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Szakgyógyszerész képzés
Minőségbiztosítás szakirány

MINŐSÉG, MEGFELELŐSÉG, 
MINŐSÉGÜGY

Prof. Dr. Veress Gábor

egyetemi tanár



Szakgyógyszerész képzés
2016-2017-2018

• A minőségbiztosítási gondolkodásról

• A gyógyszeripari minőségbiztosítás alapjai

• Az európai GMP fejezetei, mellékletei

• Az Európai/Magyar Gyógyszerkönyv

• Stabilitási vizsgálatok

• A hatóanyagok GMP-je és fejlesztése
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Szakgyógyszerész képzés
2016-2017- 2018 (folytatás)

• A tervezett minőség

• Folyamatellenőrző technikák (PAT)

• Minőségmenedzsment rendszerek 

• Kockázatmenedzsment, kockázatalapú GMP 

• Segédanyagok és kockázatmenedzsmentje

• Kvalifikálás és folyamatvalidálás

• Keresztszennyeződés és tisztítás-validálás
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Szakgyógyszerész képzés
2016-2017-2018 (folytatása)

• Mérési módszerek

• GDP, gyógyszer nagykereskedelem

• Vizsgáló laboratóriumok, GLP

• Gyógyszertárak minőségbiztosítása

• Matematikai statisztikai módszerek

• Minőség, megfelelőség, minőségügy

• Audit, inspekció, beszállítók minősítése  
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MINŐSÉG, MEGFELELŐSÉG, 
MINŐSÉGÜGY

• A minőségügy jelentősége, lényege, fogalomrendszere

• Mérés, mérésügy, szabványosítás, megfelelőség-megállapítás, 
tanúsítás, akkreditálás  

• A minőség korszerű minőségügyi értelmezése

• A minőség állami szintű szabályozása

• A minőség vállalati/intézményi minőségszabályozása

• Minőség és erkölcs
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MINŐSÉG, MEGFELELŐSÉG, 
MINŐSÉGÜGY

• A minőségügy jelentősége, lényege, fogalomrendszere

• Mérés, mérésügy, szabványosítás, megfelelőség-
megállapítás, tanúsítás, akkreditálás  

• A minőség korszerű minőségügyi értelmezése

• A minőség állami szintű szabályozása

• A minőség vállalati/intézményi minőségszabályozása

• Minőség és erkölcs
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A minőségügy nemzeti jelentősége

termelő fogyasztó társadalom

nyereség,
hírnév

igénykielégítés,
biztonság

gyarapodás,
biztonság

gazdasági
fejlődés

az életminőség javulása

A termelés (gyártás és szolgáltatás) magas színvonalú minősége
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A minőségügy vállalati jelentősége
a vállalati rendszer
tökéletesítése

a dolgozói 
elégedettség
növekedése

a termelés
minőségének
tökéletesítése

a vállalati rendszer
tökéletesítése

a dolgozói
elégedettség
növekedése

az üzleti
eredmények
növekedése

a termelés
minőségének
tökéletesítése

a fogyasztói
elégedettség
növekedése
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A minőségügy fogalomrendszere és nevezéktana

• Minőség

• Minőségügy

• Minőségügyi tevékenység

– Minőségszabályozás

• quality control

– Minőségbiztosítás

• quality assurance

– Minőségmenedzsment (minőségirányítás)

• quality management



WORLD QUALITY FORUM of IAQ
a minőségügy általános problémái

• Általában a minőség pontos értelmezése nélkül, így 
bizonytalan a mondanivaló.

• Általában a customer, consumer, stakeholders 
pontos értelmezése nélkül, így keveredés.

• A mineműség, a minőség, a minőségképesség és a 
megfelelőség keveredése (!)

• Divatos kifejezések használata értelmezés nélkül      
(6 szigma, lean, …)
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IDEGEN SZAVAK FELESLEGES ÉS 
HIBÁS HASZNÁLATA (Példák)

• Felesleges

team – csapat

group - csoport

benchmarking – színvonal-összehasonlítás

• Felesleges és hibás

teamek, (de lehetne tímek)

benchmarkingol, (de lehetne bencsmarkingol)

• Hibás használat

optimálisabb
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A FORDÍTÁS

A fordítás lényege, hogy 
az adott nyelvben (angol) az adott szónak többféle
jelentése van,
meg kell állapítani, hogy az adott szövegkörnyezetben 
mi az adott (angol) szó jelentése, 
és ennek az adott (angol) szónak az adott
szövegkörnyezetbeli jelentését kell 
magyarra fordítani!
Példa: „control” (rendben van, szabályozott, kézben

tartott,…)
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Az MSZ EN ISO 9001:2015 
MINŐSÉGMENEDZSMENT RENDSZER 

SZABVÁNY ROSSZ FORDÍTÁSA!

• Ebben a fordításban minden angol szónak,

függetlenül a szövegkörnyezettől, ugyanaz a

magyar fordítása!!!

• Nagyon rossz fordítások! Pl:  control=felügyelet, 
management=irányítás, …
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MSZ EN ISO 9001:2015 
MINŐSÉGITÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

SOK HELYEN ROSSZ FORDÍTÁS

• Management - irányítás ???

• Control - felügyelet ???

• Controlled - felügyelet alatti ?

• Verification - igazolás

• Verified - hitelesített ?

• Customer - vevő 

• Integrity - működőképesség ???

• Check/monitor  - ellenőrzés ???

• Release - kibocsátás ???
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A MAGYARRA FORDÍTÁS PROBLÉMÁI
tisztázatlan angol fogalmak? 
hibás magyar elnevezések?

• A management irányítás magyar elnevezés
félrevezető, angol tartalma elsősorban kezelés

• A vevő elnevezés félrevezető használata 
mind a customer (vevő /közvetlen fogyasztó)
mind a consumer (végfogyasztó) esetén

• A conformity megfelelőség fogalma még 
sem az angolban, sem a magyar nyelvben 
nem kellően kiforrott,
a minőség-ellenőrzés helyett 
megfelelőség-megállapítás kellene!  
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A MAGYARRA FORDÍTÁS PROBLÉMÁI
tisztázatlan angol? és/vagy magyar?

fogalmak? és vagy elnevezések?

• megállapítás (assessment)
értékelés (evaluation)
minősítés (qualification), stb.

összekeverése
• a csoport (group) és a csapat (team) összekeverése
• a folyam (flow) és a folyamat (process) összekeverése
• development, reengineering, correction, improvement, 

etc. 
továbbfejlesztés, újjáalakítás, javítás, tökéletesítés

összekeverése
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AZ ANGOLRA FORDÍTÁS PROBLÉMÁI
nincs ilyen angol fogalom? 

• Minőségügy
quality,  quality system

• Szolgáltatmány
service product ?



A FOGALMAK ÉS AZ ELNEVEZÉSEK 
KÉTNYELVŰ RENDSZERE

• Adott fogalmak és elnevezések rendszerét 
célszerű két vagy több nyelven együttesen 
értelmezni

• Példák: 

minőség (quality)

megfelelőség (conformity)

érdekelt (stakeholder)

…..
© Veress, 2019.10. 18



© Veress, 2019.10. 19

A MINŐSÉGÜGYI 
FOGALMAK/ELNEVEZÉSEK FORDÍTÁSA  

NEM EGYÉRTELMŰ

quality control minőség-ellenőrzés (régen)
megfelelőség-megállapítás (régi most)
minőségszabályozás (új tartalom)

quality assurance minőségbiztosítás
(csak néhány szakterületen!)

quality management  minőségirányítás (szabványban,
de rossz)
minőségkezelés (nem terjedt el)
minőségmenedzsment
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A MINŐSÉGÜGYI FOGALMAK 
ÉRTELMEZÉSE ÉS FORDÍTÁSA 

NEM EGYÉRTELMŰ

• quality control (minőségszabályozás)
quality assurance                (minőségbiztosítás)
quality management          (minőségmenedzsment)
quality planning (minőségtervezés)
quality improvement          (minőségtökéletesítés)

• quality management ≈  quality control & quality assurance
quality management ≈  quality planning & quality control & 

quality improvement
• Példák: Juran: Quality Control

Sinha: Management of Quality Assurance
Oakland: Total Quality Management
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KIALAKULÓ EGYSÉGES MAGYAR 
FOGALOMRENDSZER ÉS 

NEVEZÉKTAN?

• manage, direct, control, etc. 
megkülönböztetése?

• munkatárs, ember, személy, dolgozó, 
alkalmazott megkülönböztetése?

• politika, stratégia megkülönböztetése?
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KIALAKULÓ EGYSÉGES MAGYAR 
MINŐSÉGÜGYI 

FOGALOMRENDSZER ÉS NEVEZÉKTAN? 
Problémák

• a minőség (quality) sokféle értelmezése

a minőség és a minőségképesség összekeverése

• a megfelelőség (conformity/conformance) nem értése

a megfelelőség és a minőség összekeverése

• a minőségügy értelmezése nem egyértelmű

a minőségügy nincs az angolban (~quality system)

© Veress, 2019.10.



A MINŐSÉGTUDOMÁNY JAVASOLT 
FOGALOMRENDSZERE 

• Termelés, piac (szabadpiac, közpiac),                    
termék (gyártmány, szolgáltatmány), fogyasztás

• Piaci szereplők, érdekeltek

• Értékrend, igény, igény-kielégítés, elégedettség, 
minőség

• Megfelelőség

• Minőségszabályozás 

• Minőségügy 

• A minőség nemzeti szintű szabályozása (makró min.)

