höz történı csatlakoztatással az a lényegi követelményeket kielégíti, 
ce) nyilatkozatot arról, hogy az eszköz integráns részeként tartalmaz-e az 1. melléklet A.II. 
pont 7.4. alpontjában hivatkozott anyagot vagy humán vérszármazékot, valamint az ezzel 
kapcsolatban elıírt, az anyag vagy a humán vérszármazék biztonságának, minıségének és 
hasznosságának értékeléséhez az eszköz alkalmazási céljának figyelembevételével végzett 
vizsgálatok adatait, 
cf) nyilatkozatot arról, hogy az eszköz az egyes állati eredető szövetek felhasználásával 
gyártott orvostechnikai eszközökrıl szóló 52/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendeletben hivatkozott 
állati eredető szövet felhasználásával készült-e, 
cg) az 1. melléklet A.I. részének 2. pontja szerint alkalmazott megoldásokat, 
ch) klinikai vizsgálatra bocsáthatóság értékelését, 
ci) a 10. melléklet szerinti klinikai értékelést, 
cj) a címke tervezetét és ha van, a használati útmutatót; 
d) az ellenırzési és minıségbiztosítási technikákat a gyártási szakaszban, különösen: 
– az alkalmazott módszereket és eljárásokat, elsısorban a sterilizálással, az anyagbeszerzéssel 
és a vonatkozó dokumentációval kapcsolatban, 
– a termékazonosító eljárásokat a gyártás valamennyi szakaszában, rajzokból, leírásokból 
vagy más vonatkozó okmányokból összeállítva és naprakészen tartva; 
e) a gyártás elıtt, alatt és után elvégzett vizsgálatokat és próbákat, azok gyakoriságát, a 
felhasznált vizsgálóberendezéseket. A vizsgálóberendezések hitelesítésének kellıen 
bizonylatoltnak kell lennie. 
3.3. A kijelölt szervezetnek meg kell vizsgálnia a minıségügyi rendszert, hogy 
megállapíthassa, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban hivatkozott követelményeknek. A 
vonatkozó harmonizált szabványoknak megfelelı minıségügyi rendszerek kielégítik ezeket a 
követelményeket. 
Az értékelı csoport legalább egy tagjának kell hogy legyen tapasztalata az érintett technológia 
értékelésére vonatkozóan. Az értékelı eljárásnak tartalmaznia kell – reprezentatív alapon – a 
kérdéses termék(ek) tervdokumentációjának értékelését és – a gyártási folyamatok ellenırzése 
érdekében – a gyártó telephelyének és, indokolt esetben, a beszállítók és/vagy alvállalkozók 
telephelyének az ellenırzését. A kijelölt szervezet döntését közölni kell a gyártóval. Ennek 
tartalmaznia kell az ellenırzésbıl levont következtetéseket és az értékelés indoklását. 



3.4. A gyártónak értesítenie kell a minıségügyi rendszert elfogadó kijelölt szervezetet 
minden, a minıségügyi rendszerre vonatkozóan tervezett lényeges változásról, valamint az 
érvényességi területébe tartozó gyártmányféleségek változásáról. A kijelölt szervezetnek meg 
kell vizsgálnia a javasolt változásokat, és ellenıriznie kell, hogy azok után is teljesülnek-e a 
3.2. pontban hivatkozott követelmények. A döntést közölni kell a gyártóval. Ennek a 
döntésnek tartalmaznia kell az ellenırzésbıl levont következtetéseket és az értékelés 
indoklását. 
4. A gyártmányterv vizsgálata 
4.1. A 3. pontban kirótt kötelezettségeken túlmenıen a gyártónak kérelmeznie kell a kijelölt 
szervezetnél a gyártani szándékozott és a 3.1. pontban hivatkozott gyártmánycsoportba 
tartozó gyártmányra vonatkozó tervdokumentáció megvizsgálását is. 
4.2. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérdéses gyártmány terveit, gyártását és szolgáltatásait. 
