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Előadás vázlata
• AZ OGYÉI és az OGYÉI Gyógyszerkémiai és 

Technológiai Laboratórium bemutatása, 
feladatai

• MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN 
17025:2018 szabvány bemutatása

• Akkreditálás/EDQM auditálás/GLP inspekció
• Az OGYÉI Gyógyszerkémiai és Technológiai 

Laboratórium minőségirányítási rendszere



Előadás vázlata
• AZ OGYÉI és az OGYÉI Gyógyszerkémiai és 

Technológiai Laboratórium bemutatása, 
feladatai



Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-
egészségügyi Intézet (OGYÉI)

OGYÉI SZMSZ-ben 
(Szervezeti és Működési 
Szabályzat) foglalt 
alaptevékenységei
• Gyógyszerhatóság
• Kábítószerhatóság
• Orvostechnikai hatóság
• Élelmezés és 

táplálkozásügyi 
tevékenységek

• Tisztigyógyszerészeti 
szolgálat



OGYÉI Minőségirányítási Rendszer
• Integrált
• Követi az MSZ EN ISO 

9001:2015-ben 
megfogalmazott 
minőségirányítási alapelveket

• Figyelembe veszi az egyes 
(akkreditált vagy auditált) 
szervezeti egységek saját 
minőségirányítási rendszerét
 Gyógyszerkémiai és 

Technológiai Laboratórium 
 Élelmiszer-kémiai és  Analitikai 

Laboratórium
• Folyamatalapú szabályozás 
• Kockázatalapú megközelítés



OGYÉI Laboratórium

OGYÉI Főigazgató

Laboratóriumi 
Főosztály

Gyógyszerkémiai és 
Technológiai 
Laboratórium

Élelmiszerkémiai
és  Analitikai 
Laboratórium



Gyógyszerkémiai és Technológiai 
Laboratórium feladatai

Hatósági Laboratórium
• Forgalomba hozatali engedélyezés 

előtti vizsgálatok (vizsgáló 
módszerek és követelmények 
ellenőrzése)

• Forgalomba hozatali engedélyezés 
utáni vizsgálatok
 minőségi kifogások kivizsgálása
 mellékhatás bejelentésekkel 

kapcsolatos vizsgálatok
 piacellenőrző vizsgálatok

• Magisztrális készítmények és 
magisztrális alapanyagok vizsgálata

• Gyógyszerkönyv/FoNo
szerkesztésével kapcsolatos 
vizsgálatok

Egyéb feladatok
• Szakértői feladatok: 

ismeretlen/hamis 
készítmények, 
hatóanyagok vizsgálata 
(vám- és rendőrségi illetve 
egyéb hatósági felkérésre)

• Szerződéses vizsgálatok 
(gyógyszer-előállító 
cégekkel a Laboratórium 
nem köt szerződést)

• Körvizsgálatok 



Előadás vázlata
• AZ OGYÉI és az OGYÉI Gyógyszerkémiai és 

Technológiai Laboratórium bemutatása, 
feladatai

• MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN 
17025:2018 szabvány bemutatása



MSZ EN ISO 9001:2015
Minőségirányítási rendszerek. Követelmények

• Minőségirányítási 
rendszer alkalmazása 
stratégia döntés egy 
szervezet számára

• Segíti a szervezetet 
általános teljesítménye 
fokozásában

• Alapot biztosít a 
folyamatos fejlődéshez

• Ügyfélelégedettség 
növelése



MSZ EN ISO 9001:2015
Minőségirányítási rendszerek. Követelmények
Kockázatalapú gondolkodásmód 
negatív hatások minimalizálása
lehetőségek maximális kihasználása



MSZ EN ISO 9001:2015 folyamatszemléletű 
megközelítése - PDCA ciklus

• Képessé tesz egy 
szervezetet annak 
biztosítására, hogy 
folyamatai megfelelően 
legyenek irányítva és 
ellátva erőforrásokkal, 
valamint, hogy a 
fejlesztési lehetőségeket 
feltárják és meghozzák 
az intézkedéseket



MSZ EN ISO 9001:2015 alapelvek

• Ügyfélközpontúság
• Vezetői szerepvállalás
• Munkatársak elkötelezettsége
• Kapcsolatok kezelése
• Bizonyítékon alapuló döntéshozatal
• Fejlesztés
• Folyamatszemléletű megközelítés



MSZ EN ISO 17025:2018 szabvány
Vizsgáló és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének 

általános követelményei (ISO/IEC 17025:2017)
• MSZ EN ISO 17025:2005 

szabvány helyett (2020. 
december 31-ig még az is 
érvényes)

• Általános követelmények, 
amelyek lehetővé teszik, hogy 
a laboratóriumok bizonyítsák 
megfelelő működésüket és 
képesek legyenek megfelelő 
eredmények létrehozására

• A követelmények vonatkoznak: 
 a laboratóriumok 

felkészültségére 
(kompetenciájára)

 pártatlanságára
 következetes működésére 

• Ha a laboratóriumok 
megfelelnek e szabvány 
követelményeinek, akkor olyan 
minőségirányítási rendszert 
működtetnek
 amely kielégíti az MSZ EN 

ISO 9001:2015 szabvány 
elveit is

 amely az MSZ EN ISO 
17025:2018 szabvány 
szerint tanúsítható



MSZ EN ISO/IEC 17025:2018
igelakok és jelentésük

Shall = követelmény (kell)
Should = ajánlás (ajánlatos/célszerű)
May = engedély (lehet/hat-het)
Can =lehetőség, képesség (tud/képes/hat-het)



MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 – MSZ EN 
ISO/IEC 17025:2018 összehasonlítás 

Kockázatalapú 
gondolkodás bevezetése

Előíró jellegű 
követelmények 
csökkentését

Laboratórium kifejezés 
definiálva van

Nagyobb rugalmasság a 
folyamatokra, 

eljárásokra, dokumentált 
információkra és a 

szervezeti felelőségekre 
vonatkozó 

követelményekben



MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány fő 
fejezetei

1. Alkalmazási terület
2. Rendelkező hivatkozások
3. Szakkifejezések és meghatározásuk
4. Általános követelmények (Pártatlanság, Bizalmasság)
5. Szervezeti követelmények
6. Az erőforrásokkal kapcsolatos követelmények 

• Általános követelmények 
• Személyzet 
• Létesítmények és környezeti körülmények
• Berendezések 
• Metrológiai visszavezethetőség
• Külső forrásból biztosított termékek és szolgálattások



MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány fő 
fejezetei

7. A folyamattal kapcsolatos követelmények 
• Ajánlatkérések 
• Ajánlatok és szerződések átvizsgálása 
• Módszerek kiválasztása, igazolása (verifikálása) és érvényesítése (validálása) 
• Mintavétel 
• A vizsgálati vagy kalibrálási tételek kezelése 
• Műszaki feljegyzések
• A mérési bizonytalanság értékelése 
• Az eredmények érvényességének biztosítása
• Az eredmények közlése 
• Panaszok 
• Nem-megfelelő munka 
• Az adat és információkezelés felügyelete



MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány fő 
fejezetei

8. Irányítási rendszerrel kapcsolatos követelmények
4-7 fejezet követelményeinek teljesítésén kívül „A” vagy „B” 
lehetőségnek megfelelő irányítási rendszert kell kialakítani

A lehetőség
(az irányítási rendszer dokumentációja, az irányítási rendszer 
dokumentumainak felügyelete, a feljegyzések felügyelete, a kockázatokkal 
és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek, fejlesztés, helyesbítő 
tevékenységek, belső auditok, vezetőségi átvizsgálások)
B lehetőség
(olyan laboratórium, amely ISO 9001 szabvány követelményeinek 
megfelelő minőségirányítási rendszert alakított ki és tart fenn)



Előadás vázlata
• AZ OGYÉI és az OGYÉI Gyógyszerkémiai és 

Technológiai Laboratórium bemutatása, 
feladatai

• MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN 
17025:2018 szabvány bemutatása

• Akkreditálás/EDQM auditálás/GLP inspekció



Akkreditálás - EDQM audit - GLP

ISO 17025:2018
NAH 

(Nemzeti Akkreditáló 
Hatóság)

Akkreditálás

ISO 17025:2018

OMCL irányelvek

Ph. Eur.

EDQM

(European Directorate
for the Quality of 

Medicines)

EDQM Igazolás

GLP 
követelmények

Gyógyszerhatóság GLP igazolás



Akkreditálás
Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH)

Szabvány követelményeinek való megfelelés

Kérelemre induló közigazgatási eljárás

Szakmai tevékenységének magasabb szintre való emelésével  
versenytársaknál előnyösebb helyzet

Műszaki terület meghatározása (hivatalosan elismerjék 
alkalmasságát a meghatározott műszaki területen 
megfelelőség-értékelés elvégzésére)



Akkreditálási eljárás

Értékelési 
szakasz

• Formai értékelés (beérkezett dokumentumok számszerűsége) 
• Műszaki területen járatos értékelő csoport kijelölése 
• Hiánypótlás 
• Helyszíni szemle 
• Részjelentés,
• Nem-megfelelőségek javítása 
• Hiánypótlás 
• Végzés

Döntéshozatali 
szakasz

• Akkreditációs Okirat 
• Részletező Okirat



EDQM és a feladatai 

COUNCIL OF EUROPE 

(Európa Tanács)
EUROPEAN DIRECTORATE 

FOR THE QUALITY OF 
MEDICINES 
(EDQM) -

Gyógyszerminőségi 
Főigazgatóság 

Európai 
Gyógyszerkönyv

OMCL (Network of 
Official Medicines

Control
Laboratories) –

Hivatalos 
Gyógyszervizsgáló 
Laboratóriumok 

Hálózata

Kiadványok, 
multimédia

Laboratórium 
– Ph.Eur. 