• A minőség vállalati szintű szabályozása (mikró min.)
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A MINŐSÉGFOGALOM KITERJESZTÉSE

• A közösségi tevékenységek minősége:

piaci minőségügy

• A társadalom (életének) minősége:

társadalmi minőség (Social Quality)

• Az egyén életének minősége:

életminőség (Quality of Life)



MINŐSÉG, MEGFELELŐSÉG, 
MINŐSÉGÜGY

• A minőségügy jelentősége, lényege, fogalomrendszere

• Mérés, mérésügy, szabványosítás, megfelelőség-
megállapítás, tanúsítás, akkreditálás  

• A minőség korszerű minőségügyi értelmezése

• A minőség állami szintű szabályozása

• A minőség vállalati/intézményi minőségszabályozása

• Minőség és erkölcs
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MÉRÉS, MÉRÉSÜGY, SZABVÁNYOSÍTÁS, 
MEGFELELŐSÉG-MEGÁLLAPÍTÁS, -

TANÚSÍTÁS, AKKREDITÁLÁS

• Mérés 

• Mérésügy

• Szabványosítás

• Megfelelőség-megállapítás

• Megfelelőség-tanúsítás

• Akkreditálás
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MÉRÉS, MÉRÉSÜGY, SZABVÁNYOSÍTÁS, 
MEGFELELŐSÉG-MEGÁLLAPÍTÁS, 

TANÚSÍTÁS, AKKREDITÁLÁS

• Mérés

• Mérésügy

• Szabványosítás

• Megfelelőség-megállapítás

• Megfelelőség-tanúsítás

• Akkreditálás
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Mérés, mérésügy
Nem egyértelmű elnevezések!

mérés (nem csak mennyiségi!)
mérési skálák
mértékegységek

 összehasonlító mérések
mérésügy (SI)
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

 közvetett mérés
a következtetés logikai bizonytalansága!
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MÉRÉS

Adott objektum 

adott tulajdonságához

adott mérési skálán

adott mérési módszerrel

a tulajdonság értékének hozzárendelése
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MÉRÉSI SKÁLÁK

 névleges, nominális

 sorrendi, ordinális

 intervallum

 arány
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A TULAJDONSÁGOK LEÍRÁSA:
MÉRÉSI SKÁLÁK

 névleges (nominális)

művelet: azonosság

megkülönböztet

 sorrendi (ordinális)

művelet: azonosság, rendezés

sorrendbe rak

 intervallum

művelet: azonosság, rendezés, különbségekre összeadás

különbségekre mértéket ad

 arány

művelet: azonosság, rendezés, összeadás

mértéket ad

© Veress, 2019.10.
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MÉRÉSI SKÁLÁKRA PÉLDÁK

Megjegyzés: mérési skála és mérési módszer!

hőmérséklet tömeg fehérség

névleges hideg

nem hideg

nehéz

nem nehéz

fehér

nem fehér

sorrendi hideg, meleg, 
forró

könnyű, nehéz, 
… (libikóka)

kicsit fehér, 
fehér, ….

intervallum C°, F° rugós mérleg …. 
(mérőrendszer)

arány K° hagyományos 
mérleg

….

(mérőrendszer)
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MÉRÉS, MÉRÉSÜGY, SZABVÁNYOSÍTÁS, 
MEGFELELŐSÉG-MEGÁLLAPÍTÁS, 

TANÚSÍTÁS, AKKREDITÁLÁS

• Mérés 

• Mérésügy

• Szabványosítás

• Megfelelőség-megállapítás

• Megfelelősg-tanúsítás

• Akkreditálás
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MÉRÉSÜGY 
ELNEVEZÉSEK

 mérés
 általában : mérési skálák

 mérésügyben: mennyiség

 metrológia (metrology)
 tudományos: a mérés tudománya (?)

 ipari vagy alkalmazott

 törvényes (legal): mérésügy
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MÉRÉSÜGY 
legal metrology

„törvényes metrology”

 hazai jogszabályok

 EU direktívák

 WELMEC ajánlások

 törvényes mértékegységek

 mérőeszközök hitelesítése
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MÉRÉSÜGYI JOGSZABÁLYOK

 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
127/1991. (X.9.) Kormányrendelet a végrehajtásról

többször módosított!
 6/2001. (III.19.) GM Rendelet

a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről
 8/2006.(II.27.) GKM Rendelet a mérőeszközökre vonatkozó 

egyedi előírásokról
 2006.évi CIX tv. a kormányzati szervezet átalakítással 

összefüggő…
98. §(1)b OMH helyébe mérésügyi szerv

 260/2006. (XII. 20.) Korm. Rendelet
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról
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NEMZETKÖZI MÉRTÉKEGYSÉG (SI) RENDSZER 
ALAPEGYSÉGEK

hosszúság méter m

tömeg kilogramm kg *

idő másodperc s *

villamos áramerősség amper A *

hőmérséklet kelvin K *

anyagmennyiség mól mol

fényerősség kandela cd

síkszög radián rad

térszög szteradián sr
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AZ ALAPEGYSÉGEK ÉRTELMEZÉSE
mol

cd

prototípus kg

m

133
Cs s

A
víz hármaspont K



A tömeg meghatározása változik!

A tömeg mértékegysége a jövőben a 
prototípus helyett a Planck állandó lesz
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NEMZETKÖZI MÉRTÉKEGYSÉG RENDSZER
Származtatott egységek

Az alapegységek és a kiegészítő egységek hatványainak

szorzataként vagy hányadosaként képezhetők 

a megfelelő mennyiségekre vonatkozó fizikai

egyenletek alapján.
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JOGHATÁSSAL JÁRÓ MÉRÉS ÉS ESZKÖZEI

 Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az 
állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi 
érdekeit érinti, különösen, ha a mérési eredményt 
mennyiség és/vagy minőség tanúsítására – a szolgáltatás és 
ellenszolgáltatás mértékének megállapítására – vagy 
hatósági ellenőrzésre és bizonyításra használják fel; 
továbbá az élet- és egészségvédelem, a környezetvédelem 
és a vagyonvédelem területén.

 Joghatással járó mérést a mérési feladat elvégzésére 
alkalmas hiteles mérőeszközzel vagy használati etalonnal 
ellenőrzött mérőeszközzel kell végezni.
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HITELESÍTÉSI ELJÁRÁS
 A mérőeszköz-hitelesítés célja annak elbírálása, hogy a 

mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi 
előírásoknak.

 A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési 
előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott 
mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll.

 A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett törvényes 
tanúsító jel és/vagy hitelesítési bizonyítvány tanúsítja. A 
mérésügyi szervek által használt törvényes tanúsító jeleket és 
alkalmazásuk módját az e törvény végrehajtására kiadott 
kormányrendelet tartalmazza.

 A kötelező hitelesítésű mérőeszközök mérésügyi 
követelményeit, a hitelesítés általános feltételeit és eljárási 
rendjét a mérésügyi szerv hitelesítési előírásban határozza 
meg. 



MÉRÉS, MÉRÉSÜGY, SZABVÁNYOSÍTÁS, 
MEGFELELŐSÉG-MEGÁLLAPÍTÁS, -

TANÚSÍTÁS, AKKREDITÁLÁS

• Mérés 

• Mérésügy

• Szabványosítás

• Megfelelőség-megállapítás

• Megfelelőség-tanúsítás 

• Akkreditálás
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A SZABVÁNY ÉRTELMEZÉSE

 norma

etalon

 standard (angol)
szokásos követelmény

dokumentált előírás

viszonyításul szolgáló anyag, módszer, ….

 a szabvány (magyar)
ismétlődő (műszaki) feladatok

egységes, kedvező megoldásának 

közzétett leírása
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A SZABVÁNYOK LÉNYEGE

 egységesítés
cserélhetőség

összekapcsolhatóság

 követelményszint
biztonság biztosítása

összehasonlíthatóság



© Veress, 2019.10. 46

A SZABVÁNYOSÍTÁS

 minden érdekelt fél bevonásával

gyártók, felhasználók, társadalom

 megfelelő eljárásrenddel

 a szabványosító szervezet tagjai szavazással
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A SZABVÁNYOK FŐBB TÍPUSAI
a szabványosító szervezet alapján

 szabvány

 vállalati szabvány

 nemzeti szabvány

 „európai” szabvány

 „nemzetközi” szabvány
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ISMERTEBB SZABVÁNYOSÍTÓ 
SZERVEZETEK

 nemzeti
MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET (MSZT)
BSI, …..

 európai (EU és EFTA)
CEN Európai Szabványügyi Bizottság
CENELEC Európai Elektrotechnikai Szabványügyi 

Bizottság
ETSI Európai Távközlési Szabványügyi Intézet
…… kapcsolódó szervezetek

 „nemzetközi”
ISO International Organization for Standardization
IEC International Electrotechnical Committee, …..
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A SZABVÁNYJEL

 MSZ

 EN

 ISO

 IEC

 …..

Például:

ISO 9001:2015

MSZ EN ISO 9001:2015
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A SZABVÁNYOSÍTÓ ÉS A SZABVÁNYJEL

 MSZT MSZ

 BSI BS

 CEN, CENELEC EN

 ISO ISO

 IEC IEC

 ISO és IEC   ISO/IEC
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A SZABVÁNY HASZNÁLATA

megegyezés alapján

 vállalaton belül

 piaci szereplők között
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A SZABVÁNYOK ÉS A JOG

 a szabványok használata

önkéntes, nem kötelező

 jogszabály (nemzeti) szabvány

használatát kötelezővé teheti 

az adott országban

 az EU-ban minden tagállam 

köteles honosítani az EU szabványokat
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A NEMZETI SZABVÁNYOSÍTÁS 
JOGSZABÁLYAI

 1995. évi XXVIII. törvény 
a nemzeti szabványosításról

 2147/1999. (VI. 23.) Korm. határozat a 
szabványhonosítás felgyorsításáról

 2001. évi XCII. törvény
a mérésügyről és a nemzeti szabványosításról szóló 
törvények módosításáról



MÉRÉS, MÉRÉSÜGY, SZABVÁNYOSÍTÁS, 
MEGFELELŐSÉG-MEGÁLLAPÍTÁS, 

TANÚSÍTÁS, AKKREDITÁLÁS

• Mérés 

• Mérésügy

• Szabványosítás

• Megfelelőség-megállapítás

• Megfelelőség-tanúsítás 

• Akkreditálás
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A MEGFELELŐSÉG ALAPFOGALMAI

• Conformity, conformance

– megfelelőség

• conformity characteristic

– megfelelőség-tulajdonság

• conformity specification/requirements

– megfelelőség-követelményrendszer
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A MEGFELELŐSÉG

A minőségügyben a minőség mellett értelmezzük

az objektumok (termékek, folyamatok, személyek, 

rendszerek stb.) – adott követelményrendszerre

vonatkozó – megfelelőségét (conformity).