Tartalmaznia kell a 3.2. c) pontban felsorolt dokumentumokat, amelyek annak megítéléséhez 
szükségesek, hogy a gyártmány kielégíti-e e rendelet elıírásait. 
4.3. A kijelölt szervezetnek meg kell vizsgálnia a kérelmet, és amennyiben a termék megfelel 
e rendelet vonatkozó elıírásainak, a kérelmezınek tervvizsgálati tanúsítványt ad ki. A kijelölt 
szervezet kérheti a kérelem kiegészítését további vizsgálatokkal vagy próbákkal annak 
érdekében, hogy értékelhetı legyen az e rendelet követelményeinek való megfelelés. A 
tanúsítványnak tartalmaznia kell a vizsgálat következtetéseit, az érvényesség feltételeit, a 
jóváhagyott terv azonosításához szükséges adatokat és szükség esetén a gyártmány 
alkalmazási céljának a leírását. Az 1. melléklet A. rész. 7.4. alpontja második bekezdésében 
hivatkozott eszközök esetén a kijelölt szervezetnek döntéshozatal elıtt ki kell kérnie a 7.4. 
alpont elsı bekezdésében hivatkozottak szempontjából a gyógyszerek törzskönyvezésére 
jogosult illetékes szervezet vagy az EMEA véleményét. A törzskönyvezésre jogosult 
szervezet vagy az EMEA a megfelelı dokumentáció kézhezvételétıl számított 210 napon 
belül véleményt ad. Az eszközre vonatkozó dokumentációnak tartalmaznia kell a 
törzskönyvezésre jogosult szervezet vagy az EMEA tudományos véleményét. A kijelölt 
szervezetnek a törzskönyvezésre jogosult szervezet véleményének mérlegelésével kell 
meghoznia a döntését, és errıl tájékoztatnia kell a törzskönyvezésre jogosult szervezetet is. 
Az 1. melléklet A.II. pont 7.4. alpontja harmadik bekezdésében hivatkozott eszközök esetén 
az eszközre vonatkozó dokumentációnak tartalmaznia kell az EMEA-nak az eszközrıl 
készített tudományos szakvéleményét. Az EMEA a megfelelı dokumentáció kézhezvételétıl 
számított 210 napon belül véleményt ad. A kijelölt szervezet a döntése meghozatalakor kellı 
alapossággal megfontolja az EMEA szakvéleményét. A kijelölt szervezet nem állíthatja ki a 
tanúsítványt, ha az EMEA szakvéleménye kedvezıtlen. A kijelölt szervezet a végsı döntésrıl 
értesíti az EMEA-t. A 2. § (1) bekezdésében hivatkozott állati eredető szövetek 
felhasználásával készült eszköz esetén a kijelölt szervezetnek az egyes állati eredető szövetek 
felhasználásával gyártott orvostechnikai eszközökrıl szóló 52/2004. (VI. 2.) ESZCSM 
rendeletben elıírt eljárásokat kell követnie. 
4.4. Az elfogadott tervhez képest minden változást pótlólag el kell fogadtatni a tanúsítványt 
kiadó kijelölt szervezettel, ha ezek a változások befolyásolhatják az e rendelet lényegi 
követelményeinek való megfelelést, vagy a gyártmány használatára vonatkozó feltételeket. A 
kérelmezınek tájékoztatnia kell az EK-tervvizsgálati tanúsítványt kiadó kijelölt szervezetet 
minden, az elfogadott tervhez képest történı változtatásról. A pótlólagos elfogadásnak az EK-
tervvizsgálati tanúsítvány kiegészítéseként kell megjelennie. 
5. Felülvizsgálat 
5.1. A felülvizsgálat azt biztosítja, hogy a gyártó az elfogadott minıségügyi rendszer által 
ráháruló kötelezettségeit rendben teljesítse. 
