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Dátum 2013.04.24-25.  

Képzés megnevezése 
MSZ EN ISO 13485:2012 belső auditor tréning 
Elmélet és gyakorlat 

Helyszín SAASCO Gyöngyösi Iroda, 3200 Gyöngyös, Búza u. 1., 108. oktató terem 

A képzés célja  

Az orvostechnikai eszközök jelentős részénél a CE jelölés megszerzéséhez szükség van 
kijelölt szervezet által tanúsított ISO 13485 minőségirányítási rendszer bevezetésére. A 
képzés célja olyan auditorok kiképzése, akik önállóan meg tudják tervezni és végre 
tudják hajtani a belső auditokat.  

A képzés mind a 

 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet hatálya alá tartozó orvostechnikai 
eszköz (MDD) gyártóknak, mind a  

 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet hatálya alá tartozó in vitro 

diagnosztikai orvostechnikai eszközök (IVD) gyártóknak szól,  

mivel mindkét rendelet bizonyos esetekben előírja a minőségirányítási 
rendszer bevezetését. 

A tréning írásbeli vizsgával záródik és minden résztvevő ISO 13485 belső 
auditori oklevelet kap. 

A részletes programot a következő oldalon találja! 

Jelentkezés 
2013.04.19. 17,00 óráig a www.saasco.hu oldalról elérhető on-line jelentkezési lap 
kitöltésével, vagy az info@saasco.hu e-mail címre küldött levélben lehet! 

A képzés időtartama  2 nap (9.00 - 16.30), regisztráció első nap 8.30-tól 

Szükséges alapismeretek Nincsenek szükséges alapismeretek. 

Kinek ajánljuk? 
 Orvostechnikai eszköz gyártóknak és forgalmazóknak  
 Meghatalmazott képviselőknek  
 Minőségügyi szakembereknek, tanácsadóknak és auditoroknak 

A képzés díja 

69.000 Ft + ÁFA / fő, amely tartalmazza a következőket: 

 A teljes kivetített előadás anyagot. 
 A gyakorlatok anyagát nyomtatott formában. 
 Írásos vizsga (teszt). 
 ISO 13485 belső auditor oklevél. 
 Korlátlan kávé és ásványvíz fogyasztás a képzés teljes időtartama alatt. 
 Mindkét nap kétfogásos ebédet biztosítunk. 

Kedvezmények 

 A SAASCO Kft. ügyfelei, beleértve a képzéseinken részt vett cégeket is, 
10% kedvezményre jogosultak a fenti díjból, azaz 69.000,- Ft + ÁFA/fő helyett 
mindössze 62.100,- Ft + ÁFA/fő áron vehet részt a képzésen. 

 Kedvezményre jogosító kód: BAT10 

Ettől eltérő kedvezményekkel hírleveleinkben vagy együttműködő partnereink 

meghívóiban találkozhat. 

Minden esetben az Önt megillető legmagasabb kedvezményt vesszük figyelembe!  
(A kedvezmények nem vonhatóak össze!) 

Együttműködő partnereink: 

 
Méréstechnikai Automatizálási és Informatikai Tudományos Egyesület – Vállalkozói Tagozat 

 

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 

http://www.saasco.hu/
mailto:info@saasco.hu
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1. nap – 2013.04.24. 

Modul megnevezése Modul célja Modul tartalma 

Bevezető  
1/1 

Bemutatkozás és a teljes képzési program 
áttekintése. 

 bemutatkozás 

 a teljes program - címszavakban 

Orvostechnikai 
eszközök CE jelölési 
folyamata a 
gyakorlatban 

1/2 

Megismertetni a CE jelölés teljes folyamatát a 
gyakorlati megvalósítás oldaláról, az osztályba 
sorolást valamint a választható megfelelőség-
értékelési modulokat. Röviden bemutatni a 
legfontosabb harmonizált szabványokat. 

 alapvető követelmények és a harmonizált 
szabványok 

 műszaki dokumentáció tartalma 

 osztályba sorolás, megfelelőség-
értékelési eljárások 

Áttekintés  
1/3 

Az ISO 13485 szabvány és egyéb 
követelmények összefüggéseinek áttekintése. 

(CE jelölés, ISO 9001) 

 orvostechnikai eszközök megfelelőség 
értékelési eljárásai  

 „D”, „E” és „H” modulok és az  
ISO 13485 követelményei 

 kapcsolat az ISO 9001-es szabvánnyal 

Auditálási alapok 

1/4 

Belső auditok szerepének, jelentőségének, és 
a belső auditok folyamatának áttekintése. 

(ISO 19011 alapján) 

 auditálási alapfogalmak 

 auditok csoportosítása 

 auditok szereplői, auditori magatartás 

 auditok folyamata 

ISO 13485 
követelmények  

Alkalmazási terület, 
szakkifejezések  
1/5 

Megismertetni az ISO 13485 alkalmazási 
területét és a speciális szakkifejezéseket. 

(1., 2. és 3. szakasz) 

 alkalmazási terület  

 kizárások és nem alkalmazások 

 szakkifejezések 

ISO 13485 
követelmények és 
auditálásuk 

Minőségirányítási rendszer 
1/6 

Megismertetni az ISO 13485 minőségirányítási 
rendszer követelményeit. 