Nem azt mondjuk, hogy egy objektum megfelelő,

hanem azt mondjuk, hogy egy objektum egy adott

követelményrendszerre vonatkozóan megfelelő. 

© Veress, 2019.10.
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A MEGFELELŐSÉG VIZSGÁLAT TÁRGYA

• product conformity testing

termék-megfelelőség-vizsgálat

• system/process conformity audit

rendszer/folyamat-megfelelőség-átvizsgálás/audit

• person conformity examination

személy-megfelelőség-vizsgáztatás
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MEGFELELŐSÉG-VIZSGÁLAT

A megfelelőség-vizsgálat

szakmai feladat

Megfelelőség-vizsgálatot végezhet

a termelő (1. fél vizsgálata)

egy független (3. fél vizsgálata)

(a fogyasztó (2. fél vizsgálata))
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MEGFELELŐSÉG-
KÖVETELMÉNYRENDSZER 

Adott objektum (termék, folyamat, személy, 

rendszer stb.) megfelelőségének(conformity)

meghatározásához egyértelműen, írásban meg kell

adni azt az adott követelményrendszert, amely 

szerint történik a megfelelőség megállapítás.
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A MEGFELELŐSÉG-
KÖVETELMÉNYRENDSZER TARTALMA

• A megfelelőség megállapítása érdekében

vizsgálandó tulajdonságok

• A vizsgálandó tulajdonságok vizsgálatára szolgáló 
vizsgálati módszerek

• A tulajdonságok mért értékére vonatkozó

követelmények (relációk)
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MEGFELELŐSÉG MEGÁLLAPÍTÁS 

• conformity assessment

megfelelőség-megállapítás/értékelés
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MEGFELELŐSÉG-MEGÁLLAPÍTÁS

A megfelelőség-tulajdonságok

meghatározott tulajdonságértékei

kielégítik-e

a megfelelőség-tulajdonság értékekre vonatkozó

megfelelőség-követelményeket?

ha igen: akkor az objektum megfelelő

ha nem: akkor az objektum megnemfelelő

(az adott követelményrendszerre vonatkozóan!)



© Veress, 2019.10. 63

A MEGFELELŐSÉG-MEGÁLLAPÍTÁS FOLYAMATA

Megfelelőség-tulajdonságok 
kiválasztása

Megfelelőség-vizsgálat

Megfelelőség-megállapítás

objektum

megfelelőség-tulajdonságok

meghatározott tulajdonságértékek

az objektum adott követelményrendszerre vonatkozó megfelelősége

Vizsgálati 
szempontok

Vizsgálati
módszer

Megfelelőség-
követelmény-

rendszer
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A MEGFELELŐSÉG-VIZSGÁLAT ÉS 
MEGÁLLAPÍTÁS FŐBB TÍPUSAI

Vizsgálat
testing

Átvizsgálás
audit, inspection

Vizsgáztatás
examination

Megfelelőség-megállapítás

conformity assessment

az objektum megfelelősége

termék (anyag)
folyamat, szolgáltatás,
minőségügyi rendszer

személy



MÉRÉS, MÉRÉSÜGY, SZABVÁNYOSÍTÁS, 
MEGFELELŐSÉG-MEGÁLLAPÍTÁS, 

TANÚSÍTÁS, AKKREDITÁLÁS

• Mérés 

• Mérésügy

• Szabványosítás

• Megfelelőség-megállapítás

• Megfelelőség-tanúsítás 

• Akkreditálás
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A MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁS 
ALAPFOGALMAI

 conformity attestation

megfelelőség-igazolás (?)

 conformity certification

megfelelőség-tanúsítás

 conformity declaration

megfelelőség-nyilatkozat

 conformity marking

megfelelőség-jelölés
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A  TANÚSÍTÓ SZERVEZET ALAPFOGALMAI
 certification body

(megfelelőség) tanúsító szervezet
 competence of certification body

a tanúsító szervezet alkalmassága
 group of certification bodies

a tanúsító szervezetek (egy) szövetsége (?)
 common register (of the group)

a (szövetség közös) regisztrálása (nyilvántartása)
 (body’s) report

jelentés
 (body’s) certificate

tanúsítvány
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MEGFELELŐSÉG-TANÚSÍTÁS

A megfelelőség-tanúsítás

adminisztratív (döntési) feladat

A termék megfelelőség-tanúsítvány nemcsak

a termék megfelelőségére vonatkozik,

hanem arra is, hogy

a vizsgálati módszerek

és a vizsgáló laboratórium is megfelelő!

A menedzsment-rendszer megfelelőség-tanúsítvány 
nem vonatkozik a termékre!
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A MEGFELELŐSÉG-TANÚSÍTÁS FOLYAMATA

VIZSGÁLAT
testing

ÁTVIZSGÁLÁS
audit, inspection

VIZSGÁZTATÁS
examination

MEGFELELŐSÉG-MEGÁLLAPÍTÁS
conformity assessment

MEGFELELŐSÉG-TANÚSÍTÁS
certification

MEGFELELŐSÉG-JELÖLÉS
marking

tanúsítvány

jelölés

termék (anyag)
folyamat , szolgáltatás,
minőségügyi rendszer

személy
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A MEGFELELŐSÉG-TANÚSÍTÁS HELYE

MEGFELELŐSÉG-
VIZSGÁLAT ÉS

-TANÚSÍTÁS

termék

VIZSGÁLAT ÉS
TANÚSÍTÁS

3. fél

TERMELÉS

1. fél

FOGYASZTÁS

2. fél

ISO 9001
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MINŐSÉGMENEDZSMENT-RENDSZEREK 
TANÚSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ

SZABVÁNYOK, KÖVETELMÉNYEK

 ISO 9001

 IATF 16949

 ISO 14001

 NATO-AQAP…

 ISO 22000

 …
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MEGFELELŐSÉG-VIZSGÁLÓ, -MEGÁLLAPÍTÓ, -
TANÚSÍTÓ

• anyag-megfelelőség - vizsgáló/megállapító/tanúsító 
szervezetek

– (önálló) vizsgáló laboratórium

– vállalati „MEO”

• rendszer-átvizsgáló/tanúsító szervezetek

• személyzet-vizsgáztató (tanúsító) szervezetek

• ki lehet vizsgáló/megállapító/tanúsító?

• mi a felelőssége?



MEGFELELŐSÉG MEGÁLLAPÍTÁS, 
TANÚSÍTÁS példák

• Termék: termékszabvány, Gyógyszerkönyv, 
Élelmiszerkönyv, … 

• Rendszer: MMR audit, … 

• Személy: diploma, ..
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A MEGFELELŐSÉG-MEGÁLLAPÍTÁS 
JELENTŐSÉGE

• Minden gyárban

régen MEO (Minőségellenőrzési Osztály)

ma „Megfelelőség-megállapítási” Osztály kellene legyen

• Minden szolgáltatásban 

a szolgáltatást adó megfelelősége

esetleg a szolgáltatást igénybevevő megfelelősége

a szolgáltatást igénybevett megfelelősége

• Az EU-ban a jogilag szabályozott (regulated) területen

(az ún. új eljárás szerinti direktívák esetében)

CE jel (Conformite Europenne = Európai Megfelelőség)



CE jel használata 

EURÓPAI BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG 
KÖZLEMÉNYE 

Útmutató a termékekre vonatkozó uniós 
szabályozásról 2016 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2016/C 272/01)
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MÉRÉS, MÉRÉSÜGY, SZABVÁNYOSÍTÁS, 
MEGFELELŐSÉG-MEGÁLLAPÍTÁS, 

TANÚSÍTÁS, AKKREDITÁLÁS

• Mérés, mérésügy

• Szabványosítás

• Megfelelőség-megállapítás

• Megfeleőség-tanúsítás 

• Akkreditálás
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AKKREDITÁLÁS
(ACCREDITATION), ELISMERÉS

valaki (akkreditáló)

valaki(k) érdekében (nemzetgazdaság?)

valamilyen célból (biztonság?)

valamilyen eljárással

alkalmasnak tartja, elismeri

valaki (akkreditált)

alkalmasságát, hitelességét

valamire (vizsgálat/kalibrálás, tanúsítás, ellenőrzés).
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AZ AKKREDITÁLÁS ALAPFOGALMAI

• accreditation

akkreditálás

• accreditation body

akkreditáló szervezet

• competence of accreditation body

az akkreditáló szervezet alkalmassága

• capability of accreditation body

az akkreditáló szervezet képessége
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2015. évi CXXIV. törvény
a nemzeti akkreditálásról

 „Az akkreditálás annak hivatalos elismerése, hogy 

valamely szervezet vagy intézmény

felkészült bizonyos tevékenységek

(vizsgálat, tanúsítás, ellenőrzés)

meghatározott feltételek szerinti végzésére.”