5.2. A gyártónak fel kell hatalmaznia a kijelölt szervezetet valamennyi szükséges ellenırzés 
elvégzésére, és el kell látnia minden szükséges dokumentummal, különösen az alábbiakkal: 



a) a minıségügyi rendszer dokumentációjával; 
b) a minıségügyi rendszer tervezésre vonatkozó részében számításba vett adatokkal, így pl. az 
elemzések, számítások, tesztek eredményeivel, az 1. melléklet A. rész 2. pontjában 
meghatározottak szerint alkalmazott megoldásokkal, a klinikai vizsgálatra bocsáthatóság 
értékelésével és klinikai értékeléssel, a forgalomba hozatal utáni klinikai termék-követés 
tervével és adott esetben ennek eredményeivel; 
c) a minıségügyi rendszer gyártásra vonatkozó részében számításba vett adatokkal, így 
például az ellenırzési jelentésekkel, vizsgálati adatokkal, kalibrációs adatokkal, a személyzet 
képesítésérıl szóló jelentésekkel. 
5.3. A kijelölt szervezetnek idıszakos ellenırzéseket kell tartania és értékelést kell végeznie, 
hogy meggyızıdjék arról, hogy a gyártó alkalmazza-e az elfogadott minıségügyi rendszert, 
és errıl a gyártó részére értékelı jelentést kell adnia. 
5.4. Ezen túlmenıen a kijelölt szervezet elızetes bejelentés nélkül látogatásokat tehet a 
gyártónál. Az ilyen látogatások alkalmával a kijelölt szervezet – szükség esetén – 
vizsgálatokat végezhet, vagy kérhet a minıségügyi rendszer helyes mőködésének ellenırzése 
céljából. A gyártónak meg kell küldeni az ellenırzési jelentést, és ha vizsgálatokat végeztek, a 
vizsgálati jelentést is. 
6. Adminisztratív elıírások 
6.1. A gyártó vagy a meghatalmazott képviselı az utolsó termék gyártását követıen legalább 
5 évig, beültethetı eszközök esetén legalább 15 évig, kérésre a hatóságok rendelkezésére 
köteles bocsátani a következıket: 
a) a megfelelıségi nyilatkozatot; 
b) a 3.1. d) pontban hivatkozott dokumentációt; 
c) 3.2. b) pontban meghatározott dokumentációt, adatokat és feljegyzéseket; 
d) a 3.4. pontban hivatkozott változtatásokat; 
e) a 4.2. pontban hivatkozott dokumentációt; 
f) a kijelölt szervezet 3.3., 4.3., 4.4., 5.3. és 5.4. pontokban hivatkozott határozatait és 
jelentéseit. 
7. A II.a és II.b osztályba tartozó eszközre való alkalmazás 
7.1. A 13. § (2)–(3) bekezdésével egybehangzóan e melléklet – a 4. pontban foglaltak 
kivételével – alkalmazható a II.a és a II.b osztályba sorolt gyártmányokra is. 
7.2. A kijelölt szervezet a II.a osztályba tartozó eszközök esetében a 3.3. pontban leírt 
értékelés részeként a 3.2. c) pontjában meghatározott módon, minden eszköz- alkategória 
legalább egy reprezentatív mintájára vonatkozóan értékeli a mőszaki dokumentáció ezen 
rendeletnek történı megfelelését. 
7.3. A kijelölt szervezet a II.b osztályba tartozó eszközök esetében a 3.3. pontban leírt 
értékelés részeként a 3.2. c) pontjában meghatározott módon, minden generikus eszközcsoport 
legalább egy reprezentatív mintájára vonatkozóan értékeli a mőszaki dokumentáció e 
rendeletnek történı megfelelését. 
7.4. A reprezentatív minta kiválasztásánál a kijelölt szervezet figyelembe veszi a technológia 
újdonságát, a tervezési, technológiai, gyártási és sterilizálási eljárások hasonlóságát, az 
alkalmazási célt, valamint az e rendeletnek megfelelıen elvégzett korábbi (pl. fizikai, kémiai 
vagy biológiai sajátosságokra vonatkozó) értékelések eredményeit. A kijelölt szervezet 
dokumentálja a mintavétel szempontjait, és azokat hozzáférhetıvé teszi a hatóság számára. 
