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Orvostechnikai	  Készülékek	  és	  
Rendszerek	  Modul

• A	  modul	  célkitűzése megismertetni	   a	  hallgatókat	  az	  egészségügyben	  használt	  
orvosbiológiai	  méréstechnika,	  jel-‐ és	  képfeldolgozás	  korszerű	  eszközeivel,	  
készülékeinek,	  berendezéseinek	  rendszertechnikai	  és	  rendszerben	  
programozható	  illetve	  tesztelhető	  áramköri	  felépítésével,	  működési	  
jellemzőivel.	  

• Továbbá	  részletes	   ismereteket	   kapnak	  hallgatóink	  a	  megismert	  orvosi	  
készülékek,	  berendezések	  minőségbiztosításának	  eljárásairól,	  
hitelesítésének,	  időszakos	  felülvizsgálatának	  és	  hibadiagnosztizálásának	  
méréstechnikájáról, automatikus	  mérőrendszereiről	  és	  azok	  informatikai	  
hátteréről	  valamint	  az	  egészségügyi	   informatikán	  belül	  az	  Internet	  és	  modern	  
kommunikációs	  technológiák	  orvostechnikai	  alkalmazásáról.	  

• A	  modul	  tanulmányi	  ismereteinek	  elsajátítása	   közvetve	  elősegíti	   olyan	  
villamosmérnöki	  képességek	  kifejlesztését,	  amelyek	  jól	  hasznosíthatók	  a	  
korszerű	  műszerek	  beszerzése,	  fejlesztése,	  telepítése,	  üzemeltetése,	  
hibadiagnosztizálása	  és	  szervizelése	  szakterületeken.	  

A MÚLT 1969-2009
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Elektronikai-‐ orvostechnikai	  műszerek	  
és	  tesztelés	  Modul

• A	  modul	  célkitűzése:	  Az	  ipar	  számára	  magas	  szintű,	  biztos	  
tudással	  rendelkező	  villamosmérnököket	  képezni,	  akiknek	  
elsősorban	  az	  elektronikai	  tesztelés,	  a	  széles	  spektrumú	  
ipari,	  illetve	  specializáltan	  orvostechnikai	  készülék-‐
tervezés,	  valamint	  szerviz	  és	  minőségbiztosítási	  feladatok	  
ellátása	  a	  szakterülete.

• Orvostechnika	  területénmegismertetjük	  a	  hallgatókkal	  a	  
biológiai	  mérnöki	  alapismeretek	  mellett	  a	  fiziológiai	  
alapokat,	  az	  emberi	  test	  elektromos	  és	  nem	  elektromos	  
jellemzőinek	  mérésének	  módszereit	  és	  eszközeit,	  valamint	  a	  
diagnosztikai	  és	  terápiás	  műszereket,	  eljárásokat	  (pl.	  EKG,	  
pacemaker,	  ultrahangos	  diagnosztika	  és	  terápia,	  CT,	  MRI)…

2010- 2017



Oktatási	  portfolió
ÓE	  kórház	  és	  és orvostechnikai	  képzések

• Folyamatosan	  futnak
– Kórház és	  orvostechnikai szakmérnök képzés
– BSC-‐s,	  nappali	  rendű	  orvostechnikai	  mérnök	  
képzés

• Indítása	  folyamatban
– Kórháztechnikai	  és	  orvostechnikai	  mérnöki	  
mesterképzési	  szak

A JELEN



Kórház és	  Orvostechnikai szakmérnök
képzés

• A	  szakirányútovábbképzés neve: Kórház-‐ és	  Orvostechnikai
Szakmérnök szakirányútovábbképzési szak

• Rendeleti szám:	  OH-‐FNYF/1357-‐3/2018	  
• A	  felsőoktatási intézményneve:Óbudai	  Egyetem	  KandóKálmán	  

Villamosmérnöki Kar

• Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség:	  
– magyarul:	  Kórház-‐ és	  orvostechnikai szakmérnök
– angolul:	  Hospital	  and	  Medical	  Engineer	  

• Időtartama:	  4	  félév
• Gyakorisága:	  havonta 2	  nap
• Helyszíne:	  Óbudai	  Egyetem	  KVK,	  Budapest,	  VIII.	  ker.	  Tavaszmező u.	  