(4. szakasz) 

 általános követelmények 

 a dokumentálás általános követelményei 

 minőségirányítási kézikönyv 

 dokumentumok és feljegyzések kezelése 

ISO 13485 
követelmények és 
auditálásuk 

A vezetőség felelősségi 
köre 
1/7 

Megismertetni a felső vezetőség felelősségi 
körét az ISO 13485 minőségirányítási rendszer 
létrehozásában, bevezetésében és 
fenntartásában. 

(5. szakasz) 

 a vezetőség elkötelezettsége, 
vevőközpontúság 

 minőségpolitika és minőségcélok 

 minőségirányítási rendszer tervezése 

 felelősségi és hatáskörök és a vezetőség 
képviselője 

 belső kommunikáció 

 vezetőségi átvizsgálás 

ISO 13485 
követelmények és 
auditálásuk 

Gazdálkodás az 
erőforrásokkal 
1/8 

Megismertetni az ISO 13485 erőforrás 
gazdálkodásra vonatkozó követelményeit. 

(6. szakasz) 

 gondoskodás az erőforrásokról 

 emberi erőforrások 

 infrastruktúra és munkakörnyezet 
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2. nap – 2013.04.25. 

Modul megnevezése Modul célja Modul tartalma 

ISO 13485 
követelmények és 
auditálásuk 

A termék-előállítás 
megtervezése és a 
vevővel kapcsolatos 
folyamatok 
2/1 

Megismertetni a termék-előállítás tervezésére 
és a vevővel kapcsolatos folyamatokra 
vonatkozó követelményeket. 

(7.1. és 7.2. szakasz) 

 a termék-előállítás megtervezése 

 a termékre vonatkozó követelmények 
meghatározása, átvizsgálása 

 kapcsolattartás a vevővel 

ISO 13485 
követelmények és 
auditálásuk 

Tervezés és fejlesztés 
2/2 

Megismertetni a tervezés és fejlesztés 
folyamatára vonatkozó követelményeket. 

Bemutatni az alapvető követelmények, a 
kockázatirányítás és a klinikai értékelés helyét 
és szerepét a tervezési folyamatban. 

(7.3. szakasz) 

 a tervezés megtervezése 

 a tervezés bemenő adatai / 
kockázatirányítási adatok (ISO 14971)  

 a tervezés kimenő adatai 

 a tervezés átvizsgálása 

 a tervezés igazolása, érvényesítése / 
klinikai értékelés 

ISO 13485 
követelmények és 
auditálásuk 

Beszerzés 
2/3 

Megismertetni a beszerzésre vonatkozó 
követelményeket. 

(7.4. szakasz) 

 a beszerzés folyamata 

 beszerzési információ 

 a beszerzett termék igazolása 

ISO 13485 
követelmények és 
auditálásuk 

Előállítás és szolgáltatás 
nyújtása és a megfigyelő 
és mérőeszközök kezelése 
2/4 

Megismertetni az előállítás és szolgáltatás 
nyújtásának szabályozására vonatkozó 
általános és külön követelményeket, valamint 
a megfigyelő és mérőeszközök kezelésére 
vonatkozó előírásokat. 

(7.5. és 7.6. szakasz) 

 az előállítás szabályozása  

 az előállítás folyamatainak érvényesítése  

 azonosítás és nyomonkövethetőség 

 a vevő tulajdona 

 a termék állagának megőrzése  

 mérőeszközök felügyelete 

 számítógépes mérési szoftver 
ellenőrzése 

Összefoglalás 
2/5 

A második nap programjának felidézése az 
elhangzottak elmélyítése érdekében. 

 a második napi program vázlata 

 alkalmazható auditálási technikák 

ISO 13485 
követelmények és 
auditálásuk 

Mérés, elemzés és 
fejlesztés általános 
útmutatás. Figyelemmel 
kísérés és mérés 
2/6 

Megismertetni a mérés, elemzés és fejlesztés 
általános követelményeit. 

Megismertetni a figyelemmel kísérés és 
mérésre vonatkozó követelményeit. 

(8.1. és 8.2. szakasz) 

 általános útmutatás 

 visszacsatolás (visszajelzés) 

 belső audit 

 folyamatok figyelemmel kísérésé és 
mérése  

 termék figyelemmel kísérésé és mérése  

ISO 13485 
követelmények és 
auditálásuk 

Nem megfelelő termékek 
kezelése. Az adatok 
elemzése 
2/7 

Megismertetni a nem megfelelő termékek 
kezelésére vonatkozó követelményeket. 

Megismertetni az adatok elemzésére 
vonatkozó követelményeket. 

(8.3. és 8.4. szakasz) 

 a nem megfelelő termékek kezelésének 
folyamata 

 eltérési engedély 

 visszahívási eljárás 

 utánmunkálás engedélyezési és 
jóváhagyási eljárása 

 adatelemzés 

ISO 13485 
követelmények és 
auditálásuk 

Fejlesztés 
2/8 

Megismertetni a minőségirányítási rendszer 
fejlesztési tevékenységeire vonatkozó 
követelményeket. 

(8.5. szakasz) 

 általános előírás 

 helyesbítő tevékenység 

 megelőző tevékenység 
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2. nap – 2013.04.25. 

Modul megnevezése Modul célja Modul tartalma 

Összefoglalás 
2/9 

A két nap programjának felidézése az 
elhangzottak elmélyítése érdekében. 

 a teljes program vázlata  

Vizsga 
2/10 

A képzés hatékonyságának kiértékelése.  az elhangzottak számonkérése írásban 

 