7.5. Az 5. pontban meghatározott felügyeleti értékelés keretében a kijelölt szervezet további 
minták értékelését végzi. 
8. A 2. § (1) bekezdés e) pontja alá tartozó eszközökre való alkalmazás 
A 2. § (1) bekezdés e) pontja alá tartozó eszközök minden gyártási tétele elıállításának 
befejezését követıen a gyártó értesíti a kijelölt szervezetet az adott gyártási tétel 
kibocsátásáról, és megküldi részére az 1. melléklet A. rész 7.4. pont harmadik bekezdése 



szerinti laboratórium által kiadott hivatalos tanúsítványt az eszközben alkalmazott humán 
vérszármazék gyártási tételének kibocsátásáról. 
B. Az aktív beültethetı eszközök esetében 
1. A gyártó köteles az érintett termékek tervezésére, gyártására és végellenırzésére 
vonatkozóan a 3. és 4. pont szerint elfogadott minıségbiztosítási rendszert alkalmazni, és alá 
kell vetni magát az 5. pontban elıírt felülvizsgálatnak. 
2. Az EK-megfelelıségi nyilatkozat eljárásában az 1. pontban elıírt kötelezettségeket teljesítı 
gyártó biztosítja, hogy a kérdéses termékek megfelelnek e rendelet rájuk vonatkozó 
elıírásainak, és nyilatkozik errıl. 
A gyártónak, illetve a meghatalmazott képviselınek az 5. §-sal összhangban fel kell tüntetnie 
a CE jelölést, és írásbeli megfelelıségi nyilatkozatot kell kiállítania. Ennek a nyilatkozatnak 
egy vagy több konkrét eszközre kell vonatkoznia, világosan azonosítva az(oka)t a termék 
neve, típusjele vagy más egyértelmő azonosító feltüntetésével és azt a gyártónak meg kell 
ıriznie. 
A CE jelölést ki kell egészíteni az illetékes kijelölt szervezet azonosító jelével. 
3. Minıségügyi rendszer 
3.1. A gyártónak minıségügyi rendszere kiértékelésére kijelölt szervezetet kell felkérnie. A 
kérelemnek a következıket kell tartalmaznia: 
a) a gyártani tervezett termékkategóriára vonatkozó minden szükséges információt; 
b) a minıségügyi rendszer dokumentációját; 
c) a gyártó arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy teljesíti az elfogadott minıségügyi 
rendszerbıl következı kötelezettségeit; 
d) a gyártó arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy az elfogadott minıségügyi rendszert 
kellı hatékonysággal fenntartja; 
e) a gyártó arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy 10. mellékletben említett 
rendelkezéseket magában foglaló értékesítés utáni felügyeleti rendszert vezet be és tart 
naprakész állapotban. Ez a vállalás arra is kötelezi a gyártót, hogy a 21. §-nak megfelelıen 
haladéktalanul jelentse az ott részletezett eseményeket. 
3.2. A minıségügyi rendszer alkalmazásának biztosítania kell, hogy a termék a tervezéstıl a 
végellenırzésig valamennyi szakaszban megfeleljen e rendelet vonatkozó elıírásainak. 
A gyártó által a minıségügyi rendszer számára elfogadott valamennyi elemet, követelményt 
és elıírást módszeres és rendezett módon, írásbeli irányelvek és eljárások formájában kell 
dokumentálni. Ennek a minıségügyi dokumentációnak lehetıvé kell tennie az irányelvek és 
eljárások egységes szerkezetbe foglalását, mint minıség- programok, minıség-tervek, 
minıségügyi kézikönyvek és minıségügyi feljegyzések. Tartalmazniuk kell, különösen a c) 
alpontban említett eljárásokból származó megfelelı dokumentációt, adatokat és 
feljegyzéseket. 