Kórház és	  Orvostechnikai szakmérnök
képzés

• 2019	  tavaszi	  félévében	  elindult (20	  fővel),	  akik	  a	  következő	  helyekről	  érkeztek:	  
– Mátrai	  Gyógyintézet,	  Gyöngyös,	  
– Bács-‐Kiskun	  Megyei	  Kórház,	  Kecskemét,	  
– Nagykőrösi	  Rehabilitációs	   Szakkórház	  és	  R.I.,	  Nagykőrös	  
– Fejér	  Megyei	  Szent	  György	  Egyetemi	  Oktató	  Kórház,	  Székesfehérvár	  
– Jávorszky	  Ödön	  Kórház,	  Vác	  
– Duocor	  Ipari	  Bt.,	  Makó	  
– Somogy	  Megyei	  Kaposi	  Mór	  Oktató	  Kórház,	  Kaposvár	  
– Dr.	  Kenessey	  Albert	  Kórház	  –Rendelőintézet,	  Balassagyarmat	  
– Debreceni	   Egyetem,	  Debrecen	  
– Szent	  László	  Kórház,	  Sárvár	  
– Duna	  Medical	  Center,	  Budapest	  
– Ferrum-‐Trade	  Hungary	  Kft.,	  Hatvan	  
– Hévízgyógyfürdő	  és	  Szent	  András	  Reumakórház,	  Hévíz	  
– Állami	  Szívkórház,	  Balatonfüred	  
– Dombóvári	  Szent	  Lukács	  Kórház,	  Dombóvár	  
– B.A.Z	  Megyei	  Központi	  Kórház	  és	  Egyetemi	  Oktatókórház,	  Miskolc	  
– Vecsési	  Egészségügyi	  Szolgálat,	  Vecsés	  
– Szent	  Pantaleon	  Kórház-‐Rendelőintézet,	  Dunaújváros	  
– Békés	  Megyei	  Központi	  Kórház,	  Gyula	  
– Albert	  Schweitzer	  Kórház-‐Rend.,	  Hatvan



A	  képzés	  célja
• Olyan Kórház-‐ és	  Orvostechnikai szakmérnökök
képzése,	  akik a	  meglévő legalább alapképzési mérnöki
vagy informatikai szakképzettségükre alapozva
elsajátítják az egészségügyi intézmények (kórházak,	  
klinikák,	  rendelőintézetek,	  magánklinikák,	  diagnosztikai
és	  rehabilitációs központok stb.),	  illetve az
orvostechnológiai ipar és	  szolgáltatások területénaz
orvostechnológiai/orvostechnikai feladatokhoz
szükséges orvosbiológiai és	  egészségtudományi
ismereteket,	  valamint a	  speciálisan az egészségügy
területén vagy az egészségügyet kiszolgáló területeken
szükségesműszaki ismereteket.	  



Kórház és Orvostechnikai szakmérnök
képzés (folyt.)

Ezen ismeretek megszerzésével képesek felelősséggel ellátni:	  
• az egészségügyi intézmények orvostechnikai és	  kórháztechnikai eszközeinek

szakszerű és	  biztonságos üzemeltetését,	  a	  gép-‐,	  műszer-‐ és	  eszközgazdálkodás
feladatait,	  

• az orvostechnikai vagy egészségipari vállalkozásokban,	  illetve a	  szolgáltatási
területen a	  tervezés,	  fejlesztés,	  kivitelezés,	  bemérés,	  ellenőrzés és	  szervizelés
feladatait,	  

• az egészségügyi intézmények infrastrukturális és	  műszaki ellátási feladatait.	  
Ezen képességek alapján alkalmasak lesznek arra,	  hogy az egészségügyi szakszemélyzet