Referencia 
anyagok 

létrehozása, 
felügyelete

On-line 
adatbázis, on-
line vásárlás 

(Ph. Eur. 
referencia 
anyagok)

CEP 
(Certificate of 

Suitability)



OMCL tevékenységei

Irányelvek ad ki 

Körvizsgálatokat szervez

Adatbázisokat üzemeltet  (pl. piacellenőrzés, hamisítás, kompetenciák) 

Piacellenőrzéseket szervez

Továbbképzéseket szervez

A hálózat gyógyszerhatósági laboratóriumait 4 évente auditálja



EDQM auditálás (MJA audit)
• ISO 17025:2017 (MSZ EN 

ISO17025:2018) szabvány 
követelményei

• OMCL irányelvek 
 nemzetközi együttműködéssel 

születnek
 a szabvány által nem tárgyalt 

területek szabályozására, 
figyelembe véve a 
gyógyszerhatósági 
laboratóriumok specialitásait 
(pl. kvalifikálás, HKE..stb.)

• Audit csapat tagjai az OMCL 
laboratóriumok munkatársai, 
képzett auditorok

• Az egész laboratóriumi 
tevékenységre vonatkozó 
ellenőrzés



EDQM auditálás (MJA audit)
• EDQM bekéri a dokumentumokat

 Organogram
 Laboratórium alaprajz
 Munkatársak listája
 Műszerek listája
 Minőségirányítási dokumentumok 

listája
 Minőségirányítási Kézikönyv
 Utolsó vezetői átvizsgálás jegyzőkönyve

• Audit csekklista előzetes kitöltése
• „Gap” analizís (ISO17025:2005 – ISO 

17025:2017)
• Audit – jegyzőkönyv
• CAPA-k
• Megvalósult intézkedések (jelentés)
• Igazolás – 4 évre



Igazolás (Attestation)



GLP inspekciók
• A GLP tevékenység hatósági ellenőrzésének célja 

az adott vizsgálatokat végző vizsgálóhely 
tevékenységének és az ott alkalmazott 
eljárásoknak a vizsgálata, a GLP 
követelményeknek való megfelelés érdekében, a 
végzett tevékenység megfelelőségének 
bizonylatolása

• Olyan vizsgálóhelyen  végzik, amelyek hatósági 
engedélyezés céljára végeznek egészségügyi vagy 
környezetbiztonsági vizsgálatokat



GLP inspekciók fajtái

• Rutin vizsgáló vizsgálóhelyen történő 
ellenőrzések (rendszeresen, 3 évente), 
értékelés általános szempontok alapján, egy 
épp folyamatban levő vagy már befejezett 
vizsgálat értékelése

• Engedélyező hatóság kérésére, speciális 
ellenőrzés, felülvizsgálathoz benyújtott adatok 
alapján 



GLP folyamat indítása

• Nemzeti GLP programba való felvételi kérelem 
folyóév december 15-ig OGYÉI-hez

• Dokumentáció benyújtása
o Rutin ellenőrzésnél: alaprajz, biztonsági zóna, vizsgáló 

helyet bemutató dokumentumok, személyzetre 
szervezeti felépítésre vonatkozó dokumentáció

o Adott vizsgálatra: vizsgálati terv, vizsgálatban részvevő 
személyek, vizsgálóhely GLP megfelelés igazolása, 
minőségbiztosítók vizsgálati eredményei



GLP helyszíni ellenőrzés

• Vizsgálóhely irányítási működési rendszere
• Szakmailag kulcsfontosságú emberek 

meghallgatása
• Adatok minőségének és integritásának 

ellenőrzése



GLP helyszíni ellenőrzés területei
• Szervezeti felépítés, személyzet
• Minőségbiztosítási program
• Helységek
• Készülékek, anyagok, reagensek, minták
• Vizsgálati/kísérleti rendszerek
• Kísérleti, összehasonlító anyagok
• SOP-k
• Vizsgálatok kivitelezése
• Eredmények, jegyzőkönyvek



GLP igazolás
• GLP jelentés 30 napon belül
• Észrevételek: kritikus hiba, súlyos hiba, hiba, 

megjegyzés
• Inspektori jelentésre adandó válasz határideje: 30-40 

nap
• Hibák kijavítása
• Angol vagy magyar nyelvű határozat a megfelelőségről
• Nem-megfelelőség esetén akár a vizsgálóhely 

felfüggesztése vagy bírósági eljárás is kezdeményezhető



Előadás vázlata
• AZ OGYÉI és az OGYÉI Gyógyszerkémiai és 

Technológiai Laboratórium bemutatása, feladatai
• MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN 17025:2018 

szabvány bemutatása
• Akkreditálás/EDQM auditálás/GLP inspekció
• Az OGYÉI Gyógyszerkémiai és Technológiai 

Laboratórium minőségirányítási rendszere
MSZ EN ISO 17025:2018
OMCL irányelvek



OGYÉI Gyógyszerkémiai és Technológiai 
Laboratórium Minőségirányítási rendszere

ISO 17025: 2018 szabvány

OMCL irányelvek (kötelező, ajánlás)

Ph. Eur. Általános fejezetei

Főigazgatói utasítások 



Előadás vázlata
• AZ OGYÉI és az OGYÉI Gyógyszerkémiai és 

Technológiai Laboratórium bemutatása, 
feladatai

• MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN 
17025:2018 szabvány bemutatása

• Akkreditálás/EDQM auditálás/GLP inspekció
• Az OGYÉI Gyógyszerkémiai és Technológiai 

Laboratórium minőségirányítási rendszere
MSZ EN ISO 17025:2018



MSZ EN ISO 17025:2018 követelmény

4. Általános követelmények
• 4.1. Pártatlanság

A Laboratóriumi tevékenységet pártatlanul kell 
végezni, a Vezetőségnek és az egész 
Laboratóriumnak felelősnek kell lennie a 
pártatlanság iránt. A pártatlanság kockázatát 
folyamatosan azonosítani kell és ha a kockázat 
felmerül, azt kezelni kell.



Kapcsolódó belső szabályozás

• Laboratórium Minőségirányítási Kézikönyve
• Minőségpolitikai nyilatkozat
• Laboratórium Etikai Kódexe
• OGYÉI belső szabályzatai (integritás, 

közszolgálati, etikai, kockázatkezelési, 
összeférhetetlenségi szabályok)



MSZ EN ISO 17025:2018

4. Általános követelmények
• 4.2. Bizalmasság

A Laboratóriumnak felelősnek kell lennie 
az összes kezelt információért, az 
információkat bizalmasan kell kezelni.



Kapcsolódó belső szabályozás

• Laboratórium Minőségirányítási Kézikönyve
• Laboratórium Etikai Kódexe
• Laboratórium szolgáltatásai és együttműködései 

(bizalmas adatkezelés, titoktartási nyilatkozat) 
(SOP)

• Megrendelések, ajánlatkérések elbírálása (SOP)
• OGYÉI belső szabályzatai (adatvédelmi, etikai 

szabályok)



MSZ EN ISO 17025:2018
5. Szervezeti követelmények
Laboratórium jogilag felelős a laboratóriumi 
tevékenységért, azonosítania kell a Vezetőséget, amely 
teljes felelősséggel tartozik a laboratóriumért, meg kell 
határozni a Laboratórium szervezeti felépítését, meg kell 
határozni a felelősségi köröket, kompetens személyzettel 
kell rendelkezni, a Vezetőségnek megfelelő módon kell 
kommunikálni az irányítási rendszerrel kapcsolatos  
eredményeket, ügyfélkövetelményeket, és egyéb 
követelményeket.



Kapcsolódó belső szabályozás

• OGYÉI Szervezeti és Működési Szabályzata
• Laboratórium Minőségirányítási Kézikönyve
• Laboratórium Ügyrendje
• Laboratóriumi mester lista
• Laboratórium személyzete (SOP)



MSZ EN ISO 17025:2018

6. Az erőforrásokkal kapcsolatos 
követelmények
• 6.2. Személyzet
Személyzet pártatlan és felkészült (kompetens) 
legyen, munkatársak tájékoztatva legyenek 
feladataikról, felelősségi és hatásköreikről. Legyen 
eljárás a kiválasztásra, képzésre, feljogosításra, 
felügyletre, felkészültség figyelemmel kísérésre. 