A dokumentációnak különösen a következıket kell tartalmaznia: 
a) a gyártónak a minıségre vonatkozó célkitőzéseit; 
b) a vállalati szervezetet, különösen: 
ba) a szervezeti felépítést, a vezetéssel megbízott személyi állomány felelısségi körét, illetve 
a termékek tervezésének és gyártásának minıségével összefüggı szervezeti hatáskörét, 
bb) a minıségbiztosítási rendszer hatékonyságának, különösen az elérni kívánt tervezési és 
gyártási minıség biztosítására való alkalmasságának ellenırzésére szolgáló eszközöket, 
ideértve a nem megfelelı termékek ellenırzését is, 
bc) a minıségbiztosítási rendszer hatékony mőködésének felügyeleti módszereit, amikor a 
termék vagy a termék összetevıjének tervezését, gyártását és/vagy átvételi ellenırzését és 
vizsgálatát külsı szervezet végzi, kiemelve a külsı szervezet ellenırzésére alkalmazott 
módszert és annak részletességét; 
c) a termékek tervezésének irányítására és ellenırzésére szolgáló eljárásokat, különösen: 



ca) a tervezési specifikációkat, beleértve az alkalmazandó szabványokat, és azoknak a 
megoldásoknak a leírását, amelyeket a termékre vonatkozó lényegi követelmények teljesítése 
érdekében alkalmaznak, amennyiben a 4. §-ban említett szabványokat nem, vagy nem teljes 
mértékben alkalmazzák, 
cb) a tervezést vizsgáló és ellenırzı technikákat, a termék tervezésekor használatos 
eljárásokat és módszeres intézkedéseket, 
cc) nyilatkozatot arról, hogy az eszköz integráns részeként tartalmaz-e az 1. melléklet A.II. 
pont 7.4. alpontjában hivatkozott anyagot vagy humán vérszármazékot, valamint az ezzel 
kapcsolatban elıírt, az anyag vagy a humán vérszármazék biztonságának, minıségének és 
hasznosságának értékeléséhez az eszköz alkalmazási céljának figyelembevételével végzett 
vizsgálatok adatait, 
cd) klinikai vizsgálatra bocsáthatóság értékelését, 
ce) a 10. melléklet szerinti klinikai értékelést; 
d) az ellenırzési és minıségbiztosítási technikákat a gyártási szakaszban, különösen: 
da) az alkalmazott módszereket és eljárásokat, elsısorban a sterilizálással, az 
anyagbeszerzéssel és a vonatkozó dokumentációval kapcsolatban, 
db) a termékazonosító eljárásokat a gyártás valamennyi szakaszában, rajzokból, leírásokból 
vagy más vonatkozó okmányokból összeállítva és naprakészen tartva; 
e) a gyártás elıtt, alatt és után elvégzett vizsgálatokat és próbákat, azok gyakoriságát, a 
felhasznált vizsgálóberendezéseket. 
3.3. A kijelölt szervezetnek meg kell vizsgálnia a minıségügyi rendszert, hogy 
megállapíthassa, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban hivatkozott követelményeknek. A 
vonatkozó harmonizált szabványoknak megfelelı minıségügyi rendszerek kielégítik ezeket a 
követelményeket. 
Az értékelı csoport legalább egy tagjának legyen értékelési tapasztalata az érintett 
technológiára vonatkozóan. Az értékelı eljárásnak magában kell foglalnia a gyártó 
telephelyének és – kellıen indokolt esetben – a beszállítók és/vagy alvállalkozók 
telephelyeinek ellenırzését a gyártási folyamatok ellenırzése érdekében. 
A döntést az utolsó ellenırzés után közölni kell a gyártóval. Ennek tartalmaznia kell az 
ellenırzésbıl levont következtetéseket és az értékelés indoklását 
3.4. A gyártónak értesítenie kell a minıségügyi rendszert elfogadó kijelölt szervezetet 
minden, a minıségügyi rendszerre vonatkozóan tervezett változásról. A kijelölt szervezetnek 
meg kell vizsgálnia a javasolt változásokat, és ellenıriznie kell, hogy azok után is teljesülnek-
e a 3.2. pontban hivatkozott követelmények. A döntést közölni kell a gyártóval. Ennek a 
döntésnek tartalmaznia kell az ellenırzésbıl levont következtetéseket és az értékelés 
indoklását. 