 Akkreditáló szervezet, Nemzeti Akkreditáló Hatóság

 Akkreditált Szervezetek Klasztere

 Célja: a tanúsítványok kölcsönös elfogadásának elősegítése

© Veress, 2019.10.
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AKKREDITÁLHATÓ SZERVEZETEK

labor

• vizsgáló laboratóriumok (ISO/IEC 17025)

• kalibráló laboratóriumok (ISO/IEC 17025)

tanúsító 

• terméktanúsító szervezetek (ISO/IEC 17065)

• rendszert tanúsító szervezetek (ISO / IEC 17021)

• személyzettanúsító szervezetek (ISO/IEC 17024)

ellenőrző

• ellenőrző szervezetek (ISO/IEC 17020)
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A MEGFELELŐSÉG-TANÚSÍTÁS ÉS               
A MINŐSÉGÜGYI AKKREDITÁLÁS HELYE

MEGFELELŐSÉG-
VIZSGÁLAT ÉS

-TANÚSÍTÁS

termék

VIZSGÁLAT ÉS
TANÚSÍTÁS

3. fél

TERMELÉS

1. fél

FOGYASZTÁS

2. fél

(MINŐSÉGÜGYI)
AKKREDITÁLÁS

ISO/IEC 17011

ISO 9001



MINŐSÉG, MEGFELELŐSÉG, 
MINŐSÉGÜGY

• A minőségügy jelentősége, lényege, fogalomrendszere

• Mérés, mérésügy, szabványosítás, megfelelőség-
megállapítás, tanúsítás, akkreditálás  

• A minőség korszerű minőségügyi értelmezése

• A minőség állami szintű szabályozása

• A minőség vállalati/intézményi minőségszabályozása

• Minőség és erkölcs
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A MINŐSÉG ÉRTELMEZÉSE

• köznyelvi

• Filozófiai: 

naturális - mineműség

értékszemléletű - minősítés

• minőségügyi:

piaci minőség

társadalmi minőség

egyén életminősége  
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A MINŐSÉG ÉRTELMEZÉSE
A MAGYAR KÖZNYELVBEN RÉGEN

• szép

• jó

• igaz

• szent

Megjegyzés: ezek a tiszta értékek!
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A MINŐSÉG KORSZERŰ 
MINŐSÉGÜGYI ÉRTELMEZÉSE

A korszerű piaci minőségügy értelmezése szerint 
adott vállalat adott termékének 
a termelési és a fogyasztási folyamatokból álló 
piaci igénykielégítési folyamat/hálózat minősége 
az igénykielégítési folyamatban/hálózatban érdekeltek,
azaz elsősorban a fogyasztók, a termelők, a beszállítók és 
a társadalom értékrendjén alapuló értékítélete arra 
vonatkozóan, hogy a termelési és a fogyasztási folyamatok 
mennyire elégítik ki az érdekeltek igényeit, 
azaz az érdekeltek mennyire elégedettek, azaz 
az igényeik kielégítése által mennyi értéket kapnak. 
A minőség tehát átadott érték. 



KÖZÖSSÉGI IGÉNYKIELÉGÍTÉS

• Közösségi tevékenységek: javak előállítása 
(termelés) és javak használata (fogyasztás)

• Közösségi kapcsolat: a javakat előállítók és 
a javakat használók közötti kapcsolatokat 
(piac) a közösségi rend határozza meg

• Igénykielégítés: a javak előállítása és a 
javak használata és a kapcsolatuk

© Veress, 2019.10. 86



KÖZÖSSÉGI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI 
FOLYAMAT TÍPUSOK

• Közösségi igény-kielégítési folyamat, 
közösségi rend

• Kapitalista szabadpiaci igény-kielégítési 
folyamat, kapitalista piacszabályozás

• Egyéb társadalmi rend igény-kielégítési 
folyamata
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ADOTT VÁLLALAT ADOTT TERMÉKE 
IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMATÁNAK  

ÉRTELMEZÉSE

TERMELÉSI
FOLYAMAT

            termelő

FOGYASZTÁSI
FOLYAMAT

          fogyasztó

igénykielégítés igény

termék
érték

csereérték

PIACértékrend értékrend
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AZ IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT MINŐSÉGE

a termelési és a fogyasztási
folyamatok minősége

a társadalom
értékítélete

a termelő
értékítélete

a fogyasztó
értékítélete

Termelési
folyamat

Fogyasztási
folyamat

termék

nyereség
siker

igénykielégítés
biztonság

serkentés  biztonság

KÖRNYEZET
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A TELJESKÖRŰ 
MINŐSÉGMENEDZSMENT

(ISO 8402:1994)

A teljeskörű minőségmenedzsment 

a szervezet olyan irányítási módja, amely

• minőségközpontú,

• mindenki részvételén alapul,

• célja a fogyasztó/vevő megelégdettsége által

• a szervezet hosszútávú sikeressége, amely

• a szervezet minden tagjának

• és a társadalomnak hasznára szolgál.
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A(Z ÜZLETI) KIVÁLÓSÁG
(Nemzeti Minőségi Díj)

A vezetés
megalapozott üzletpolitikával és stratégiával,

a dolgozók és
az erőforrások

hatékony menedzselésével és
a folyamatok szabályozásával:
vevői és
dolgozói elégedettséget és
pozitív társadalmi hatást ér el, amely

kiváló (üzleti) eredményhez vezet.
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A GYÓGYSZER-ELŐÁLLÍTÁS ÉS 
FOGYASZTÁS MINŐSÉGE

Adott gyár adott gyógyszere gyógyszer-előállítási és 
fogyasztási folyamatának minősége 
a gyógyszer-előállításban és fogyasztásban érdekeltek, azaz
elsősorban a fogyasztók, a termelők, a beszállítók és 
a társadalom értékrendjén alapuló értékítélete arra 
vonatkozóan, hogy a gyógyszer-előállítás és fogyasztás
Folyamata mennyire elégíti ki az érdekeltek igényeit, 
azaz az érdekeltek mennyire elégedettek, azaz 
az igényeik kielégítése által mennyi értéket kapnak. 
A minőség tehát átadott érték. 



VÁLLALATI/SZERVEZETI KULTÚRA

kultúra                világnézet 

világnézet               értékrend 

értékrend                célrendszer

célrendszer               tevékenységek

A szervezeti kultúra meghatározó szerepe!

A szervezeti kultúra eltitkolása!!!
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A VÁLLALATI/SZERVEZETI CÉLOK

TÁRSADALMI KULTÚRA,
ÉRTÉKREND

SZERVEZETI KULTÚRA,
ÉRTÉKREND

JOGSZABÁLYOK,
JOGREND

KÜLSŐ ADOTTSÁGOK,
PIAC, KÖZEG,
KÖRNYEZET

BELSŐ ADOTTSÁGOK

CÉLOK

SZERVEZET,
BELSŐ SZABÁLYZATOKTEVÉKENYSÉGEK
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A VÁLLALATI/SZERVEZETI CÉLOK

VÁLLALATI MINŐSÉGÜGYI
küldetésnyilatkozat
jövőkép
vállalati politika minőségpolitika
vállalati stratégia minőségstratégia/minőségcélok*
vállalati éves terv minőségügyi éves terv

minőségügyi tevékenységek 
minőségügyi program(ok)
minőségügyi projekt(ek)

Megjegyzés: „minőségterv”

* A minőségpolitika lebontása (Quality Policy Deployment, QPD)



© Veress, 2019.10. 96

A VÁLLALAT MINŐSÉG MEGHATÁROZÁSA

AZ ÉRDEKELTEK
MEGHATÁROZÁSA

IGÉNYFELMÉRÉS

MINŐSÉG-
MEGHATÁROZÁS

MINŐSÉGCÉL
KIJELÖLÉSE

főbb érdekeltek

főbb érdekeltek igényei

a vállalat minőség meghatározása

a vállalat minőségpolitikája

adottságok

a vállalat
értékrendje

a vállalat
értékrendje



MINŐSÉGKÉPESSÉG

Minőségképessége

a termelő és fogyasztó rendszernek, vagy

a rendszerelemeiknek és a terméknek van!

Az adott rendszer vagy rendszerelem 
minőségképessége azt mutatja meg, hogy a 
rendszer vagy rendszerelem milyen módon 
befolyásolja, vagy határozza meg az 
igénykielégítési folyamat minőségét. 
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A MINŐSÉGKÉPESSÉG

termelés
• A termelőrendszer termelési folyamatra vonatkozó 

minőségképessége
• A termelő személy termelési folyamatra vonatkozó 

minőségképessége
• A termelés „nyersanyagainak” a termelési folyamatra 

vonatkozó minőségképessége
fogyasztás

• A fogyasztórendszer fogyasztási folyamatra vonatkozó 
minőségképessége

• A fogyasztó személy fogyasztási folyamatra vonatkozó 
minőségképessége.

• A termék fogyasztási folyamatra vonatkozó 
minőségképessége 
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A TERMÉK „MINŐSÉGE”

• A minőségügyben széles körben elterjedt termék-minőség 
kifejezés ellenére a terméknek nem értelmezzük a minőségét !

• A termelési és a fogyasztási folyamatnak van minősége!
• A termék

megtestesíti a termelési folyamat minőségét!
• A termék

magában hordja a fogyasztási folyamat minőségét
befolyásoló tulajdonságokat, azaz értelmezhető
a termék fogyasztási folyamatra vonatkozó
minőségképessége.

Megjegyzés: nemcsak gyártmány esetén,
hanem szolgáltatmány esetén is!
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MINŐSÉGKÉPESSÉG ÉS MEGFELELŐSÉG
példa: gyógyszer

Gyógyszer fogyasztói minőségképessége:

funkcionális tulajdonságok

biológiai tulajdonságok

• hasznos

• káros

Gyógyszer megfelelősége:

leíró tulajdonságok

kémiai és fizikai tulajdonságok.
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A MINŐSÉG BECSLÉSE

közvetlenül: elégedettség-becslés

kérdőív, megkérdezés,stb.

közvetetten: minőség-mutatók

a mutatók nagyon sok tényezőtől függnek!



MINŐSÉG, MEGFELELŐSÉG, 
MINŐSÉGÜGY

• A minőségügy jelentősége, lényege, fogalomrendszere

• Mérés, mérésügy, szabványosítás, megfelelőség-
megállapítás, tanúsítás, akkreditálás  

• A minőség korszerű minőségügyi értelmezése

• A minőség állami szintű szabályozása

• A minőség vállalati/intézményi minőségszabályozása

• Minőség és erkölcs

© Veress, 2019.10. 102



MINŐSÉGÜGY

Minőségügy: a minőség és a minőséggel 
kapcsolatos dolgok összessége

A minőségügy tartalma: a termelés és a 
fogyasztás minőségének 

állami/nemzeti szintű szabályozása és

vállalati/intézményi szintű szabályozása
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AZ ÉRTÉKTEREMTŐ PIACI MINŐSÉGÜGY

A piaci minőségügy célja, hogy 

az igénykielégítési folyamatok minőségének

megfelelő állami minőségügyi szabályozásával

és vállalati minőségszabályozásával

az igénykielégítési folyamat során

az érdekeltek az igényeik kielégítése által

minél elégedettebbek legyenek, azaz

minél több értéket kapjanak.



A MINŐSÉG ÁLLAMI/NEMZETI 
SZINTŰ SZABÁLYOZÁSA 

• Állami szintű minőségügyi szabályozó 
rendszer

• Minőségügyi végrehajtó rendszerek  
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MAGYARORSZÁG

• parlamentáris (népképviseleti) demokrácia

• Országgyűlés

• Alaptörvény

• Köztársasági elnök 

• Miniszterelnök, kormány

• Alkotmánybíróság 

• Állami számvevőszék

• Országgyűlési biztos

• vegyes (kapitalista) piacgazdaság, magántulajdon 
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AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPVETŐ CÉLJA

„A Community of peace, freedom and solidarity.”