Kapcsolódó belső szabályozás
A Laboratórium személyzete (SOP)

• Az OGYÉI és a Laboratórium vezetésének biztosítania kell, hogy a 
Laboratóriumban folyamatosan legyen a vizsgálatok tervezéséhez, 
végzéséhez, értékeléséhez, a vizsgálati jegyzőkönyvek elkészítéséhez 
szükséges kvalifikált személyzet, valamint hogy minden típusú mérést 
legalább 2 személy képes legyen elvégezni

• Összeférhetetlenség, titoktartás
• Az OGYÉI a tehetséges, képzett, szakmailag megfelelő humánerőforrás 

utánpótlása érdekében olyan felvételi és kiválasztási gyakorlatot valósít 
meg, amely objektív, transzparens, tisztességes, biztosítja az 
esélyegyenlőséget és a jogszabályi háttérrel összhangban van

• Naprakész mester lista fenntartása



Kapcsolódó belső szabályozás
Kompetencia elérése, fenntartása, újraminősítés (munkatársak kvalifikálása)

• továbbképzéssel:
belső oktatás (szakmai, minőségügyi)
speciális (külső) oktatás (egyetemeken, akkreditált oktató 

helyeken, konferenciákon)
• vizsgálatok, körvizsgálatok elvégzésével
• egyéb (új műszerek betanulása/betanítása, új kollégák/új technikák 

betanítása)
• tudományos tevékenység (előadás, oktatás tartása 

egyetemen/konferenciákon, publikálás)
• szakértői tevékenység (részvétel munkacsoportokban)

Pontrendszer, éves értékelés, mester lista aktualizálása



MSZ EN ISO 17025:2018

6. Az erőforrásokkal kapcsolatos 
követelmények
• 6.3. Létesítmények és környezeti körülmények
A létesítményeknek és környezeti körülményeknek 
alkalmasnak kell lenniük a laboratóriumi 
tevékenységhez és nem befolyásolhatják 
hátrányosan az eredményeket.
A környezetei körülményeket felügyelet alatt kell 
tartanai és figyelemmel kell kísérni.



Kapcsolódó belső szabályozás
A Laboratórium elhelyezési és környezeti feltételei (SOP)
• „C”tűzveszélyességi fokozat
• Speciális feltételek 

(tömegspektrometria – zajvédő 
fal, atomspektrometria –
„B”tűzveszélyességi fokozat, IR 
labor – állandó páratartalom)

• A tűzveszélyes oldószerek tárolási 
rendje

• Elektromos áram, víz, sűrített 
levegő, gáz, vegyi fülke, klíma 

• Hőmérséklet (max 25 °C), 
páratartalom (max. 60 %)  -
ellenőrzés naponta rendszeresen 
kalibrált hőmérőkkel

• Analitikai mérlegek elhelyezése
• Fokozottan veszélyes (karcinogén, 

mutagén, genotoxikus) anyagokkal 
történő munkavégzés 

• Munkavédelmi szabályok szigorú 
betartatása

• Zárt ajtók, csak az ott dolgozók 
tartózkodhatnak a Laboratóriumban 

• A Laboratóriumi Munkarend
betartása

• Szelektív hulladék tárolás 
(kommunális, üveg, vizsgálati anyag, 
felhasznált vegyszerek), ADR 
előírások betartása, különösen 
veszélyes hulladékoknak külön 
gyűjtő
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6. Az erőforrásokkal kapcsolatos 
követelmények
• 6.4. Berendezések
A Laboratóriumnak legyen hozzáférése a 
laboratóriumi tevékenységek megfelelő 
elvégzéséhez szükséges berendezésekhez és azon 
berendezésekhez, amelyek befolyásolják az 
eredményeket ( mérőműszerek, szoftverek, mérési 
etalonok, referenciaanyagok, fogyóeszközök…stb.).



Kapcsolódó belső szabályozások
• A Laboratórium számítógépes rendszereinek bemutatása és validálása (SOP)
• A Laboratóriumban használt műszerek és egyéb berendezések (SOP)
• A laboratóriumi víz minőségének biztosítása (SOP)
• A laboratóriumi mérőműszerek kvalifikálása (SOP)
• Referenciaanyagok használata, kiválasztása, ellenőrzése és tárolása (SOP)
• Mérőoldatok készítése, faktorának meghatározása, kezelése, és 

nyilvántartása (SOP)
• Tömegmérés, mérlegek kvalifikálása (SOP)
• Hőmérséklet mérése, hőmérők kalibrálása (SOP)
• Mérésügyi szabályzat (SOP)
• Reagensek kezelése (SOP)
• Mérőlombikok ellenőrzése (SOP)



Kapcsolódó belső szabályozás

Laboratóriumi berendezések (műszerek, mérőeszközök, egyéb 
berendezések) (SOP)

• Központi számítógépes nyilvántartás 
• Saját dokumentáció: egyedi nyilvántartási lap, a gyártó cég által biztosított, a 

berendezést kísérő dokumentumok, a beállítást, a kalibrálást vagy kvalifikálást igazoló 
dokumentumok, a javítások, ellenőrzések munkalapjai, a berendezés használatának 
leírása

• Egyedi nyilvántartási lap: nyilvántartási szám/kód, a berendezés és szoftverjének
megnevezése, gyártója, azonosító (gyártási) száma, a berendezés jelenlegi helye, a
hitelesítés-kalibrálás-kvalifikálás érvényessége, a karbantartást végző cég neve, a
szerződés dátuma, valamint egy táblázat arra vonatkozóan, hogy nyomon követhető
legyen, milyen tevékenység történt az adott berendezésen

• A vizsgálatok végzéséhez való alkalmasságot jól látható jelzéssel kell feltüntetni, 
jelezve a karbantartás/kalibráltság/kvalifikáltság állapotát 



Kapcsolódó belső szabályozás
Mérőműszerek kvalifikálása (SOP)
A kvalifikálás során meg kell győződni arról, hogy az adott mérőkészülék alkalmas arra a feladatra, amire 
rendeltetésszerűen használni akarják
A kvalifikálás négy lépésből áll:

 I. szint: Készülék és gyártó kiválasztása (dokumentált igazolása annak, hogy a 
mérőkészülékek vagy rendszerek előterjesztett műszaki adatai alkalmasak a tervezett 
célokra)

 II. szint: Készülék telepítése és üzembe helyezése (dokumentált igazolása annak, hogy a 
mérőkészülékek vagy rendszerek megfelelnek a jóváhagyott műszaki terveknek, a gyártói 
ajánlásoknak és a felhasználói követelményeknek) 

 III. szint: Készülék időszakos és indokolt ellenőrzése (dokumentált igazolása annak, hogy a 
mérőkészülékek vagy rendszerek az előírtaknak megfelelően az alsó és felső technikai és 
mérési határértéken belül működnek az előrelátható működési tartományokban, és 
képesek az előírt (reprodukálható) működésre). Évente és nagyobb változások (javítás, 
alkatrészcsere, stb.) után. Kvalifikációs terv, jegyzőkönyv, kvalifikáció idejének rögzítése a 
nyilvántartási lapon.

 IV. szint: Készülék használat közbeni ellenőrzése (az a minden mérés előtt elvégezendő 
vizsgálatsorozat, ami igazolja, hogy a mérőkészülék megbízhatóan alkalmas a kívánt 
vizsgálat(ok) elvégzésére) 

Rendszeralkalmasság!



Kapcsolódó belső szabályozás

Mérőeszközök kalibrálása (SOP)
• Hőmérők, mérlegek, súlysorozatok, automata 

pipetták, digitálás tolómérők, stopperek …stb.
• Kalibrálásra  tanúsított szervezet
• Kalibrálási bizonyítvány, a kalibrálás során kapott 

értékek figyelembe vétele
• Mérőlombikok (A jelűek), OMCL ajánlás szerint 

szúrópróbaszerű ellenőrzés 



Kapcsolódó belső szabályozás
Az analitikai mérlegek elhelyezése, a tömegmérés kivitelezése, mérlegek ellenőrzése (SOP)

• Vibráció, por és huzat mentes helyen (mérlegszobában)stabil, elektrosztatikus és mágneses 
hatásoktól mentes közvetlen napsugártól védett asztalon

• Mérés ideje alatt a környezet hőmérsékletének változása nem haladhatja meg a ± 5 ºC-t óránként, a 
relatív páratartalom 40-60 % között legyen, a bemérő edény hőmérséklete megegyező legyen a 
környezet hőmérsékletével

• A bemérésekhez a lehető legkisebb tömegű, üveg vagy műanyag bemérő edényt kell használni
• Napi ellenőrzés: mérés előtt, a mérleg szintezése, belső kalibráció 
• Heti ellenőrzés: a mérleg szintezése, egy adott súllyal a tömegmérés pontossága
• Negyedéves ellenőrzés: a Budapesti Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság által évente kalibrált 

etalon súlysorozattal kell végezni, a mérleg méréshatárától függően 3 súlyt (5 %, 50 %, 100% 
közelében) egyenként ötször lemérve kell ellenőrizni a pontosságot

• Időszakos és indokolt ellenőrzés: 
 A mérlegeket kalibrálásra akkreditált laboratórium által legalább évenként, de bármilyen 

javítás vagy elmozdítás után is kalibráltatni kell
 A kalibrálás során ellenőrzik a mérleg linearitását, az ismételhetőséget és az excentrikus 

terhelhetőséget



Kapcsolódó belső szabályozás
• A kvalifikáltsági/kalibráltsági állapotot minden készüléken illetve mérőeszközön  

fel kell tüntetni.

Állapot Színkód Számkód
Kvalifikált/kalibrált zöld lejárat év, hó, 
Nem használható piros számozás nélkül
Csak tájékoztató vizsgálatra használható sárga számozás nélkül

• A laboratóriumi készülékek III. szintű kvalifikálásáról és a mérőeszközök 
kalibrálásról éves tervet kell készíteni, amelyet a Laboratóriumban jól látható 
helyen kell elhelyezni



Kapcsolódó belső szabályozás
Referencia anyagok használata, kiválasztása, ellenőrzése, újraminősítése (SOP)
• Referencia standardok (Ph.Eur.)