4. A gyártmányterv vizsgálata 
4.1. A 3. pontban kirótt kötelezettségeken túlmenıen a gyártónak kérelmeznie kell a kijelölt 
szervezetnél a gyártani szándékozott és a 3.1. pontban hivatkozott gyártmánycsoportba 
tartozó gyártmányra vonatkozó tervdokumentáció megvizsgálását is. 
4.2. A kérelemnek be kell mutatnia a szóban forgó termék tervét, gyártását és szolgáltatásait, 
és tartalmaznia kell minden olyan dokumentumot, amelyek alapján eldönthetı, hogy a termék 
megfelel a jelen rendelet követelményeinek, különösen a 3.2. pont c) és d) alpont elıírásainak. 
A kérelemnek egyebek között tartalmaznia kell az alábbiakat: 
a) a tervezési specifikációkat, beleértve az alkalmazott szabványokat; ezen szabványok 
alkalmazhatóságának szükséges mértékő igazolását, különösen abban az esetben, ha a 4. §-
ban említett szabványokat nem alkalmazták teljes mértékben. Ennek az igazolásnak 
tartalmaznia kell a gyártó által vagy annak felelıssége alatt végrehajtott megfelelı vizsgálatok 
eredményeit; 



b) arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a termék szerves részeként tartalmaz-e az 1. melléklet B. 
rész 10. pontjában említett anyagot, amelynek az eszközzel való együtthatása a szóban forgó 
anyagnak az élettani folyamatokba való bekerülését eredményezheti, az elvégzett idevágó 
kísérletekre vonatkozó adatokkal együtt; 
c) a 10. melléklet szerinti klinikai értékelést; 
d) a használati útmutató tervezetét. 
4.3. A kijelölt szervezet megvizsgálja a kérelmet, és amennyiben a termék megfelel az e 
rendelet vonatkozó elıírásainak, a kérelmezınek EK-tervvizsgálati tanúsítványt ad ki. A 
kijelölt szervezet kérheti a kérelem kiegészítését további vizsgálatokkal vagy próbákkal annak 
érdekében, hogy értékelhetı legyen az e rendelet követelményeinek való megfelelés. A 
tanúsítványnak tartalmaznia kell a vizsgálat következtetéseit, az érvényesség feltételeit, a 
jóváhagyott terv azonosításához szükséges adatokat és szükség esetén a gyártmány 
alkalmazási céljának a leírását. 
Az 1. melléklet B. rész 10. pontja második bekezdésében hivatkozott eszközök esetén a 
kijelölt szervezetnek döntéshozatal elıtt ki kell kérnie a 10. pont elsı bekezdésében 
hivatkozottak szempontjából a gyógyszerek törzskönyvezésére jogosult illetékes szervezet 
vagy az EMEA véleményét. A törzskönyvezésre jogosult szervezet vagy az EMEA a 
megfelelı dokumentáció kézhezvételétıl számított 210 napon belül véleményt ad. Az 
eszközre vonatkozó dokumentációnak tartalmaznia kell a törzskönyvezésre jogosult szervezet 
vagy az EMEA tudományos véleményét. A kijelölt szervezetnek a törzskönyvezésre jogosult 
szervezet véleményének mérlegelésével kell meghoznia a döntését, és errıl tájékoztatnia kell 
a törzskönyvezésre jogosult szervezetet is. 
Az 1. melléklet B. rész 10. pontja harmadik bekezdésében hivatkozott eszközök esetén az 
eszközre vonatkozó dokumentációnak tartalmaznia kell az EMEA-nak az eszközrıl készített 
tudományos szakvéleményét. Az EMEA a megfelelı dokumentáció kézhezvételétıl számított 
210 napon belül véleményt ad. A kijelölt szervezet a döntése meghozatalakor kellı 
alapossággal megfontolja az EMEA szakvéleményét. A kijelölt szervezet nem állíthatja ki a 
tanúsítványt, ha az EMEA szakvéleménye kedvezıtlen. A kijelölt szervezet a végsı döntésrıl 
értesíti az EMEA-t. A 2. § (1) bekezdésében hivatkozott állati eredető szövetek 
felhasználásával készült eszköz esetén a kijelölt szervezetnek az egyes állati eredető szövetek 
felhasználásával gyártott orvostechnikai eszközökrıl szóló 52/2004. (VI. 2.) ESZCSM 
rendeletben elıírt eljárásokat kell követnie. 