(orvosok,	   ápolók,	  gazdasági szakemberek,	  egészségügyi menedzserek)	  mellett
szakszerűen vegyenek részt a	  gyógyító-‐megelőző,	   valamint a	  rehabilitációs
tevékenység ellátásának hatékony elősegítésében.	   Interdiszciplináris képzettségük
alapján összekötő szerepet töltenek be az orvosok,	  ápolók,	  az egészségügyi
gazdasági szakemberek,	  valamint a	  külső műszaki szakemberek közötti
véleménycserében,	  a	  felmerülő döntéstámogató igények és	  a	  megvalósítható
műszaki lehetőségek egyeztetése során.	  



A	  tanrendben szereplő tantárgyak
• Orvostudományi alapismeretek:

Anatómiai alapismeretek,	  Élettan-‐kórélettan,	  Kórházhigiénia;	  

• Szakirányúalapozóműszaki ismeretek:
Orvostechnológiai alapismeretek;	  Kórháztechnikai alapismeretek,	  
Fiziológiai jelek méréstechnikája,	  Egészségügyi informatika;	  

• Orvostechnikai szakmai ismeretek:
Orvostechnikai eszközök,	  Orvosi képi megjelenítők,	  Speciális
orvostechnikai készülékek,	  Gyógyászati biztonságtechnika;	  

• Orvostechnológiai és	  kórháztechnikai szakismeretek: Egészségügyi
gazdasági és	  jogi ismeretek,	  Orvos-‐ és	  kórháztechnológia,	  
Kórházüzemeltetés,	  Kórházi szolgáltatások



Szakterületi modul tárgyai

• Klinikai mérnöki:	  
– Egészségügyi intézmények tervezési és	  üzemeltetési
feladatai,	  

– Kórházmenedzsment,	  
– Kórházüzemeltetés projekt.	  

• -‐Orvostechnikai mérnöki:	  
– Orvostechnikai készülékek rendszertechnikai elemei,	  
– Orvostechnikai készülékek tesztelése,
– Minőségbiztosítás akkreditációs projekt.	  



Jelentkezési	  információk

• Következő jelentkezési határidő:	  
folyamatosan	  ,	  legkésőbb	  	  2020.	  február
http://kvk.uni-‐obuda.hu/kepzesek/szakiranyu_tovabbkepzes/orvostechnika

• Jelentkezés módja:	  az intézmény által
kibocsátott jelentkezési lapon
Csatolandó dokumentumok:	  oklevél másolat



KÓRHÁZTECHNIKAI	  ÉS	  ORVOSTECHNIKAI	  
MÉRNÖKI	  MESTERKÉPZÉSI	  SZAK

• A	  mesterképzési	  szak	  megnevezése:	  kórháztechnikai	  és	  
orvostechnikai	  mérnöki	  (Hospital and	  Medical
Engineering)

• A	  mesterképzési	  szakon	  szerezhető	  végzettségi	  szint	  és	  
a	  szakképzettség	  oklevélben	  szereplő	  megjelölése
– végzettségi	  szint:	  mester-‐ (magister,	  master;	  rövidítve:	  
MSc-‐)	  fokozat

– szakképzettség:	  okleveles	  kórháztechnikai	  és	  
orvostechnikai	  mérnök

• Képzési	  terület:	  műszaki
• A	  képzési	  idő	  félévekben:	  4	  félév



Kórháztechnikai	  és	  orvostechnikai	  
mérnöki	  mesterképzési	  szak	  (folyt.)