Közös Piac:

áruk 

szolgáltatások

munkaerő

tőke

szabad áramlása.
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A KAPITALISTA  SZABADPIACI 
IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT 

A „korszerű” piaci minőségügy

az igény-kielégítési folyamatok közül az úgynevezett 

kapitalista piaci igény-kielégítési folyamatokkal 

foglalkozik, amelyek esetén a termelő és a fogyasztó

demokratikus társadalmi rendszerben 

a kapitalista szabad-piacon találkozik, 

ott kötnek szerződést, ott bonyolítják le az üzletet.
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A KAPITALISTA PIAC TÍPUSAI

• Szabadpiac – termék: áru (magánjószág)
– A szabadpiacot a kereslet és a kínálat szabályozza, 

az áru ára a kereslettől és a kínálattól függ. 
– A szabadpiacot is szabályozza az állam (adók, kedvezmények).
– A szabadpiacon a fogyasztó fizeti a csereértéket (az árat).

• Közpiac – termék: közjószág
– A közpiacon az árat/juttatást jogszabályok szabályozzák.
– A közpiacon általában nem a fogyasztó

fizeti a közjószágért a csereértéket (az árat), 
hanem a közösség, az állam, 
vagy a közösségért felelősséget érző támogató.
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AZ ÁLLAMI/NEMZETI MINŐSÉGÜGYI 
VÉGREHAJTÓ RENDSZEREK

minőségügyi 
szabályozók

minőségügyi állapot

minőségügyi szabályozók és 
végrehajtási gyakorlat

minőségügyi állapot
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AZ ÁLLAMI/NEMZETI MINŐSÉGÜGYI 
VÉGREHAJTÓ RENDSZEREK (1)

A MINŐSÉGÜGYI  IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI 

RENDSZER

• a fogyasztói érdekek védelme

• a termelői érdekek védelme (iparvédelem)

• a piac védelme
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A FOGYASZTÓI ÉRDEKEK VÉDELME

• termékfelelősség   

• termékbiztonság

• a fogyasztóvédelmi törvény

• fogyasztóvédelmi szabálysértések

• a fogyasztók büntetőjogi védelme

• a szerződés hibás teljesítésének szankciói

• a vásárlók minőségi kifogásainak kezelése
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A TERMELŐI ÉRDEKEK VÉDELME 
(IPARVÉDELEM)

1995. évi XXXIII. törvény (többször módosított)
a találmányok szabadalmi oltalmáról

1991. évi XXXVIII. törvény 
a használati minták oltalmáról

1991. évi XXXIX. törvény 
a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról

1997. évi XI .törvény (módosított)
a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról

1999. évi LXXVI. törvény 
a szerzői jogról

2001. évi XLVIII. törvény 
a formatervezési minták oltalmáról
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A PIAC VÉDELME

• a tisztességtelen piaci magatartás tilalma   

• a gazdasági reklám 

• szerződésjog 

• felelősség szerződésen kívül okozott kárért

• kereskedelem
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1996. évi LVII. törvény
A TISZTESSÉGTELEN PIACI MAGATARTÁS ÉS 
VERSENYKORLÁTOZÁS TILALMÁRÓL (TPT)

(versenytörvény)

I. A törvény hatálya 

minden vállalkozóra

II. A tisztességtelen verseny tilalma

hírnév-rontás

üzleti-titok-sértés

bojkott-felhívás

III. A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma

áru ára, lényeges tulajdonsága – megtévesztés

előírásnak megnemfelelés – elhallgatás

döntést befolyásoló körülmények – megtévesztés

különösen előnyös vásárlás – hamis látszata 
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1996. évi LVII. törvény
A TISZTESSÉGTELEN PIACI MAGATARTÁS ÉS 
VERSENYKORLÁTOZÁS TILALMÁRÓL (TPT)

(versenytörvény)
(folytatás)

IV. A gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma

V. A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma

VI. A vállalkozások összefonódásának tilalma

VII. A Gazdasági Versenyhivatal

VIII-XIII. A versenyfelügyeleti eljárás
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GAZDASÁGI REKLÁMTEVÉKENYSÉG
2008. évi XLVIII. törvény

Reklám: versenyeszköz
• hirdetés jellegű tájékoztatás

áruk vásárlása
– jogok igénybevétele
– célok, nézetek megismerése, befolyásolás

• népszerűsítés
– áru tulajdonsága 
– szervezet

Tilos reklámtevékenységek
• megtévesztésre alkalmas

túlzó, félrevezető, ha valótlan – Btk
mást ócsárol

• közerkölcsöt sérti
• jogszabályba ütközik
• indokolatlan összehasonlítás
• egészségre, környezetre ártalmas
Megjegyzés: csomagküldő szolgálat
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FELELŐSSÉG
szerződésen kívül okozott kárért

Aki másnak jogellenesen kárt okozott, 

köteles azt megtéríteni.

Feltételek:

jogellenes magatartás (pl. vagyoni károkozás)

kár (vagyoni, nem vagyoni)

összefüggés a magatartás és a kár között

vétkesség (szándékosság, gondatlanság mindegy)
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FELELŐSSÉG
szerződésen kívül okozott kárért 

(folytatás)

Kártérítési felelősség
veszélyes üzem működésétől eredő kár (járművek,

gázművek, vízművek, mérgező anyagok stb.)
alkalmazott károkozása
szövetkezeti tag károkozása
államigazgatási jogkörben okozott kár
a megbízott károkozása
a képviselő károkozása
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AZ ÁLLAMI/NEMZETI MINŐSÉGÜGYI 
VÉGREHAJTÓ RENDSZEREK (2)

A MINŐSÉGÜGYI SZAKMAI JOGI  
SZABÁLYOZÁSI RENDSZER

• önkéntes (piaci)

megfelelőség-vizsgálat, tanúsítás, akkreditálás

• hatósági szakterületi védelmi

egészségügyi, élelmiszer, gyógyszer, ….

• hatósági általános védelmi

munka-, környezet-, ….
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AZ ÁLLAMI/NEMZETI MINŐSÉGÜGYI 
VÉGREHAJTÓ RENDSZEREK (3)

A MINŐSÉGÜGYI SERKENTŐ 
RENDSZEREK

• minőségügyi serkentés

• minőségügyi tájékoztatás

• minőségügyi támogatás
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MINŐSÉGÜGYI SERKENTŐ RENDSZEREK

• nemzeti minőségpolitika

• minőségügyi programok, mozgalmak

• minőségügyi díjak, elismerések

• minőségügyi jelek, védjegyek
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MINŐSÉGI DÍJAK

• „Nemzeti” minőségi díjak

o Malcolm Baldrige National Quality Award (USA)

o European Quality Award (EFQM)

o Magyar Nemzeti Minőségi Díj
o stb.

• „Egyéb” minőségi díjak

o Deming Díj (Japán)

o IIASA-Shiba díj (magyar)

o stb.



A GYÓGYSZERPIAC SPECIÁLIS 
JOGI SZABÁLYOZÁSA

• 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és 
igazgatási tevékenységről

• 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól

• 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

• 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a 
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről
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A GYÓGYSZERPIAC SPECIÁLIS 
JOGI SZABÁLYOZÁSA

• 2005. évi XCV. törvény az emberi 
alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és 
egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó 
törvények módosításáról

• 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és 
gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati 
segédeszköz-ellátás, valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
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A GYÓGYSZERPIAC SPECIÁLIS 
JOGI SZABÁLYOZÁSA

• 44/2005. (X. 19.) EüM rendelet az emberi 
alkalmazásra kerülő gyógyszerek 
gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről

1.melléklet GMP 

• 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet az emberi 
alkalmazásra kerülő gyógyszerek 
forgalomba hozataláról
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A GYÓGYSZERPIAC SPECIÁLIS 
JOGI SZABÁLYOZÁSA (folytatás)

• 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának

általános feltételeiről, valamint a működési

engedélyezési eljárásról
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A GYÓGYSZERPIACI SZEREPLŐK 
SPECIÁLIS JOGI SZABÁLYOZÁSA

• Gyógyszer kutatók: GLP. GCP,

• Gyógyszer gyártók: GMP

• Gyógyszer forgalmazók: GDP

• Gyógyszer ellátók

• Gyógyszer felhasználók

ANTSZ: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat

OGYEI: Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézet … 
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A PIAC (MINŐSÉGÜGYI) 
SZEREPLŐI

• Mérésügyi hatóság: Budapest Főváros 
Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki 
Felügyeleti Főosztály

• Nemzeti szabványosítás: Magyar 
Szabványügyi Testület (MSZT)

• Tanúsítás (élelmiszeriparban GMP(!))