 Elsődleges standard: olyan standard, amely tervezett felhasználásával bizonyítottan megfelelő 
tulajdonságokkal bír, alkalmasságát nem olyan módon bizonyították, hogy egy már létező 
standarddal hasonlítják össze

 Másodlagos standard: elsődleges standarddal történő összehasonlítással létrehozott standard
 Nemzetközi standard: olyan elsődleges standard, amely a nemzetközi egységet (NE) definiálja, a 

nemzetközi standardok NE egyenértékét a WHO állapítja meg
 Európai Gyógyszerkönyvi kémiai referencia anyag (CRS): Az Európai Gyógyszerkönyv egy 

cikkelyében vagy általános fejezetében leírtak szerinti alkalmazásra szánt anyag vagy 
anyagkeverék, elsődleges standardok, felhasználás célja szerint minősítve, lejárati idő, 
bizonytalansági érték nincs feltüntetve, analízis bizonylat nem kíséri

• Ha szükséges újraminősítés után lehet használni (azonosítás, víztartalom, 
szennyezés vizsgálat, elsődleges referencia anyag használatával tartalom mérés)

• Központi számítógépes nyilvántartás 
• Tárolási utasítás szerint megfelelő helyen kell tárolni - 25 ºC-on légkondicionált 

helyiségben, hűtve (2-8 ºC) vagy fagyasztva (-20±5 ºC) hűtőszekrényben 
(hőmérséklet napi ellenőrzése rendszeresen kalibrált hőmérővel)



Kapcsolódó belső szabályozás
Reagensek kezelése (SOP)

Reagensek:
Vásárolt 

reagensek 
eredeti edényben 

Vásárolt 
reagensek nem 
eredeti edényben 

Saját készítésű 
reagensek 

Laboratóriumban 
készült R víz

Mérőoldatok

Reagensek kezelése
 Vásárlás (adminisztratív és szakmai ellenőrzés –

bizonylat, minőség ellenőrzése), készítés –
munkafüzetben dokumentálás

 Címke (név, lejárati idő, tárolási körülmény, 
gyártó-készítő neve, készítő aláírása, gyártási 
szám, felbontás ideje, töménység)

 Lejárati idő (gyártó által meghatározott vagy az 
analitikus döntése az anyag fizikai-kémiai 
tulajdonsága alapján), 

 Lejárati idő meghatározása vásárolt reagensek 
felbontása után (analitikus dönt az anyag 
fizikai-kémiai tulajdonsága alapján), 

 Lejárati idő meghosszabbítása (analitikus dönt, 
analitikai vizsgálat az anyag fizikai-kémiai 
tulajdonsága és az analitikai bizonylat alapján)

 Selejtezés, megsemmisítés (veszélyes hulladék)
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6. Az erőforrásokkal kapcsolatos 
követelmények
• 6.5. Metrológiai visszavezethetőség
A Laboratóriumnak ki kell alakítania és fenn kell tartania  
mérési eredményei metrológiai visszavezethetőségét, 
olyan kalibrálások dokumentált, megszakítás nélküli 
láncolatával, amelyek mindegyike hozzájárul a mérési 
bizonytalansághoz és megfelelő referenciához 
kapcsolódik.



Kapcsolódó belső szabályozás

• A laboratóriumi mérőműszerek kvalifikálása (SOP)
• Referenciaanyagok használata, kiválasztása, ellenőrzése és 

tárolása (SOP)
• Mérőoldatok készítése, faktorának meghatározása, kezelése, és 

nyilvántartása (SOP)
• Tömegmérés, mérlegek kvalifikálása (SOP)
• Hőmérséklet mérése, hőmérők kalibrálása (SOP)
• Mérésügyi szabályzat (SOP)
• Reagensek kezelése (SOP)
• Mérőlombikok ellenőrzése (SOP)
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6. Az erőforrásokkal kapcsolatos 
követelmények
• 6.6. Külső forrásból biztosított termékek és 

szolgáltatások
A Laboratóriumnak gondoskodnia kell arról, hogy 
csak megfelelő, a laboratóriumi tevékenységeket 
befolyásoló, külső forrásból biztosított termékeket 
és szolgáltatásokat használjon. 



Kapcsolódó belső szabályozás
A Laboratórium által igénybe vett szolgáltatások és szállítások 
(SOP)

• A Laboratórium működése során különböző vegyszereket és 
fogyóeszközöket használ fel, és különböző szolgáltatásokat vesz igénybe

• A szállítókat és szolgáltatókat a vezetői átvizsgáláson előre 
meghatározott és kommunikált követelményrendszer szerint évente 
értékelni kell, a jóváhagyott beszállítókról és szolgáltatókról 
nyilvántartást kell vezetni

• A beszállítók/szolgáltatók kiválasztásának és értékelésének alapja, azok 
minőségirányítási rendszere, csak olyan szállítót lehet igénybe venni, 
akinek ISO 9001 vagy ISO 107025 minősítése van, további kiválasztási 
szempont a vállalt szállítási határidő, a szállított áru/szolgáltatás 
minősége és az ár

• Indokolt esetben a Laboratórium vezetősége kezdeményezi az elfogadott 
beszállítók/szolgáltatók listájának módosítását
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7. A folyamattal kapcsolatos követelmények
• 7.1. Ajánlatkérések, ajánlatok, szerződések 

átvizsgálása
A Laboratóriumnak eljárással kell rendelkeznie az 
ajánlatkérések, ajánlatok és szerződések 
átvizsgálására (követelmények meghatározása és 
megértése, követelmények teljesítése, alvállalkozó 
alkalmazása, ügyfél tájékoztatása , együttműködés 
az ügyféllel). 



Kapcsolódó belső szabályozás
A Laboratóriumba érkezett megrendelések, kirendelések és felkérések 
elbírálása, vizsgálatok elrendelésének folyamata, vizsgálatok kiadása 
alvállalkozónak (SOP)

• A Laboratórium vezetőségéhez különböző vizsgálatok elvégzésére ajánlatkérések 
érkezhetnek az Intézet hatósági jogköréből fakadóan külső megbízóktól (társhatóságok) 
vagy Intézeten belüli megbízóktól (társosztályok)

• Külső megbízótól érkező ajánlatkérés esetén a Laboratórium vezetősége megvizsgálja, hogy 
az ajánlatkérést teljesíteni tudja-e, a következő  szempontok figyelembevételével: 
 vizsgálati módszer tisztázása 
 műszerezettség, felkészültség 
 kapacitás
 költség
 alvállalkozó bevonása
 összeférhetetlenség

• A Laboratórium vezetőségének javaslata alapján az OGYÉI vezetősége szerződést köt a 
megbízóval, 

• A társosztályok illetve a társhatóságok által kért vizsgálatok elvégzése után a Laboratórium 
szakvéleményt ad



Kapcsolódó belső szabályozás
Vizsgálatok elrendelése
• A Laboratórium vezetője a Vizsgálati Lapon rendeli  el a vizsgálatot
• Megadja a vizsgálat elvégzésének határidejét
• Értékeli a felkérést az alábbi szempontok szerint:

 a laboratórium felkészültsége, műszerezettség
 rendelkezésre állnak-e megfelelő vizsgálati módszerek és követelmények
 vizsgáló kapacitás, tapasztalat
 a laboratórium leterheltsége lehetővé teszi-e a határidő betartását
 szükség esetén rendelkezésre áll-e megfelelő alvállalkozó

• Kijelöli az analitikust, amennyiben szükséges, megnevezi az alvállalkozót
• Felhívja az analitikus figyelmét a minta veszélyessége esetén
• A vizsgálatkérésekről a Laboratórium vezetője által megbízott személy 

nyilvántartást vezet 
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7. A folyamattal kapcsolatos követelmények
• 7.2. Módszerek kiválasztása, igazolása (verifikálása), 

érvényesítése (validálása)
A Laboratóriumnak megfelelő módszereket és eljárásokat 
kell alkalmaznia minden laboratóriumi tevékenységre és 
ahol célszerű a mérési bizonytalanság értékelésére, 
valamint statisztikai módszereket az adatok elemzésére    
(naprakész, mindig érvényes, ügyfél tájékoztatás, 
verifikálás dokumentálása, módszertől való eltérés  
dokumentálása, nem szabványos módszerek validálása). 