• A	  mesterfokozat	  megszerzéséhez	  
összegyűjtendő	  kreditek	  száma:	  120	  kredit

• A	  szakképzettség	  képzési	  területek	  egységes	  
osztályozási	  rendszere	  szerinti	  tanulmányi	  
területi	  besorolása:	  529	  (ISCED	  1997	  szerint),	  
719	  (ISCED-‐F	  2013	  szerint)
– De	  folyamatosan jönnek újabb megfelelősségi
követelmények…



KÓRHÁZTECHNIKAI	  ÉS	  ORVOSTECHNIKAI	  
MÉRNÖKI	  MESTERKÉPZÉSI	  SZAK

(aktuális	  háttér)
• MDCG	  2019-‐7	  Guidance	  on	  Article	  15	  of	  the	  
Medical	  Device	  Regulation	  (MDR)	  and	  in	  vitro	  
Diagnostic	  Device	  Regulation	  (IVDR)	  regarding	  
a	  "person	  responsible	  for	  regulatory	  
compliance"	  (PRRC)	  	  	  	  	  -‐ (Publication	  date:	  
01/07/2019)	  



KÓRHÁZTECHNIKAI	  ÉS	  ORVOSTECHNIKAI	  
MÉRNÖKI	  MESTERKÉPZÉSI	  SZAK

(aktuális	  háttér)
Manufacturers1	  (paragraph	  1)	  “Manufacturers	  shall	  have	  available	  within	  their	  organisation	  

at	  least	  one	  person	  responsible	   for	  regulatory	  compliance	  who	  possesses	  the	  requisite	  
expertise	  in	  the	  field	  of	  medical	  devices.	  The	  requisite	  expertise	  shall	  be	  demonstrated	  
by	  either	  of	  the	  following	  qualifications:	  	  

(a) a	  diploma,	  certificate	  or	  other	  evidence	  of	  formal	  qualification,	  awarded	  on	  
completion	  of	  a	  university	  degree	  or	  of	  a	  course	  of	  study	  recognised	  as	  equivalent	  by	  
the	  Member	  State	  concerned,	   in	  law,	  medicine,	  pharmacy,	  engineering	   or	  another	  
relevant	  scientific	  discipline,	  and	  at	  least	  one	  year	  of	  professional	  experience	  in	  
regulatory	  affairs	  or	  in	  quality	  management	  systems	  relating	  to	  medical	  devices;	  	  

(b) four	  years	  of	  professional	  experience	  in	  regulatory	  affairs	  or	  in	  quality	  management	  
systems	  relating	  to	  medical	  devices.	  	  Without	  prejudice	   to	  national	  provisions	   regarding	  
professional	  qualifications,	  manufacturers	  of	  custom-‐made	  devices	  may	  demonstrate	  
the	  requisite	  expertise	  referred	  to	  in	  the	  first	  subparagraph	  by	  having	  at	  least	  two	  years	  
of	  professional	  experience	  within	  a	  relevant	  field	  of	  manufacturing.”	  

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36166



A	  mesterképzési	  szak	  képzési	  célja	  és	  a	  
szakmai	  kompetenciák

A	  képzés	  célja	  olyan	  interdiszciplináris	  elméleti	  és	  gyakorlati	  ismeretekkel	  
rendelkező	  mérnökök	  képzése,	  akik	  az	  orvostechnikai	  iparban	  
gyártmányfejlesztésben	  és	  minőségbiztosítási	  feladatokban	  képesek	  
hatékonyan	  részt	  venni,	  valamint	  az	  egészségügyi	  ellátó	  intézmények	  
üzemeltetését	  teszik	  lehetővé.	  

A	  végzett	  hallgatók	  képesek	  lesznek	  a	  szakterületükön	  kutatási-‐fejlesztési	  
feladatok	  ellátására	  és	  hasonló	  csoportok	  önálló	  irányítására,	  de	  ugyanakkor	  
képesek	  az	  orvostechnikai	  műszerek	  és	  rendszerek	  és	  műszerek	  megismerése	  
után	  az	  orvostechnikai	  eszközök	  forgalomba	  hozatalának	  folyamatában	  aktívan	  
részt	  venni	  és	  dönteni,	  mellyel	  a	  szakhatósággal	  effektíven	  együttműködő	  
felelős	  személyekké	  válnak,	  akik	  az	  orvostechnikai	  eszközgyártók	  és	  
forgalmazók	  mérnöki	  munkáját	  segítik	  és	  a	  hatályos	  előírásokat	  betartják.	  
Egyúttal,	  az	  egészségügyi	  intézmények	  rendszerfejlesztését	  és	  üzemeltetését	  
mérnöki	  irányelvek	  mentén	  lesznek	  képesek	  hatékony	  mérnöki	  munkával,	  
logisztikai	  és	  menedzsment	  stratégiákkal	  segíteni,	  ezzel	  elősegítve	  a	  modern	  
kihívásoknak	  megfelelni	  tudó	  egészségügyi	  intézmények	  működését.	  A	  
mesterfokozat	  megszerzése	  feljogosít	  a	  doktori	  képzésben	  való	  részvételre.