• (minőségügyi) akkreditálás: Nemzeti 
Akkreditáló Hatóság  (NAH)
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MINŐSÉG, MEGFELELŐSÉG, 
MINŐSÉGÜGY

• A minőségügy jelentősége, lényege, fogalomrendszere

• Mérés, mérésügy, szabványosítás, megfelelőség-
megállapítás, tanúsítás, akkreditálás  

• A minőség korszerű minőségügyi értelmezése

• A minőség állami szintű szabályozása

• A minőség vállalati/intézményi minőségszabályozása

• Minőség és erkölcs
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A PIACI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT 
FŐBB TÍPUSAI

Adott vállalat adott terméke piaci igénykielégítési
folyamatának  főbb jellemzői:

• az alrendszerek kapcsolata (gyártás és szolgáltatás)

• a termelési folyamat ismételhetősége

• a bemenet megfelelősége
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AZ IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT 
ALRENDSZEREINEK KAPCSOLATA
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AZ IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT
ALRENDSZEREINEK KAPCSOLATA

ÖSSZEFÜGGŐ ALRENDSZEREK (egy rendszer)

TERMELÉS FOGYASZTÁS
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AZ IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT 
KÉT ALAPTÍPUSA: GYÁRTÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS

termelés termék fogyasztás

gyártás gyártás gyártmány gyártmány 
fogyasztása

szolgáltatás szolgáltatás 
adása

szolgáltat-
mány

szolgáltatás 
igénybe-
vétele
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A GYÁRTÁS ÉRTELMEZÉSE

GYÁRTMÁNY 
ELŐÁLLÍTÁSA

GYÁRTMÁNY 
FOGYASZTÁSAgyártmány ….. 

gyártmány
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A PIACI SZOLGÁLTATÁSI FOLYAMAT 
ÉRTELMEZÉSE

A (piaci) szolgáltatási folyamat olyan

piaci igénykielégítési folyamat, amelyben

a szolgáltatás-adási (termelési) folyamat és

a szolgáltatás-igénybevételi (fogyasztási) folyamat

egymással kapcsolatban, összefüggésben játszódik le.
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A PIACI SZOLGÁLTATÁSI FOLYAMAT 
ÉRTELMEZÉSE
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A PIACI SZOLGÁLTATÁSI FOLYAMAT
LÉNYEGE

A szolgáltatási folyamat során

a szolgáltatást igénybevevő folyamatban

a szolgáltatást igénybevevő, vagy

annak tulajdonát képező objektuma

állapotának kezelése (treatment) történik

a szolgáltatást adó folyamatban

létrehozott szolgáltatmány által.
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A PIACI SZOLGÁLTATÁSI FOLYAMAT 
CÉLJA

A szolgáltatás adási folyamatban
létrehozott szolgáltatmány által
a szolgáltatást igénybevevő folyamatban
a szolgáltatást igénybevevő, vagy
annak tulajdonát képező objektum
állapotát úgy kell kezelni,
hogy az alkalmas legyen
a „cél” igénykielégítési folyamatban részt venni.

a szolgáltatás legalább kétfokozatú
igénykielégítési folyamat!



Egészségügyi szolgáltatás 

• MSZ EN 15224:2017

Minőségirányítási rendszerek. 

Az EN ISO 9001:2015 az egészségügyi 
ellátásban
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A GYÁRTÁS ÉS A SZOLGÁLTATÁS 
ELTÉRŐ JELLEGE

• GYÁRTÁS
gyártó dönt a gyártmányról
fogyasztó dönt, hogy megveszi-e a gyártmányt

• SZOLGÁLTATÁS
szolgáltatást igénybevevő dönt a szolgáltatmányról, 
és a szolgáltatást adóról,
szolgáltatást adó dönt, hogy vállalja-e a szolgáltatást



A gyártás típusai

• Alkatrész iparok

gépipar

elektronikai ipar

• Folyamat iparok 

vegyipar

élelmiszeripar

gyógyszeripar  
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A TERMELÉSI FOLYAMAT
ISMÉTELHETŐSÉGE

• az azonos vagy hasonló körülmények között 
ismétlődő termelés: 
ipari tömeggyártás, közszolgáltatás, közoktatás (?), 
javítószolgálat, (?) színházi előadás (?) stb,

• az új alkotás (létesítmény) létrehozását, 
vagy megszüntetését szolgáló termelés:
házépítés, (szoftver-)fejlesztés, tanácsadás (?),
szobrászat, könyvírás stb.
projekt!?
Van-e ezekben közös, ismétlődő tevékenység?
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AZ IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT 
BEMENETÉNEK MEGFELELŐSÉGE

• megfelelő bemenetek felhasználásával

megfelelő termék előállítása

„normális” minőségmenedzsment

Gyártás, közoktatás, felsőoktatás,…

• megnemfelelő bemenetek felhasználásával

kevésbé megnemfelelő, vagy megfelelő termék 
előállítása

„inverz” (fordított) minőségmenedzsment

Egészségügy, gyógypedagógia, büntetés-végrehajtás,…



MIKOR HASZNÁLHATÓ 
A PIACI MINŐSÉGÜGY?
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 Ismétlődő termelés

(vagy egyedi folyamatok)

A termelés és a fogyasztás külön- külön (gyártás)

(vagy egy rendszerben (szolgáltatás))

Megfelelő bemenettel 

(vagy megnemfelelő bemenettel)

vastag betűvel írt esetek rendben, 

a többivel még adós a minőségügy!!!



GYÓGYSZERELŐÁLLÍTÓK ÉS FOGYASZTÓK
példák

• Gyógyszer tömeggyártás  - ismétlődő, külön 
rendszerben, megfelelő bemenet

• Egészségügyi szolgáltatás  - ismétlődő?,  egy 
rendszerben , megnemfelelő bemenet

• Patika – ismétlődő?, egy rendszerben, megfelelő 
bemenet

• Labor vizsgálat - ismétlődő?,  egy rendszerben , 
megfelelő bemenet

• …
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A GYÓGYSZERIPARI 
MINŐSÉGMENEDZSMENT CÉLJA

• Maximális nyereség (?)

• GMP teljesítése mellett maximális  nyereség (?)

• A beteg növekvő biztonsága (RJ) (?) 

• A beteg növekvő/adott biztonsága mellett 
maximális  nyereség (?) 

• A közjó szolgálata (?)

• …
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MINŐSÉG, MEGFELELŐSÉG, 
MINŐSÉGÜGY

• A minőségügy jelentősége, lényege, fogalomrendszere

• Mérés, mérésügy, szabványosítás, megfelelőség-
megállapítás, tanúsítás, akkreditálás  

• A minőség korszerű minőségügyi értelmezése

• A minőség állami szintű szabályozása

• A minőség vállalati/intézményi minőségszabályozása

• Minőség és erkölcs
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A KAPITALIZMUS LÉNYEGE
ERKÖLCSTELEN

• Tulajdonosi/részvényes (elsősorban rövidtávú!?) individualista 
nyereségmaximalizálás

• Őrjítő versenyszellem (pusztuljon a „gyenge”, a kevesebb 
talentummal rendelkező), 

• Az áruknak csak piaci, pénzben kifejezett értéke van
• A közösségi javak, pl. kultúr-javak is piaci áruk
• A tudomány áruvá válása
• A dolgozók kizsákmányolása, ők is „beszállítók”
• A beszállítók kizsákmányolása
• Minőség helyett marketing és PR
• Kevés szempontot figyelembevevő, torz teljesítményértékelés
• …
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KAPITALIZMUS:„EZ A GAZDASÁG ÖL”

„Az emberek és a természet nem állhatnak a 
pénz szolgálatában. Nemet mondunk a 
kirekesztés és a társadalmi igazságtalanság 
gazdaságára, ahol a pénz uralkodik ahelyett 
hogy szolgálna. Ez a gazdaság öl. Ez a 
gazdaság kirekesztő. Ez a gazdaság elpusztítja 
a Földanyát.” 

Ferenc pápa beszéde, Bolívia, 2015.
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AZ ERKÖLCSTELENSÉGGEL PÁROSULÓ  
(ERKÖLCSTELEN) KAPITALIZMUS

• A  fogyasztói társadalom, a fogyasztók hülyítése
• Minőség helyett marketing, PR
• VW botrány 
• Hamisított termékek
• Ki nem fizetett beszállítók
• Átvert fogyasztók
• Becsapott részvényesek
• Szabadpiac helyett  monopóliumok, kartellek 
• …
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AZ ERKÖLCSTELEN VILÁGBÓL
EREDŐ BIZALOMVESZTÉS A MINŐSÉGÜGYBEN

• Regisztrálás 

• Tanúsítás

• Akkreditálás

• Felelősség-biztosítás 

• Értékelő minősítés helyett teljesítményjellemzők

• Felügyelő, ellenőrző hatóságok

• Áttekinthetetlen bürokratikus jogszabályok

• Igazságszolgáltatás helyett jogszolgáltatás
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AZ (ERKÖLCSTELEN) KAPITALISTA 
MINŐSÉGÜGY ERKÖLCSTELEN 

ALKALMAZÁSA
• Tanúsítványok pénzért

• Bizonyítványok pénzért

• Díjak pénzért (?)

• Díjak, bizonyítványok tagdíjhoz kötése

• Akkreditálás erkölcstelenül magas díja, 

szakma helyett bürokratikus követelmények

• Az ISO 9001 használata nem beszállítók esetén

• Adatok megváltoztatása… 
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ERKÖLCS NÉLKÜL

„Ahol az emberek istentelenné válnak,
ott a kormány tehetetlenné válik,
a hazugságok határtalanná,
az adósságok számolatlanná,
a megbeszélések gyümölcstelenné,
az oktatás értelmetlenné,
a politikusok gerinctelenné
a keresztények imádságtalanná,
a gyülekezetek erőtlenné,
a nemzetek békétlenné
és a bűncselekmények végtelenné”

Antoine de Saint-Exupery
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KISÉRLET A TÁRSADALMI MINŐSÉG 
FIGYELEMBE VÉTELÉRE

Társadalmi felelősség/fenntarthatóság

• EFQM,CAF,…Nemzeti Minőségi Díj 8.fejezet, 

• Corporate Social Responsibility (CSR) 

Vállalatok társadalmi felelőssége           

ISO 26000,SA 8000

B(enefit) corporation - „közhasznú” vállalat

USA 22 államban jogilag értelmezett
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KISÉRLET AZ EGYÉNI ÉLETMINŐSÉG 
FIGYELEMBE VÉTELÉRE

• Munkatársak élete: képzés, önmegvalósítás,…

• A munka elismerése

• Legjobb munkahely 

• Családbarát munkahely

• Női munkahely

• Munka kisgyermekkel

• ???

de a Munkatörvénykönyv nem elég szociális
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A MINŐSÉG VÁLLALATI SZINTŰ SZABÁLYOZÁSA:

MINŐSÉG ÉS ERKÖLCS

A minőségügy ERKÖLCSI kérdése, hogy
kiket tekintünk érdekelteknek,

az érdekelteknek mi az igénye,

a termelő milyen érdekelteket vesz figyelembe,

a termelő milyen igényeket elégít ki,

mi a vállalat minőség-meghatározása.
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A VÁLLALATI MINŐSÉGÜGY 
ÉS AZ ERKÖLCS KAPCSOLATA

A minőségügy számos guruja megállapította, hogy 
erkölcs nélkül nincs minőség!