Kapcsolódó belső szabályozás
Analitikai eljárások kiválasztása és validálási követelményei 
(SOP)

Vizsgálati módszerek típusai
• Átvett módszerek:

gyógyszerkönyvi módszerek (elsősorban a Ph.Eur.)
gyártók módszerei
nem gyógyszerkönyvi, szakirodalomban publikált módszerek
más előállító validált módszerének alkalmazása valamely előállító 

termékének vizsgálatára 
a hatóanyagra vonatkozó módszer alkalmazása a 

gyógyszerkészítményre
• Pásztázó módszerek
• Saját fejlesztésű analitikai módszerek



Kapcsolódó belső szabályozás
• Validálás (Érvényesítő ellenőrzés): dokumentált igazolása annak, hogy 

a meghatározott paraméterek szerint elvégzett vizsgálati utasítás 
megbízhatóan, hatékonyan és ismételhetően működik

• A Laboratórium vizsgálatai során csak validált módszereket alkalmazhat. 
• A Laboratórium saját fejlesztésű módszerének validálása során, a validálás

folyamatát tartalmazó validálási tervet kell készíteni, a validálási tervnek 
tartalmaznia kell a kritikus paramétereket, az elvégzendő vizsgálatok 
pontos leírását és az elfogadhatósági határértékeket

• A validálási vizsgálatokról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben az 
eredményeket összegzik, utalva a validálási tervekre, minden eltérést, a 
következtetések levonásával együtt fel kell jegyezni



Kapcsolódó belső szabályozás
Átvett módszerek validálása

• A validálási adatok nagyobb része már rendelkezésre áll, ezért 
nem vagy csak néhány validálási paramétert szükséges vizsgálni

• ”Formális validálásra nincs szükség” kifejezés azt jelenti, hogy a 
validálást korábban már mások elvégezték

• A módszer adott körülmények közötti alkalmasságát azonban 
minden esetben igazolni kell, azaz a módszerátvételi 
ellenőrzést (alkalmasság megerősítése) mindig el kell végezni



Kapcsolódó belső szabályozás

Pásztázó vizsgálatok validálása
• Megfelelőség vizsgálata: a termékek vizsgálatánál a követelményeknek 

való megfelelés/nem-megfelelés eldöntése a cél, gyors analízisre van 
szükség 

 azonosság – specifikusság
 szennyezés vizsgálat – specifikusság, meghatározási határ, pontosság
 tartalom – specifikusság, pontosság

• Ismeretlen termék analízise: az elemzendő mintáról kevés információ 
áll rendelkezésre, a termék felirata alapján a benne lévő anyagok 
jelenlétét vagy hiányát kell megállapítani vagy a megrendelő által kért 
egyéb szempontokat kell tisztázni  

 azonosság – specifikusság
 tartalom – specifikusság, pontosság, helyesség



Kapcsolódó belső szabályozás
Saját fejlesztésű módszerek validálása

Validálási
paraméterek

Azonosítás Szennyezés 
vizsgálat

(mennyiségi/
Határérték)

Hatóanyag 
mennyiségi 

meghatározá
s

Nyom
elemzés

Specifikusság + +/+ + +

Pontosság

Módszer
ismételhetőség

- +/- + +

Köztes pontosság vagy 
reprodukálhatóság

- +/- + +

Helyesség - +/- + +

Linearitás - +/- + +

Mérési tartomány - +/- + +

Kimutatási határ - -/+ - +

Meghatározási határ - +/- - -



Kapcsolódó belső szabályozás
A mérési eredmények értékelése és megadása (SOP)

• A mérési eredményeket a Laboratórium validált módszerek alkalmazása során 
kapja, melyeknek a pontossága ismert és azt a követelmények megállapítása 
során figyelembe vették

• Ha a követelmények számszerű értékek, a mérési eredményt is számszerűen kell 
megadni.  

• Minden mérést megfelelően kiképzett személyzetnek kell elvégezni
• Minden eredményt ellenőrizni és jóvá kell hagyni
• A Laboratórium az eredmények értékelésénél az alábbi elveket követi: 

 a megfelelés megállapítása az esetek döntő többségében az átlagos eredmény alapján 
történik 

 a relatív szórásnak vagy a konfidencia intervallumnak egy előre meghatározott 
maximálisan megengedett értéknél kisebbnek kell lennie

 az átlag kiszámításánál az egyedi mérési eredményeket nem kerekítjük, viszont az 
átlagot az előírt határértékkel azonos tizedes jegyre kerekítve adjuk meg

 a párhuzamosok számát a vizsgálati tervben kell rögzíteni
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• 7.4. A vizsgálati és kalibrálási tételek kezelése
A Laboratóriumnak rendelkeznie kell eljárással a vizsgálati 
minták átvételére, kezelésére, tárolására, megőrzésére, 
ártalmatlanítására. (minta károsodás kizárása, kezelési 
utasítás betartása, azonosítás, meghatározott 
körülményektől való eltérés rögzítése, , körülményekben 
beállt változást az ügyféllel közölni kell, tárolási 
körülményeket figyelemmel kell kísérni és feljegyezni). 



Kapcsolódó belső szabályozás
A vizsgálati minták kezelése (SOP)

A vizsgálati minták típusai:
 minőségi kifogáshoz/mellékhatás-bejelentéshez mellékelt minták
 piacellenőrzési minták
 társhatóságok által küldött minták (pl. hamis, ismeretlen minták és illegális kereskedelemben 

előforduló minták)
 körvizsgálatok mintái
 gyógyszerkönyvszerkesztéssel és a FoNo szerkesztéssel kapcsolatos vizsgálatok mintái

• A vizsgálati minták fogadása (iktatás, hűtős/nem hűtős minta)
• Központi nyilvántartás
• Tárolási utasítás 

 A ”legfeljebb 25 ºC-on”, ”legfeljebb 30 ºC-on” tárolandó minták légkondicionált helyiségben 
(hőmérséklet napi ellenőrzése rendszeresen kalibrált hőmérővel)

 A hűtést (2-8 ºC) vagy fagyasztást (-20±5 ºC) igénylő minták tárolása hűtőszekrényeiben 
(hőmérséklet napi ellenőrzése rendszeresen kalibrált hőmérővel) 

• A mintákat lejárati időtől függetlenül, beérkezésüktől számítva 2 évig őrizzük
• Megsemmisítés a veszélyes hulladékok megsemmisítésére vonatkozó szabályok szerint 

történik, a mintákat elszállításukig elkülönítve tároljuk
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7. A folyamattal kapcsolatos követelmények
• 7.5. Műszaki feljegyzések
A Laboratóriumnak biztosítania kell, hogy az egyes 
laboratóriumi tevékenységekre vonatkozó feljegyzések 
tartalmazzák az eredményeket, a jelentést,  és elegendő 
információt ahhoz, hogy azonosíthatók legyenek a mérési 
eredményt befolyásoló tényezők, és a kapcsolódó mérési 
bizonytalanság (dátum, felelős személy, létrehozással 
azonos időpontban, visszavezethetőség korábbi 
feljegyzésekre).



Kapcsolódó belső szabályozás
Feljegyzések és nyilvántartások kezelése (SOP)

Feljegyzések típusai
 Minőségirányítási  feljegyzések: pl. belső auditok jegyzőkönyvei, vezetői átvizsgálások jelentései, 

helyesbítő tevékenység
 Minőségirányítási nyilvántartások: pl. HKE eredmények, vizsgálatkérések nyilvántartása
 Szakmai feljegyzések: pl. minőségi bizonylatok, beszerzési dokumentumok, műszernapló
 Szakmai nyilvántartások: pl. kromatográfiás oszlopok, reagensek, vizsgálat alatt levő minták 

nyilvántartása

Feljegyzések kezelése, archiválás
 Primer adatok: a vizsgálatok során nyert megfigyelés, adat a keletkezésükkel egy időben (pl. 

munkafüzet), a mérés során a megadott módszertől történt eltérést fel kell jegyezni, aláírással kell 
igazolni a változatást

 Kézzel írt feljegyzések javításának szabályai: a kézzel írt feljegyzésekbe ceruzával írni tilos, a 
javításokat egyszeri áthúzással, tollal kell végezni, a javítást végző személy aláírásának és a javítás 
dátumának is szerepelnie kell, az eredeti szövegnek vagy adatnak olvashatónak kell maradnia

 Archiválás: A papíron tárolt adatokat (munkafüzetek, primer adattárolók) megfelelő körülmények 
között, zárható helyen minimum 5 évig őrzik, az iratok ezt követően az Intézet központi irattárába 
kerülnek. Az elektronikus adatok archiválásáról az intézeti hálózati rendszeren keresztül az IT 
gondoskodik
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• 7.6. A mérési bizonytalanság értékelése
A Laboratóriumnak meg kell határoznia a mérés 
során a mérési bizonytalanság összetevőit és az 
értékelés során minden jelentős összetevőt 
megfelelő elemzési módszerrel figyelembe kell 
venni. 



Kapcsolódó belső szabályozás
A mérések bizonytalansága (SOP)

• Mérési bizonytalanság az, az értéktartomány, mely a mérés alapján a mintához 
rendelhető. A módszerek pontosságára és helyességére vonatkozó információk a 
validációs jelentésben találhatóak.