4.4. A gyártónak, illetve a kérelmezınek tájékoztatnia kell az EK-tervvizsgálati tanúsítványt 
kiadó kijelölt szervezetet minden, az elfogadott tervhez képest történı változtatásról. Ezeket a 
változtatásokat pótlólag el kell fogadtatni a tanúsítványt kiadó kijelölt szervezettel, ha ezek a 
változtatások befolyásolhatják az e rendelet követelményeinek való megfelelést, vagy a 
gyártmány használatára vonatkozó feltételeket. A pótlólagos elfogadást az EK-tervvizsgálati 
tanúsítvány kiegészítése formájában kell meghozni. 
5. Felülvizsgálat 
5.1. A felülvizsgálat azt biztosítja, hogy a gyártó az elfogadott minıségügyi rendszer által 
ráháruló kötelezettségeit rendben teljesítse. 
5.2. A gyártónak fel kell hatalmaznia a kijelölt szervezetet valamennyi szükséges ellenırzés 
elvégzésére, és el kell látnia minden szükséges dokumentummal, különösen az alábbiakkal: 
a) a minıségügyi rendszer dokumentációjával; 
b) a minıségügyi rendszer tervezésre vonatkozó részében számításba vett adatokkal, így 
például az elemzések, számítások, tesztek eredményeivel, a klinikai vizsgálatra bocsáthatóság 
értékelésével és klinikai értékeléssel, a forgalomba hozatal utáni klinikai termék-követés 
tervével és adott esetben ennek eredményeivel; 



c) a minıségügyi rendszer gyártásra vonatkozó részében számításba vett adatokkal, így 
például az ellenırzési jelentésekkel, vizsgálati adatokkal, kalibrációs adatokkal, a személyzet 
képesítésérıl szóló jelentésekkel. 
5.3. A kijelölt szervezetnek idıszakos ellenırzéseket kell tartania és értékelést kell végeznie, 
hogy meggyızıdjék arról, hogy a gyártó alkalmazza-e az elfogadott minıségi rendszert, és 
errıl a gyártó részére értékelı jelentést kell adnia. 
5.4. Ezen túlmenıen a kijelölt szervezet elızetes bejelentés nélküli látogatásokat tehet a 
gyártónál, amelyekrıl a gyártó vizsgálati jelentést kap. 
6. Adminisztratív elıírások 
6.1. A gyártó vagy a meghatalmazott képviselı, az utolsó termék gyártását követıen legalább 
15 évig, kérésre a hatóságok rendelkezésére köteles bocsátani a következıket: 
a) a megfelelıségi nyilatkozatot; 
b) a 3.1. d) pontban hivatkozott dokumentációt; 
c) a 3.2. b) pontban meghatározott dokumentációt, adatokat és feljegyzéseket; 
d) a 3.4. pontban hivatkozott változtatásokat; 
e) a 4.2. pontban hivatkozott dokumentációt; 
f) a kijelölt szervezet 3.3., 4.3., 4.4., 5.3. és 5.4. pontokban hivatkozott határozatait és 
jelentéseit. 
7. A 2. § (1) bekezdés e) pontjában említett eszközökre való alkalmazás: 
A 2. § (1) bekezdés e) pontja alá tartozó eszközök minden gyártási tétele elıállításának 
befejezését követıen a gyártó értesíti a kijelölt szervezetet az adott gyártási tétel 
kibocsátásáról, és megküldi részére az 1. melléklet B. rész 10. pont szerinti laboratórium által 
kiadott hivatalos tanúsítványt az eszközben alkalmazott humán vérszármazék gyártási 
tételének kibocsátásáról. 
 