Az erkölcsi hozzáállástól függ 
• az érdekeltek igénye, 
• a munkatársak vezetése, 
• a munkatársak egymáshoz való viszonya, 
• a termelés minősége, 
• a termelő és a fogyasztó kapcsolata, 
• az ügyfelekkel való bánásmód.
A minőség szempontjából ezért meghatározó 
• a vállalati kultúra, 
• az értékrend, etikai kódex.



HARCOLJUNK AZ ETIKUS 
MINŐSÉGÜGYÉRT!

• Tanúsítványt, akkreditálást, bizonyítványt csak az azt 
megérdemlőknek!

• Részrehajlás nélküli minősítő eljárásokat!
• Független, szabad minőségügyi vezetőket!
• Őszinte marketinget!!!???
• Ne hamisítsuk az adatokat!
• Ne kössük tagsági díjhoz a bizonyítványokat, díjakat!
• Az oktatások ne legyenek nyereségérdekeltségűek!
• A szabványosítás és akkreditálás ne legyen 

nyereségérdekeltségű!
• A tudományos viták ne legyenek 

nyereségérdekeltségűek!
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EMELJÜK HAZÁNK KULTURÁLIS 
ÉS ERKÖLCSI SZÍNVONALÁT!

• Emeljük hazánk kulturális színvonalát!

• Emeljük hazánk lelki/mentális egészségi 
színvonalát!

• Emeljük hazánk erkölcsi színvonalát!

• Etikus, színvonalas kutatás/fejlesztést!
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MIKÉNT TEHETJÜK ETIKUSSÁ 
A MINŐSÉGÜGYET?

felelősségünk

• Beszéljünk őszintén, nyíltan a minőségügyi 
problémákról!

• A minőségüggyel foglalkozók legyünk igényesek! 

• A minőségüggyel foglalkozók legyünk erkölcsösek! 
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MINŐSÉG, MEGFELELŐSÉG, 
MINŐSÉGÜGY

• A minőségügy jelentősége, lényege, fogalomrendszere

• Mérés, mérésügy, szabványosítás, megfelelőség-
megállapítás, tanúsítás, akkreditálás  

• A minőség korszerű minőségügyi értelmezése

• A minőség állami szintű szabályozása

• A minőség vállalati/intézményi minőségszabályozása

• Minőség és erkölcs
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AJÁNLOTT IRODALOM

• Veress Gábor (szerk.): A minőségügy alapjai
Műszaki Könyvkiadó – Magyar Minőség Társaság, Budapest, 1999.

• Parányi György (szerk.): Minőséget – gazdaságosan (Új bővített kiadás)
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001.

• Koczor Zoltán (szerk.): Minőségirányítási rendszerek fejlesztése
TÜV Rheinland Akadémia, Budapest, 2001.

• Veress Gábor, Birher Nándor, Nyilas Mihály: A minőségbiztosítás filozófiája
JEL Kiadó, Budapest, 2005.

• Csath Magdolna: Minőségstratégia
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.

• Veress Gábor: A szolgáltatás értelmezése és minőségének biztosítása
Minőség és Megbízhatóság, 2008 (XLII évf) 2008/2, 81-94 pp.
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FELHASZNÁLT IRODALOM

• MSZ EN ISO 9004:2018

• MSZ EN ISO 9000:2015

• MSZ EN ISO 9001:2015

• IAFT 16949:2016

• MSZ EN ISO 13485:2016

• GMP

• EFQM Nemzeti Minőségi Díj követelményrendszere

• A minőség beletervezése QbD, ICH Q8

• Kockázat kezelés GMP- ICH Q 9

• Minőségügyi rendszer QS ICH Q 10
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Szakgyógyszerész képzés
Minőségbiztosítás szakirány

MINŐSÉG, MEGFELELŐSÉG, 
MINŐSÉGÜGY

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Prof. Dr. Veress Gábor

egyetemi tanár



FÜGGELÉK 

• MSZ EN ISO 9001:2015           
Minőségirányítási rendszerek Követelmények  

• MSZ EN ISO 13485:2016            
Orvostechnikai eszközök

• 4/2009. (III. 17.) EÜM rendelet
az orvostechnikai eszközökről
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MSZ EN ISO 9001:2015

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK.

KÖVETELMÉNYEK

A gyógyszerész szakképzésben kért kiemelt témakörök

(!) jelöléssel 
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MINŐSÉGMENEDZSMENTRENDSZER MODELLEK
ISO 9000 sorozat

• MSZ EN ISO 9000:2015

Minőségirányítási rendszerek

Alapok és szótár

• MSZ EN ISO 9001:2015

Minőségirányítási rendszerek

Követelmények

• MSZ EN ISO 9004:2010

A szervezet tartós sikerének irányítása.  

Minőségirányítási megközelítés
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A legismertebb, legelterjedtebb 
mmr szabvány az  ISO 9001

Az ISO 9001 

egyrészt a legismertebb,

- mert  csak eszerint (követelmény) lehet tanúsíttatni, -

másrészt a piaci kényszer miatt a 

vevők által a beszállítókra kényszerített 

(csak vevőelégedettséget követelő) legelterjedtebb 

vállalati minőségmenedzsment működési modell.

Az ISO 9001 csak a közvetlen vevőnek jó!                           
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MSZ EN ISO 9001:2015 
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK

0. Bevezetés 
0.1. Általános tájékoztatás
0.2. Minőségirányítási alapelvek
0.3. A folyamatszemléletű megközelítés

0.3.1. Általános leírás
0.3.2. A PDCA-ciklus
0.3.3. Kockázatalapú gondolkodás (!)

0.4. Kapcsolat más irányítási rendszerek 
szabványaival
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MSZ EN ISO 9001:2015 
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK

0.2. Minőségirányítási alapelvek:

• Vevőközpontúság

• Vezetői szerepvállalás

• A munkatársak elköteleződése

• Folyamatszemléletű megközelítés

• Bizonyítékokon alapuló döntéshozatal

• Kapcsolatok kezelése

• (Kockázatok és lehetőségek kezelése!!!???)
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MSZ EN ISO 9001:2015 
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK

1. Alkalmazási terület
• A termék vagy szolgáltatás megfelel a vevői, valamint az 

alkalmazható jogszabályi és egyéb szabályozó 
követelményeknek

• Célja a vevői (customer, közvetlen vevő) elégedettség 
növelése (!!!)

2. Rendelkező hivatkozások
• ISO 9000:2015 MIR – Alapok és szótár
3. Szakkifejezések és meghatározásuk
• ISO 9000:2015 MIR – Alapok és szótár 
Megjegyzés: aláhúzva az, ami új, 
( ) zárójelben levő szám az ISO 9001:2008 fejezetszámra utal.
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MSZ EN ISO 9001:2015 
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK

4. A szervezet környezete

4.1.A szervezetnek és környezetének megértése (új)

4.2.Az érdeket felek szükségleteinek és elvárásainak 
megértése(új)

4.3. A MIR alkalmazási területeinek a 
meghatározása(új)

4.4. A MIR és folyamatai
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MSZ EN ISO 9001:2015 
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK

4.2. Az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak megértése

A vevői és az alkalmazható jogszabályi és szabályozói 
követelményeknek megfelelő termékek és szolgáltatások 
egyenletes biztosítására vonatkozó képességére gyakorolt hatásuk 
vagy lehetséges hatásuk miatt a szervezetnek meg kell határoznia: 

a)azokat az érdekelt feleket, amelyek lényegesek a

minőségirányítási rendszer szempontjából; és

b)ezen érdekelt feleknek azokat a követelményeit,

amelyek lényegesek a minőségirányítási rendszer

szempontjából.

Nem világos, hogy ki az érdekelt fél. 
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MSZ EN ISO 9001:2015 
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK

4.2. Az érdekelt felek szükségleteinek és 
elvárásainak megértése (folytatás)

A szervezetnek figyelemmel kell kísérnie 

és át kell vizsgálnia az ezen érdekelt felekre 

és lényeges követelményeikre vonatkozó

információkat.
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MSZ EN ISO 9001:2015 
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK

5. Vezetői szerepvállalás (szemléletében új/más)

5.1. Vezetői szerepvállalás és elkötelezettség (!)

5.1.1.Általános előírás

5.1.2.Vevőközpontúság (!)

5.2.Politika 

5.2.1.A minőségpolitika kialakítása

5.2.2.A minőségpolitika kommunikálása

5.3. Szervezeti szerepek, felelősségek és hatáskörök (5.5)
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MSZ EN ISO 9001:2015 
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK

6. Tervezés (MIR? (!)) 

6.1. A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos 
tevékenységek (!)

6.2.Minőségcélok és az elérésük megtervezése 

6.3. A változások tervezése
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MSZ EN ISO 9001:2015 
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK

7. Támogatás

7.1. Erőforrások  (!)

7.1.1.Általános előírások

7.1.2.Munkatársak (a legfontosabb csak így elrejtve!!!)

7.1.3.Infrastruktúra  (!) 

7.1.4. A folyamatok működési környezete

7.1.5.Megfigyelési és mérési erőforrások  (7.6)

7.1.6.Szervezeti ismeretek
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MSZ EN ISO 9001:2015 
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK

7. Támogatás (folytatás)

7.2.Felkészültség (kompetencia)  

7.3. Tudatosság 

7.4. Kommunikáció  

7.5. Dokumentált információ (új) (4.2) (!)

7.5.1.Általános előírás

7.5.2.Létrehozás és frissítés

7.5.3.A dokumentált információk felügyelete
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MSZ EN ISO 9001:2015 
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK

8. Működés  
8.1. Működéstervezés és felügyelet (?) (7.1)
8.2.A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
követelmények (7.2)
8.2.1.Kapcsolattartás a vevővel
8.2.2.A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
követelmények meghatározása
8.2.3.A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
követelmények átvizsgálása
8.2.4.A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
követelmények megváltoztatása 
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MSZ EN ISO 9001:2015 
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK

8. Működés (folytatás1)  

8.3.A termékek és a szolgáltatások tervezése és fejlesztése 
(7.3) (!)