• A mennyiségi meghatározások mérési eredményeinek bizonytalanságát 
kétféleképpen lehet megadni:
 konfidencia intervallummal, egy adott pl.=0,95 valószínűségi szinten, és előre 

meghatározott számú párhuzamosra
 relatív szórással, amely nem lehet jelentősen nagyobb a validálás során megállapított 

szórásnál

• A mérési bizonytalanságok becslésének két módja van
 „lépésről lépésre” megközelítés (összesített bizonytalanság): minden egyes komponens 

(amely hozzájárul a teljes bizonytalansághoz) azonosítása és mennyiségi meghatározása, 
majd a  hozzájárulások összesítése

 átfogó bizonytalanság: korábbi vizsgálatok során nyert adatok alapján (pl. módszer 
validálás, körvizsgálatok), ezek az adatok a bizonytalansági összetevőket együttesen tükrözik



Kapcsolódó belső szabályozás
• Megfelelőségi vizsgálatok: az eredmények megbízhatóságát jól működő 

minőségirányítási rendszer mellett az alábbi tényezők biztosítják: 
 a bizonytalanság átfogó becslése
 a rendszeralkalmassági követelmények alkalmazása 
 az előre definiált analitikai elfogadási követelményeknek való megfelelés

• A nem-megfelelés típusú vizsgálatok: a mérési eredmények 
bizonytalanságát az átfogó megközelítéssel becsüljük, de bizonyos 
esetekben szükség lehet a lépésről lépésre megközelítésre is

• Az ún. „gyanús” minták analízise több lépésből áll (az ilyen minták gyakran 
nagyon kis mennyiségűek, néha ismeretlen hatóanyagot tartalmaznak)

1. lépés: azonosítás: különböző módszerekkel, de legalább 2 független módszerrel
2a. lépés: mennyiségi meghatározás hivatalos validált módszerekkel
2b. lépés: mennyiségi meghatározás adaptált más validált módszerekkel
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• 7.7. Az eredmények érvényességének 

biztosítása
A Laboratóriumnak rendelkeznie kell eljárással 
az eredmények érvényességének 
monitorozására (tervezett folyamat, tendencia 
elemzés,  statisztikai módszerek). 



Kapcsolódó belső szabályozás
A vizsgálati eredmények érvényességének biztosítása (SOP)

• Validált módszerek alkalmazása, a rendszeralkalmassági követelmények 
teljesítése

• Előre definiált analitikai elfogadási követelmények felállítása és alkalmazása
• A mérőeszközök rendszeres kalibrálása, a mérlegek napi ellenőrzése
• A műszerek rendszeres kvalifikálása és vizsgálat előtti ellenőrzése
• A munkatársak szakképzettsége
• A referencia anyagok megfelelő kiválasztása, ellenőrzése és tárolása
• A mérési eredmények bizonytalanságának reális becslése
• A minták megfelelő beszerzése és tárolása
• Megismételt vizsgálatok, ugyanazt vagy más módszert alkalmazva
• Régi minták újra-vizsgálata 
• Laboratóriumon belüli összehasonlító vizsgálatok
• Visszanyerési kísérletek
• A vizsgálatokhoz használt reagensek megfelelő minőségének biztosítása
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• 7.8. Az eredmények közlése
Az eredményeket pontosan, egyértelműen és objektíven kell megadni, 
kibocsájtás előtt át kell vizsgálni és jóvá kell hagyni. A vizsgálati jegyzőkönyv 
tartalmazza az ügyféllel egyeztetett összes információt, az eredmények 
megadásánál a vizsgálatot kérő igényeit teljesíteni kell. Az eredményeket úgy 
kell megadni, hogy az lehetővé tegye azok értelmezését.
A vizsgálati jegyzőkönyvek alaki követelményeit úgy kell kialakítani, hogy 
alkalmazkodjanak minden vizsgálati típushoz, és a minimálisra csökkenjen a 
félreértések vagy a visszaélések lehetősége.
A Laboratórium felelős az összes közölt információért.
Megfelelőségi nyilatkozat adása esetén dokumentálni kell a döntési szabályt.



Kapcsolódó belső szabályozás
A vizsgálati eredmények közlése (SOP)

• A vizsgálati 
jegyzőkönyveket az 
analitikus munkatársak 
készítik, jóváhagyásukat 
a Laboratórium vezetője 
vagy helyettese végzi 

• A vizsgálati jegyzőkönyv 
papír változata 
tekinthető hivatalosnak

Vizsgálati jegyzőkönyv tartalma:
• Vizsgálati jegyzőkönyv száma, dátum
• Vizsgálatkérés sorszáma
• Iktatási (azonosító) szám
• Megrendelő neve, címe
• Vizsgálat célja
• Mintaazonosító adatok (név, 

hatóanyag/hatáserősség, gyártó, gyártási 
szám, gyártási/lejárati idő, csomagolás 
leírása, minta állapota) 

• Vizsgálat időpontja 
• A vizsgálatokhoz felhasznált minta 

mennyisége
• Vizsgálati eredmények, mérési bizonytalanság 

és az előírt értékek megadása
• Nyilatkozat a vizsgált anyag a 

követelményeknek való megfeleléséről és 
arról, hogy a vizsgálati eredmények csak az 
adott vizsgálati mintára vonatkoznak

• Vélemények, értelmezések
• Aláírások



Kapcsolódó belső szabályozás
A határértékeken kívülre eső (HKE) eredmények (SOP)

• Amennyiben a laboratóriumi vizsgálat során valamely eredmény nem felel meg a 
követelményeknek, a Laboratóriumnak ki kell vizsgálnia, hogy analitikai hiba, a 
terméktől független tényezők vagy a termék sajátossága okozta a HKE eredményt

• Független, a vizsgálatba nem bevont, de az adott analitikai technikára megfelelő 
kompetenciával rendelkező kivizsgáló

• A kivizsgáló átbeszéli az analitikussal az elvégzett vizsgálatot, ellenőrzi a primer 
adatokat, a számolást,  a mérőkészüléket, a referencia anyagokat, reagenseket, 
megállapítja, hogy a HKE eredményt okozhatta-e az analitikai vizsgálat során 
elkövetett bármilyen hiba

• Ha igen, a Laboratórium vezetője érvényteleníti a HKE eredményt és elrendeli az újra-
vizsgálatot

• Ha a HKE eredmény okát nem sikerül megállapítani, a Laboratórium vezetője a HKE 
eredmény megerősítése érdekében rendeli el az újra-vizsgálatot, az eredmények 
megadásánál az eredeti és ismételt mérést egyaránt figyelembe kell venni

• A HKE eredmények kivizsgálását a laboratórium vezetője értékeli és amennyiben 
szükséges helyesbítő intézkedéseket rendel el a hasonló hibák további kiküszöbölése 
érdekében
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• 7.9. Panaszok
A Laboratóriumnak dokumentált eljárással 
kell rendelkeznie a panaszok fogadására, 
értékelésére és a panaszokkal kapcsolatos 
döntések meghozatalára (panasz 
beérkezése, jóváhagyása, kivizsgálása, 
intézkedés, nyomon követés, kiértesítés).



Kapcsolódó belső szabályozás
Az ügyfelektől és egyéb érdekelt felektől érkező panaszok és 
észrevételek kezelése (SOP)

• Intézeti szintű panaszkezelés
• A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 
• Panasz: a Laboratórium tevékenységével, szolgáltatásaival kapcsolatosan felmerülő 

minden bejelentés, amelyben a panaszos kifogásol valamilyen eljárást vagy 
megfogalmazza azzal kapcsolatos konkrét, egyértelmű igényét

• Pozitív visszajelzés (dicséret)
• A felmerült panaszok és észrevételek fontos információkat hordoznak, ezért azok 

kezelése szervesen be épül a Laboratórium minőségirányítási rendszerébe, valamint a 
folyamatos fejlesztés tevékenységébe

• Panaszkezelés:
• Kivizsgálás (jogos, nem jogos panasz – elutasítás)
• Elemzés
• értékelés rendjét 
• Szükséges intézkedések meghatározására (azonnali javítás, helyesbítő vagy bármilyen 

fejlesztési tevékenység)
• Intézeti szintű panasznyilvántartás – panasz ügyintézés hatékonyságának mérése
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• 7.10. Nem-megfelelő munka
A Laboratóriumnak rendelkeznie kell egy  eljárással, 
amelyet akkor kell végrehajtania, ha laboratóriumi 
tevékenysége bármely eleme vagy eredménye nem 
felel meg a saját és az ügyfél követelményeinek 
(felelőségi körök, intézkedések, értékelés, döntés a 
nem-megfelelő munka elfogadásáról, ügyfél 
értesítése, munka újrakezdése).



Kapcsolódó belső szabályozás
A nem-megfelelő munka kezelése (SOP)
• Nem-megfelelő munka előfordulhat a vizsgálat bármely fázisában

 vevői visszajelzés alapján
 műszerek ellenőrzése során
 vegyszerek, referencia anyagok, minták ellenőrzése során
 vezetői átvizsgálások során
 külső/belső auditok során
 vizsgálat közben

• Kivizsgálás
• Intézkedések

 adminisztratív hiba-korrekció
 berendezés hiba, vegyszerhiba, referencia anyag hiba – új vizsgálat
 személyi mulasztás- alkalmasság mérlegelése

• Analitikai hiba – eredmény nem adható ki
• Helyesbítő tevékenység
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• 7.11. Az adat és információ kezelés felügylete
A Laboratóriumnak hozzáféréssel kell rendelkeznie a 
laboratóriumi tevékenységek elvégzéséhez szükséges 
adatokhoz és információkhoz (az információ kezelő 
rendszereket validálni kell, védeni kell a jogosulatlan 
hozzáférésektől, védeni kell a hamisítástól és 
adatvesztéstől, biztosítani kell az adat és információk 
sértetlenségét, módszeresen ellenőrizni kell).