A	  mesterképzés	  szakmai	  jellemzői
• A	  szakképzettséghez	  vezető	  tudományágak,	   szakterületek,	  amelyekből	  a	  szak	  

felépül:
– természettudományi	  ismeretek (villamosságtani	  alapismeretek,	   információs	  rendszerek,	  

alkalmazott	  biológia,	  élettan,	  egészségügyi	  higiénia)	   ;
– gazdasági	  és	  humán	  ismeretek	  (vezetési	  és	  menedzsment	  ismeretek,	   jogi	  ismeretek,	  

intézményi	  logisztika)	  ;
– egészségügyi	  mérnöki	  szakmai	  ismeretek	  (orvosi	  adatok	  gyűjtése,	  megjelenítése,	  

modellezése,	  elemzése,	   statisztikai	  értékelése,	   feldolgozása	  és	  tárolása,	  orvosi	  adatok	  
biztonsága,	  az	  orvostechnikai	  rendszerek	  alapjai,	  rendszerelmélet,	   az	  egészségügyi

– ellátás	  krízishelyzetekben	  való	  műszaki	  kezelése,	  méréstechnikai	  alapok,	  egészségügyi	  
intézmények	  műszaki	  üzemeltetése,	  az	  orvosi	  képalkotás	  és	  képfeldolgozás	  alapjai,	  klinikai	  
labortechnika,	  orvosi	  rendszerek	  gyártmányfejlesztése)	  .

• A	  választható	  specializációkat	  is	  figyelembe	  véve:	  orvostechnikai	  rendszerek	  
működését	  és	  engedélyeztetését,	  gyártásfejlesztését,	  egészségügyi	   intézmények	  
műszaki	  üzemeltetését,	  továbbá	  a	  szakma	  igényeinek,	  valamint	  a	  szakindítást	  kérő	  
intézmények	  hagyományainak	  megfelelő	   további	  specializációkhoz	  tartozó	  speciális	  
szakmai	  ismeretek.	  

• A	  szakmai	  gyakorlat	  követelményei:	  A	  szakmai	  gyakorlat	  négy	  hét	  időtartamot	  
elérő	  egybefüggő	   gyakorlat.	  A	  szakmai	  gyakorlat	  kritériumkövetelmény.



A	  képzés	  státusza
• Tanterv	   (2018.05)
• KKK	   (2018.06)
• ÓE	  -‐ Egyetemi	  szenátusi	  döntés	   (2018.06)
• Támogatói	  nyilatkozatok	   (2018.05-‐2018.11)

– Szervezetek	  (Magyar	  Mérnök	  Kamara,	  MediKlaszter,	  OGYÉI,	  …)
– Ipari	  szereplők	  (77e,	  Mediso,	  BBraun,	  Innomed,	  Siemens,	  ...)
– Ellátó	  intézmények	  (GOKI,	  SE	  Kútvölgyi	  Klinikai	  Tömb,…)

• Miniszteri	  engedélykérés	   (2018.11.)
• Kórháztechnikai	  és	  orvostechnikai	  mérnöki	  mesterképzési	  szak	  

létesítési	  eljárásának	  megindításának	  engedélyezése	  	  OE-‐RH	  
1578/2018	   (2019.01.)

• A	  képzés	  tervezett	  indítása:	   (2020/2021)
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Köszönöm a	  figyelmet!

kozlovszky.miklos@nik.uni-‐obuda.hu