8.3.1.Általános előírás

8.3.2.A tervezés és fejlesztés megtervezése

8.3.3.A tervezés és fejlesztés bemenetei

8.3.4.A tervezés és fejlesztés felügyeleti tevékenységei 

8.3.5.A tervezés és fejlesztés kimenetei 

8.3.6.A tervezés és fejlesztés változtatásai
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MSZ EN ISO 9001:2015 
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK

8. Működés (folytatás2)  

8.4.A külső forrásból biztosított termékek és a 
szolgáltatások felügyelete (új) a beszerzés helyett (7.4)

8.4.1.Általános előírás

8.4.2.A felügyelet jellege és mértéke

8.4.3.Információk a külső szolgáltatók részére
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MSZ EN ISO 9001:2015 
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK

8. Működés (folytatás3)  

8.5. A termék előállítás és szolgáltatás nyújtása (így új) 
(7.5)

8.5.1.A termék-előállítás és a szolgáltatásnyújtás szabályozása

8.5.2.Azonosítás és nyomonkövethetőség 

8.5.3.A vevők vagy a külső szolgáltatók tulajdona

8.5.4.Megóvás

8.5.5.Kiszállítás utáni tevékenységek

8.5.6.Változáskezelés

8.6.A termékek és szolgáltatások kibocsátása

8.7.A nem megfelelő kimenetek felügyelete (8.3.)
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MSZ EN ISO 9001:2015 
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK

9. Teljesítményértékelés 

9.1.Figyelemmel kísérés, mérés, elemzés és értékelés (8.2) (!)

9.1.1.Általános előírás

9.1.2.Vevői elégedettség

9.1.3.Elemzés és értékelés 

9.2. Belső audit (8.2)

9.3. Vezetőségi átvizsgálás (5.6) (!)

9.3.1.Általános előírás

9.3.2.A vezetőségi átvizsgálás bemenetei

9.3.3.A vezetőségi átvizsgálás kimenetei
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MSZ EN ISO 9001:2015 
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK

10. Fejlesztés (8.5)

10.1. Általános előírások

10.2. Nemmegfelelőség és helyesbítő tevékenység 
(8.3) 

10.3. Folyamatos fejlesztés 
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MSZ EN ISO 9001:2015 
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK

• A melléklet (tájékoztatás): Az új szerkezet, 
terminológia és koncepciók magyarázata 

• B melléklet (tájékoztatás): Az ISO/TC 176 által 
kidolgozott, a minőségirányítással és 
minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos más 
nemzetközi szabványok 

• Irodalomjegyzék
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MSZ EN ISO 9001:2015 
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK.

KÖVETELMÉNYEK 

VÁLTOZTATÁS, ÚJ SZEMLÉLET

• Az ISO 9001:2015 kevésbé előíró, 

helyette a teljesítményre összpontosít. 

• Ezt összekapcsolja a kockázat alapú gondolkodáson 

alapuló folyamatszemlélettel és a PDCA ciklust 

alkalmazza  a szervezet minden szintjén. 

• Az ISO 9001:2015 felépítése megegyezik az ISO

14001:2015 felépítésével.
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MSZ EN ISO 9001:2015 
MINŐSÉGITÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

BOTRÁNYOS  FORDÍTÁS (!)

• Management : irányítás ???

• Control :  felügyelet ???

• Controlled : felügyelet alatti ?

• Verification : igazolás

• Verified : hitelesített ?

• Customer : vevő 

• Integrity : működőképesség ???

• Check/monitor  : ellenőrzés ???

• Release : kibocsátás ???
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AMI AZ  ISO 9001:2015 SZABVÁNYBÓL 
KIMARADT

• Minőségügyi Kézikönyv: az új szabványban ez a kifejezés 
nem szerepel.(lehetőség a pongyolaságra!!!)

• Vezetőség képviselője: nem követelmény, a szabvány 
kijelöli ezt a szerepet, de a szervezetre bízza ennek a 
szerepnek az ellátási módját.(gyengült a minőségügyi vezető 
szerepe!!!) a GMP elvekkel ellentétes!

• Megelőző intézkedések: ezt a fejezetet a kockázatalapú 
szemlélet feleslegessé teszi. (tartalmazza?)

• Beszerzés: ezt a fejezetet „Kívülről biztosított termékek és 
szolgáltatások” váltotta fel.
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Az ISO 9001:2015 
MINŐSÉGMENEDZSMENT RENDSZER 

SZABVÁNY LÉNYEGES KORLÁTJAI 

• Az ISO 9001 csak a közvetlen vevőnek jó!                           
(A beszállítók kizsákmányolásának szabványa!)

• A minőség értelmezése semmitmondó
• Nincs pontosan értelmezve a min men rendszer
• Nincs pontosan értelmezve az érdekelt fél
• Nincs értelmezve a minőségszabályozás
• Szabályozáselmélet helyett félreértett PDCA
• Hiányzik a megfelelőség-megállapítás és jelölés 
• A vállalati kultúra csak apró-betűs megjegyzésben
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ISO 9001 SZABVÁNY ALAPÚ 
MINŐSÉGMENEDZSMENT-RENDSZER

MŰKÖDÉSI MODELLEK

• IAFT 16949:2016 autóipari beszállítók

• NATO-AQAP 2110/2120 /2130/160 honvédelem

• MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 laboratóriumok 

• AS/EN 9100 repülőgép-ipari termékek

• ISO 13 485:2016 orvosi eszközök 

• ISO 15161:2001 élelmiszeripari termékek

• MSZ EN ISO 22000:2018 élelmiszerbiztonsági irányítási 
rendszer

• MSZ ISO/IEC 90003:2005 szoftvertechnológia

Megjegyzés: nem mindegyik kiterjesztett, szigorított!

Megjegyzés: ISO 9001:a  kidolgozáskor  aktuális kiadás



MSZ EN ISO 13485:2016

Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítási

rendszerek. Szabályozási célú követelmények 

(ISO 13485:2016)

„rövid áttekintés”
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MSZ EN ISO 13485:2016
Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítási

rendszerek. Szabályozási célú követelmények 

Ez a nemzetközi szabvány arra az esetre határozza meg a 
minőségirányítási rendszerre vonatkozó követelményeket, amikor egy 
szervezetnek bizonyítania kell, hogy képes olyan orvostechnikai 
eszközöket és azokkal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtani, 
amelyek folyamatosan megfelelnek a vevői és a vonatkozó 
szabályozási követelményeknek. 

E szervezetek lehetnek az orvostechnikai eszközök életciklusának egy 
vagy több szakaszában érdekeltek, beleértve az orvostechnikai 
eszközök tervezését és fejlesztését, gyártását, tárolását és 
forgalmazását, telepítését vagy szervizét, valamint az azzal összefüggő 
szolgáltatások (pl. műszaki támogatás) tervezését, fejlesztését és 
nyújtását.

Nem vette át az ISO 9001:2015 felépítését.

© Veress, 2019.10. 193



4/2009. (III. 17.) EÜM RENDELET
AZ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖKRŐL

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 247. § (2) bekezdés k) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján, az 
egészségügyi miniszter feladat- és 
hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) 
Korm. rendelet 1. § a) pontjában 
meghatározott feladatkörben eljárva a 
következőket rendelem:
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4/2009. (III. 17.) EÜM RENDELET
AZ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖKRŐL

E rendeletet a fejlett terápiás 
gyógyszerkészítmények engedélyezéséről, 
valamint a 2001/83/EK irányelv és a 
726/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 
2007. november 13-i 1394/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
figyelembevételével kell alkalmazni.
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4/2009. (III. 17.) EÜM RENDELET
AZ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖKRŐL

• Az 1. melléklet határozza meg azokat az 
alapvető általános, illetve tervezési és 
kialakítási követelményeket, 

• A 2. melléklet határozza meg a gyártó által 
EK megfelelőség értékelési eljárásként 
választható teljes körű minőségbiztosítási 
rendszer szerinti eljárás szabályait.
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4/2009. (III. 17.) EÜM RENDELET
AZ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖKRŐL

• A 3. melléklet határozza a gyártó által EK 
megfelelőség értékelési eljárásként 
választható EK típusvizsgálati eljárás 
szabályait.

• A 4. melléklet határozza meg a gyártó által 
EK megfelelőség értékelési eljárásként 
választható EK termékellenőrzési eljárás 
szabályait.
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4/2009. (III. 17.) EÜM RENDELET
AZ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖKRŐL

• Az 5. melléklet határozza meg a gyártó által 
EK megfelelőség értékelési eljárásként 
választható gyártásminőség-biztosítási 
eljárás szabályait.

• A 6. melléklet határozza meg a gyártó által 
EK megfelelőség értékelési eljárásként 
választható termékminőség-biztosítási 
eljárás szabályait.
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4/2009. (III. 17.) EÜM RENDELET
AZ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖKRŐL

• A 7. melléklet határozza meg a gyártó által 
kiállított EK megfelelőségi nyilatkozatra 
vonatkozó szabályokat.

• (8)8 A 8. melléklet határozza meg a gyártó 
által kiállított, a rendelésre készült 
eszközökre, illetve az aktív beültethető 
eszközökre vonatkozó nyilatkozat 
kiállításával kapcsolatos szabályokat.
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4/2009. (III. 17.) EÜM RENDELET
AZ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖKRŐL

• A 9. melléklet határozza meg az osztályba 
sorolás szabályait.

• A 10. melléklet határozza meg a klinikai 
értékelés szabályait.

• A 11. melléklet határozza meg a „CE” 
megfelelőségi-jelölés kötelezően 
alkalmazandó formáját.

© Veress, 2019.10. 200



4/2009. (III. 17.) EÜM RENDELET
AZ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖKRŐL

• A 12. melléklet tartalmazza az eszközökkel 
kapcsolatos váratlan események és gyártói 
helyszíni biztonsági korrekciós 
intézkedések bejelentési 
formanyomtatványait.

• A 13. melléklet határozza meg az időszakos 
felülvizsgálat szabályait.
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4/2009. (III. 17.) EÜM RENDELET
AZ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖKRŐL

• A 14. melléklet tartalmazza a II.a osztályba 
tartozó, kifejezetten eszközök 
fertőtlenítésére szánt eszközök 
bejelentéséhez szükséges adatlapot.

• A 17. melléklet tartalmazza az Eütv. 101/C. 
§-a szerinti nyilvántartás alól egészében 
vagy csak bizonyos adatok tekintetében 
kivett implantátumok körét.
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