Kapcsolódó belső szabályozás
A Laboratórium számítógépes rendszereinek bemutatása és 
validálása (SOP)
A Laboratóriumban használt számítógépes rendszer részei:

 intézeti számítógépek
 egyes laboratóriumi készülékekhez tartozó dedikált számítógépek és a rajtuk futó, a készüléket 

működtető összetett vezérlő programok

• Számítógépes rendszerek nyilvántartása – nyilvántartási lap, egyedi azonosító
 szoftverek nyilvántartása (szoftver, házi készítésű algoritmus, elektronikus nyilvántartás)
 hardverek nyilvántartása
 listák (felelősök, belépési jelszavak) – Laboratórium vezetőjénél

• Szoftverek, házi szoftverek validálása: garantálja a számítógépes rendszerekkel kapott 
eredmények, tárolt adatok megbízhatóságát

• Adatbázisok, nyilvántartások: az intézeti hálózat, hozzáférés személyes jelszó segítségével, 
minden nyilvántartás írásvédett, tűzfalas védelem

• Adatok védelme: 
 nyomon követhetőségét az alap adatoktól az adatfeldolgozás során nyert eredményekig 
 az adatok törlésének, illetve utólagos módosításának korlátozása, biztonsági másolatok 
 5 éves adatarchiválási idő
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8. Irányítási rendszerrel kapcsolatos 
követelmények
• 8.1. Választási lehetőségek
A laboratóriumnak ki kell alakítania, dokumentálnia kell, 
be kell vezetnie és fenn kell tartania egy olyan irányítási 
rendszert, amely képes alátámasztani és bizonyítani azt, 
hogy következetesen teljesíti az ISO 17025 szabvány 
követelményeit és biztosítja a laboratórium eredményes 
működését. A laboratóriumnak be kell vezetnie az „A” 
vagy „B” lehetőségnek megfelelő irányítási rendszert.
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8. Irányítási rendszerrel kapcsolatos 
követelmények
• 8.2. Irányítási rendszer dokumentációja
A laboratórium vezetőségének az ISO 107025 szabvány céljainak 
elérése érdekében politikát és célokat kell kialakítania, 
dokumentálnia és fenntartania. A politikáknak és céloknak 
foglalkozniuk kell a laboratórium felkészültségével, 
pártalanságával, és következetes működésével.  A laboratórium 
vezetősége elkötelezett az irányítási rendszer bevezetése és 
fejlesztése mellett. Mindenkinek hozzáférést kell biztosítani az 
irányítási rendszer dokumentációjához.



Kapcsolódó belső szabályozás

Laboratórium 
stratégiai céljai

Minőségpolitika

Minőségirányítási 
Kézikönyv



Kapcsolódó belső szabályozás
A Laboratórium stratégia céljai:               OGYÉI 2018-2020 stratégia része

A Laboratórium Minőségpolitikai Nyilatkozata
• A EDQM, OMCL hálózat elismert és megbízható tagjaként a magyar betegek és a magyar 

lakosság érdekét minden más szempont elé helyezve, a lehető legmagasabb szakmai 
színvonalon, költséghatékony módon végezi tevékenységét

• Függetlenül és pártatlanul végzi tevékenységét
• Gyógyszerhatósági laboratóriumként a munkáját az általa vizsgált anyagok és termékek 

gyártóitól, forgalmazóitól függetlenül, azok befolyásától mentesen végzi
• Tevékenységét ügyfélbarát, szolgáltató jelleg, tudásközpont jelzőkkel lehessen említeni
• Partnereivel magas szakmai színvonalon, átláthatóan, hatékonyan, felelősségteljesen és 

részrehajlás nélkül működik együtt
• Munkája során a hazai jogszabályoknak, az Európai Unió jogi aktusainak és a szakmai 

irányelveknek valamint etikai előírásoknak megfelelően jár el
• Elkötelezett azon kockázatok és lehetőségek meghatározására és kezelésére, amelyek 

befolyásolják a minőségirányítási rendszer működését



Kapcsolódó belső szabályozás
A Laboratórium Minőségirányítási Kézikönyve

• Minőségirányítási rendszer alapdokumentuma
• MSZ EN ISO 17025:2018 szabvány követelményei
• Vezetői nyilatkozat
Az OGYÉI főigazgatója a és Laboratórium vezetője 

 Laboratórium valamennyi munkatársától elvárja, hogy az OGYÉI jövőképe, 
értékrendje, küldetése, vezetői iránymutatása szellemében végezze a munkáját, 
valamint alkalmazza és tartsa be a Minőségirányítási Kézikönyvben előírtakat 

 megteremti azt az alkotó és együttműködő munkahelyi környezetet, amely 
lehetőséget ad a munkatársaknak a fejlődésre, a szakmai és azokat támogató 
folyamatok kockázatainak és hibáinak feltárására és javítására, valamint a 
minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztésében való részvételre

 gondoskodik arról, hogy a Laboratórium értékrendjét, stratégiáját és 
minőségpolitikáját mind a munkatársak, mind az érdekelt felek megismerjék és 
megértsék

 biztosítja a nyílt, transzparens kommunikációt



MSZ EN ISO 17025:2018
8. Irányítási rendszerrel kapcsolatos 
követelmények
• 8.3. Irányítási rendszer dokumentumainak 

felügyelete
A laboratóriumnak felügylet alatt kell 
tartania az ISO 17025 szabvány 
követelményeinek teljesítéséhez kapcsolódó 
dokumentumokat.



Kapcsolódó belső szabályozás
Laboratórium dokumentációs rendszer (SOP)

Minőségirányítási 
dokumentumok

Minőségirányítási 
dokumentumok

Minőségpolitika

Minőségirányítási kézkönyv

Minőségirányítási eljárások 
(SOP)

Munkautasítások 

(DOC)

Formanyomtatványok

Szervezetszabályozó 
dokumentumok

Szervezetszabályozó 
dokumentumok

Szervezeti és Működési 
Szabályzat

Főigazgatói utasítással 
kiadott szabályzatok

Ügyrend

Külső szabályozó 
dokumentumok
Külső szabályozó 
dokumentumok

Jogszabályok

Szabványok 

(ISO 17025:2005)

OMCL Irányelvek, ajánlások

Gyógyszerkönyv (Ph.Eur.)

Szakkönyvek, folyóiratok



Kapcsolódó belső szabályozás
Minőségirányítási dokumentumok kezelése (SOP)
• OGYÉI szabályozás
• A Laboratórium által készített, minőségirányítási rendszerhez 

tartozó dokumentumokat összetéveszthetetlen módon kell 
azonosítani 
 Minőségirányítási Kézikönyv (OGYÉI-LAB-MKK-OMCL-vz)
 Eljárások (OGYÉI-LAB-SOP-OMCL-xy/vz)
 Munkautasítások (OGYÉI-LAB-DOC-OMCL-M-xy/vz - Módszerek, -

Kvalifikálási tervek, OGYÉI-LAB-DOC-OMCL-HI-xy/zv - Használati utasítások)
 Formanyomtatványok (FO)
 Mellékletek (M)



Kapcsolódó belső szabályozás
Minőségirányítási dokumentumok: a Laboratóriumban végzett tevékenységek 
minőségét alapvetően befolyásoló, analóg vagy digitális, fényképészeti vagy írásos 
formában, papíron vagy elektronikusan megjelenített, belső eredetű vagy külső 
forrásból származó szabályzat, szabvány, eljárás, utasítás
• Belső dokumentumok:

 Minőségirányítási Kézikönyv
 Általános szabályzó dokumentum (SOP): 36
 Módszerleírás (DOC): 79
 Kvalifikációs terv (DOC): 22
 Használati utasítás (DOC): 76

• Külső dokumentumok kritikus és nem kritikus változásainak nyomon követése, 
az érvényben levő laboratóriumi szabályzó dokumentumok módosítása, illetve 
új dokumentumok írása



Kapcsolódó belső szabályozás
Minőségirányítási 
dokumentumok felépítése 
1. CÉL
2. Alkalmazási terület
3. Rövidítések, fogalmak 
4. (Jogszabályi hivatkozás)
5. Az eljárás/utasítás 

leírása
6. Folyamatellenőrzési 

pontok
7. Hivatkozások
8. Mellékletek
9. Módosítások jegyzéke

• Minőségirányítási 
dokumentumok 
kezelésének szabályai

• Készítés, formai 
követelmények/készítő, 
azonosítószám, 
verziószám

• Ellenőrzés, jóváhagyás, 
kiadás

• Nyilvántartása
• Felülvizsgálata – belső 

audit során (évente)
• Módosítása
• Visszavonása/archiválás



MSZ EN ISO 17025:2018
8. Irányítási rendszerrel kapcsolatos 
követelmények
• 8.5. A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos 

tevékenységek
A laboratóriumnak át kell gondolnia a laboratóriumi 
tevekénységekhez kapcsolódó kockázatokat és 
lehetőségeket. Meg kell tervezni a kockázatokkal és 
lehetőségekkel kapcsolatos intézkedésket. Az 
intézkedéseknek arányosnak kell lennie a laboratórium 
eredményességére gyakorolt lehetséges hatással.



Kapcsolódó belső szabályozás
OGYÉI Integrált Kockázatkezelési rendszere – működési kockázatok (Főig. 
Utasítás)

Laboratóriumon belüli kockázatalapú megközelítések:
 Laboratóriumi személyzet kompetenciája
 Vizsgálati minták kezelése
 Eredmények közlése – kockázatbecslés 
 Laboratóriumi munka éves tervezése
 Piacellenőrzés
 Pártatlanág – Etikai Kódex
 Nem-megfelelő munka kezelése
 CAPA-k
 Belső auditok
 Vezetői átvizsgálások

Kockázatok 
azonosítása

Kockázatok 
elemzése

Kockázatok 
értékelése

Intézkedési 
tervek

Kockázatok 
figyelemmel 

kísérése



MSZ EN ISO 17025:2018
8. Irányítási rendszerrel kapcsolatos 
követelmények
• 8.6. Fejlesztés
A laboratóriumnak azonosítania kell és ki kell 
választania a fejlesztési lehetőségeket, valamint meg 
kell valósítania minden szükséges intézkedést. A 
laboratóriumnak visszajelzést kell kérnie az 
ügyfeleitől. A visszajelzéseket elemezni kell és fel kell 
használni az irányítási rendszer és a működés 
fejlesztésére. 



Kapcsolódó belső szabályozás
A folyamatok hatékonyságának és hatásosságának elemzését és 
ezáltal a fejlesztést szolgáló eszközök

• Minőségpolitika
• Stratégia/minőségpolitikai célok
• Külső/belső auditok eredményei
• Adatok elemzése, jártassági vizsgálatok eredményei
• Helyesbítő tevékenységek
• Vezetőségi átvizsgálás
• Kockázatfelmérés (lehetőségek)



Kapcsolódó belső szabályozás
A Laboratórium szolgáltatásai és együttműködései (SOP), 
Ügyfélelégedettségmérés (SOP) 

• Az ügyfelek elégedettségére vonatkozó információk tervezett, 
rendszeres gyűjtése és elemzése

• Az nformációk alapján a szükséges intézkedések meghatározása 
• A tevékenység hozzájárul a folyamatos fejlesztéshez és a 

Laboratórium szolgáltatási színvonalának magas szinten tartásához
• A Laboratórium évente célzott kérdőíves ügyfélelégedettség-

mérést végez (Survey Monkey)
• Az ügyfélelégedettség-mérés eredményei alapján különböző CAPA  

tevékenység indulhat



MSZ EN ISO 17025:2018
8. Irányítási rendszerrel kapcsolatos 
követelmények
• 8.7. Helyesbítő tevékenységek
A laboratóriumnak reagálnia kell a nem-
megfelelőségre, értékelnie kell az okokokat, 
intézkedést kell tennie, meg kell vizsgálni az 
intézkedések eredményességét, aktualizálnia kell a 
kockázatokat és lehetőségeket, változtatásokat kell 
tenni az irányítási rendszerben, ha szükséges. 



Kapcsolódó belső szabályozás
Nem-megfelelőségek kezelése, helyesbítő-, megelőző és fejlesztési 
tevékenységek (SOP)
• Nem-megfelelőség: valamely követelmény nem teljesülése
• Helyesbítő tevékenység: tervezett tevékenység, amely a folyamatokban 

bekövetkezett nem-megfelelőségek okainak megszüntetésére irányul, annak 
érdekében, hogy megakadályozza azok ismételt előfordulását. A helyesbítő 
tevékenységet a felmerült nem-megfelelőség súlyosságával a fellépő 
kockázatokkal és a következményekkel arányosan kell meghatározni.

• Megelőző tevékenység: tervszerűen folytatott tevékenység, amely a 
folyamatokban a lehetséges nem-megfelelőségek, hibák, vagy más nem 
kívánatos helyzetek okainak megszüntetésére irányul, hogy megakadályozza 
azok előfordulását 

• Fejlesztési tevékenység: az a tervszerűen végrehajtott tevékenység, mely egy 
folyamat, termék, vagy szolgáltatás fejlesztésére, a teljesítmény növelésére 
irányul 



Kapcsolódó belső szabályozás
Nem-megfelelőségek azonosítása

 Belső audit során
 Külső szervezet által végzett ellenőrzés, audit 

során
 Érdekelt felektől érkező visszajelzések által 

(pl. panasz)
 A szolgáltatási folyamatok nem megfelelő 

működésének, vagy a folyamatszabályozás 
problémáinak észlelése által (belső 
észrevétel)

 Vezetőségi átvizsgálás során

Nem-megfelelőségek osztályozása 
 Szabályozási
 Működési 

Nem-megfelelőségek kockázati besorolása
 Magas 
 Közepes
 Enyhe

• CAPA nyilvántartás, 
intézkedések nyomon 
követése

• PDCA



MSZ EN ISO 17025:2018
8. Irányítási rendszerrel kapcsolatos 
követelmények
• 8.8. Belső auditok
A laboratóriumnak tervezett időközönként belső 
auditokat kell végeznie, hogy információkat 
szolgáltasson arról, vajon az irányítási rendszer 
megfelel-e a saját és az ISO 17025 szabvány 
követelményeinek, valamint, hogy az irányítási 
rendszer eredményesen működik-e. 



Kapcsolódó belső szabályozás
Belső auditok (SOP)
• Főigazgató által jóváhagyott három éves belső audit stratégia és éves belső 

audit terv szerint
• Laboratórium tevékenysége kielégíti-e a minőségirányítási rendszer és az MSZ 

EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány és az EDQM (OMCL hálózat) előírások 
követelményeit tevékenységei

• OGYÉI képzett belső auditorai végzik, megbízó levéllel, függetlenek a 
Laboratórium tevékenységétől, titoktartási kötelezettség

• Rendszer audit (a minőségirányítási rendszer általános belső auditja)
• Technikai audit (laboratóriumi vizsgálati tevékenység belső auditja)
• IT rendszerek audit (OMCL követelmény)
• Audit jegyzőkönyv
• Helyesbítő tevékenység



MSZ EN ISO 17025:2018
8. Irányítási rendszerrel kapcsolatos 
követelmények
• 8.9. Vezetőségi átvizsgálások
A laboratórium vezetőségének tervezett 
időközönként át kell vizsgálnia irányítási 
rendszerét azért, hogy biztosítsa folyamatos 
alkalmasságát, megfelelőségét és 
eredményességét.



Kapcsolódó belső szabályozás
Vezetői átvizsgálások (SOP)
A vezetői átvizsgálás során figyelembe kell venni
• A Laboratórium szempontjából lényeges belső és külső tényezők változását
• Stratégiai és minőségcélok teljesülését
• Minőségpolitika és a minőségirányítási eljárások megfelelőségét
• Korábbi vezetői átvizsgálásokból és ülésekből származó intézkedések megvalósulásának nyomon 

követését és értékelését
• Legutóbbi belső és külső  auditok eredményeit
• Helyesbítő és fejlesztési intézkedéseket
• Munka terjedelmében vagy jellegében bekövetkezett változásokat
• Külső és belső érdekelt felektől érkezett visszajelzéseket 
• Panaszokat
• A laboratóriumok közötti összehasonlítások vagy felkészültségi vizsgálatok eredményeit
• Az előző évről szóló munkajelentést, a következő évre vonatkozó munkatervet, beleértve a 

piacellenőrzési tervet 
• Eredmények érvényességének biztosítását
• Fejlesztési javaslatokat 
• Kockázatok azonosításának és kezelésének megfelelőségét
• Egyéb tényezőket, így különösen a munkatársak képzését



Előadás vázlata
• AZ OGYÉI és az OGYÉI Gyógyszerkémiai és 

Technológiai Laboratórium bemutatása, feladatai
• MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN 17025:2018 

szabvány bemutatása
• Akkreditálás/EDQM auditálás/GLP inspekció
• Az OGYÉI Gyógyszerkémiai és Technológiai 

Laboratórium minőségirányítási rendszere
MSZ EN ISO 17025:2018
OMCL irányelvek



OMCL irányelvek - Általános dokumentumok

• OMCL definiciója
• OMCL státusz
• Taglaboratóriumok listája
• Etikai szabályok
• Krízis menedzsment
• Éves jelentés
• Információáramlás a hálózaton belül
• Piacellenőrzési vizsgálatok kockázatalapú 

megközelítése
• MJA (Mutual Joint Audit) szabályai



OMCL irányelvek – Technikai dokumentumok
• Készülékek kvalifikációja (HPLC, GC, UV-VIS, IR, 

automata titrátor, automata pipetta, MS, 
mérlegek, pH mérők, AAS) 

• OMCL dokumentumok kezelés
• Mérési bizonytalanság becslése
• Megfelelőség vizsgálatok
• Analitikai módszerek validálása
• Eredmények közlése (HKE eredmények 

kivizsgálása, jóváhagyó felelősége, újra 
vizsgálat)

• Minta kezelés
• Számítógépes rendszerek validálása (Excel 

táblázatok érvényesítése, komlpex
számítógépes rendszerek  érvényesítése)

• Reagensek kezelése
• Alvállakozók által végzett vizsgálatok



OMCL irányelvek – Technikai dokumentumok
Ajánlások

• Környezeti feltételek kezelése
• Analitikai oszlopok 

kvalifikálása
• Mérőlombikok kezelése
• Változás kezelés
• Analitikusok kvalifikálása és 

újra-kvalifikálása
• Ritkán használt analitikai 

technikák



Minőségirányítási rendszer a Gyógyszerkémiai és 
Technológiai Laboratóriumban - Összefoglalás

• Szükséges szabályrendszer, amelyet az 
alapvető minőségirányítási 
követelmények betartásával 
folyamatosan és rugalmasan a 
mindennapi gyakorlati munkához kell 
alakítani 

• Segíti a mindennapi munka 
dokumentálását, nyomon követését, 
fejlesztését

• A világos, egyértelmű szabályok segítik a 
kollégákat abban, hogy átlássák a 
folyamatokat, és abban saját felelősségi 
körüket, feladataikat

• Kockázatalapú gondolkodásra ösztönöz



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET


