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ELŐADÁS TÉMAKÖREI

- IN VITRO DIAGNOSZTIKAI ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ

VÁLTOZÁSOK A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZETBEN

- VÁRHATÓ KIHÍVÁSOK ÉS HELYZETÉRTÉKELÉS AZ IVDR RENDELETTEL

KAPCSOLATBAN

- DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZÖK OSZTÁLYBA SOROLÁSI SZABÁLYAI

- REGISZTRÁCIÓ / TERMÉK BEJELENTÉS / NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL



VÁLTOZÁS A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZETBEN (IVDD – IVDR)

EU tagállamaira vonatkozó 
szabályozás - irányelv

98/79/EC (IVDD) in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai 
eszköz

Magyarországon hatályos 
nemzeti szabályozás – nemzeti 

végrehatási intézkedés

8/2003. (III. 13.) ESZCSM 
rendelet (IVD eszköz)

VÁLTOZÁS:
EU parlament és tanács 2017/746. Rendelet (IVDR)

RENDELETI forma – közvetlenül hatályos minden elemében, hatályba lépése: 2017. 
május 26.

2017. május 26. – 2022. május 26. átmeneti időszak  
2022. május 26. – a rendelet alkalmazás kezdőnapja



MI INDOKOLTA A RENDELET MEGALKOTÁSÁT?

• A JELENLEGI SZABÁLYOK ELTÉRŐ ÉRTELMEZÉSE ÉS ALKALMAZÁSA

• A TECHNOLÓGIA ROHAMOS FEJLŐDÉSE

• A PIP IMPLANTÁTUM BOTRÁNY

• ÖREGEDŐ NÉPESSÉG – NÖVEKVŐ ESZKÖZIGÉNY

• ESZKÖZÖK NYOMONKÖVETHETŐSÉGE – EUDAMED, UDI

2017/746. 
Rendelet 

(IVDR)



ÁTMENETI IDŐSZAK

2019. szeptember

Forrás: Medtech Europe, 2019. július 30. 



MIT IS SZABÁLYOZ AZ IVDR?

Összefoglalva minden olyan tevékenység 
szabályozását, ami az IVD eszköz jogszerű 
EU-ban történő forgalmazásához 
szükséges. Pl.

- bejelentett szervezetek felügyelete, 

- kockázati osztályba sorolási szabályok, 

- megfelelőség értékelési eljárásokat, 

- teljesítőképesség- értékelést,

- teljesítőképesség- vizsgálatokat, 

- vigilancia / termékvisszahívási rendszer,

- piacfelügyelet,

- egyedi eszközazonosító rendszer (UDI) 

- termékregisztráció (elektronikus 

rendszer - EUDAMED)

- termékek EU adatbázisa (EUDAMED)

- forgalomba hozatal utáni felügyelet

- címke, használati útmutatóra 
vonatkozó követelmények,

- műszaki dokumentáció tartalmi 
követelményei, értékelése

- minőségirányítási rendszer 
követelmények

- Szabályoknak való megfelelés 
biztosításáért felelős személy 
kijelölése, bejelentése



AZ IN VITRO DIAGNOSZTIKAI ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ FOGALMA IVDD – IVDR 

Reagens, reagens származék, kalibráló és kontrollanyag, diagnosztikai kit, készülék, 
berendezés, gép, szoftver vagy rendszer - önmagában vagy más eszközzel együttesen 
alkalmazva a gyártó az emberi szervezetből származó minták  - kizárólag vagy elsősorban 
azzal céllal történő in vitro vizsgálata céljából történő használatra szán, hogy információt 
szolgáltasson a következők bármelyikéről vagy a következő célok bármelyike érdekében:

- Fizológiai vagy patológiai folyamatról vagy állapotról

- Veleszületett testi vagy szellemi károsodásokról,

- Adott kóros állapotra vagy betegségre való hajlamról,

- Egy kezelésre adott válasznak vagy az általa kiváltott reakcióknak az előrejelzése 
céljából,

- Terápiás intézkedések meghatározása vagy figyelemmel kísérése céljából.

Minták befogadására szolgáló tartály  IVD eszköz.  (nem változott)

A „gyakorlatban”: fogalom meghatározás pontosítása és kiszélesítése (IVDR), a szoftver is 
IVD eszköz, kóros állapot vagy betegség előrejelzésre irányuló vizsgálatok.



HELYZETÉRTÉKELÉS 2019. SZEPTEMBER

IVDR megfelelőség értékelési eljárásra 
jelentkező gyártók:

- jelenleg IVDD tanúsítottak

- időközben megjelenő új gyártók

- azok a gyártók, akiknek eddig nem kellett

külső tanúsítóhoz folyamodni (pl. DIAGON) 

IVDD tanúsítók száma az EU-ban: 20

IVDR-re kijelölt szervezetek száma jelenleg: 0

10 szervezet adta be az EU-ban a

kérelmet IVDR-re! 

- Várhatóan több ezer gyártó kérvényez 
IVDR megfelelőség értékelést az EU-ban.
- Kijelölt szervezet kapacitás probléma.
- Gyártók jelentős költség növekedés 
(IVDR termék tanúsítás – átsorolás B,C,D)





1.RÉSZ:  OSZTÁLYBA SOROLÁS SZABÁLYAI

IVDR
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„D” osztály

„C” osztály

„B” osztály

„A” osztály

B, C, D osztály 
bejelentett szervezet  
általi megfelelőség 
értékelés KÖTELEZŐ!

„A” lista

„B” lista

Önellenőrzésre 
szolgáló IVD eszköz

IVDD



OSZTÁLYBA SOROLÁS SZABÁLYAI

D Magas közegészségügyi kockázat
Magas egyéni kockázat

C Nem magas közegészségügyi kockázat
Magas egyéni kockázat

B Alacsony közegészségügyi kockázat
Nem magas egyéni kockázat

A Alacsony közegészségügyi kockázat
Alacsony egyéni kockázat
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OSZTÁLYOZÁSI SZABÁLYOK (47. CIKK ÉS VIII. MELLÉKLET)

• Az IVD eszköz osztályba sorolása elsődlegesen a törvényes 
gyártó feladata.

• Az osztályozásnál az eszköz rendeltetése az irányadó.

• A gyártónak ehhez részletesen ismernie kell a rendelet VIII. 
számú mellékletet (végrehajtási és osztályozási szabályok).

• Ha a bejelentett szervezet nem ért egyet a gyártó által végzett 
eszköz besorolással, az illetékes hatóság elé kell vinni.



OSZTÁLYBA SOROLÁS SZABÁLYAI (IVDR VIII. MELLÉKLET)
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OSZTÁLYBA SOROLÁS SZABÁLYAI (IVDR VIII. MELLÉKLET)

C



OSZTÁLYBA SOROLÁS SZABÁLYAI (IVDR VIII. MELLÉKLET)

C

B
Betegközeli eszközöket saját jogon (kimutatandó paraméter alapján) kell besorolni!



OSZTÁLYBA SOROLÁS SZABÁLYAI (IVDR VIII. MELLÉKLET)
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2. RÉSZ - IVD ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ BEJELENTÉSE / REGISZTRÁCIÓJA

IVDD - IVDR 

- JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

- GAZDASÁGI SZEREPLŐK - FOGALMAK

- GYÁRTÓI REGISZTRÁCIÓ

- FORGALMAZOTT TERMÉK REGISZTRÁCIÓ

- REGISZTRÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI DÍJAK

- REGISZTRÁCIÓS FOLYAMAT VÁLTOZÁS



2. IVDD - IVDR TERMÉK BEJELENTÉS

JOGSZABÁLY HELYEK

IVDD IVDR

8/2003. (III. 13) ESZCSM rendelet
7.-8. §. Bejelentési kötelezettség

2017/746. EU rendelet
26. -27. -28. cikk, VI. melléklet

Gyártói, meghatalmazott képviselői 
termék bejelentés, Forgalmazói 
termék bejelentés

- orvostechnikai eszköz regisztrációja (UDI-DI) 
- „gazdasági szereplők” regisztrációja (egyedi 
regisztrációs szám)
gyártói, meghatalmazott képviselői, importőrök 
regisztrációja) – EUDAMED modulok 

Nyilvántartásba vételről igazolást 
állít ki a Hatóság

27. Cikk – az EUDAMED-be felvitt adatok 
nyilvánosság számára hozzáférhetőek

8/2003. (III. 13) ESZCSM rendelet
8. sz. melléklet, teljesítőképesség 
értékelés

2017/746. EU rendelet
VI. Fejezet
I. melléklet, 1.-2. fejezet



FOGALMAK (GAZDASÁGI SZEREPLŐK) - IVDR

• Gyártó:

olyan természetes vagy jogi személy aki/amely 
eszközt gyárt vagy teljesen felújít, vagy eszközt 
terveztet, gyártat vagy teljesen felújíttat, és a 
szóban forgó eszközt a saját neve vagy 
védjegye alatt forgalmazza,

OEM-PLM fogalmak megszűnnek!

• Meghatalmazott képviselő: 

az Unióban letelepedett olyan természetes 
vagy jogi személy, aki vagy amely egy, az Unión 
kívül működő gyártótól írásos megbízást 
kapott és fogadott el, hogy meghatározott 
feladatokkal kapcsolatban a gyártó nevében 
eljárjon, figyelemmel ez utóbbinak az e 

rendelet szerinti kötelezettségeire.

• Importőr:
Az Unióban letelepedett minden olyan 
természetes vagy jogi személy, aki vagy 
amely harmadik országból származó 
eszközt hoz forgalomba az uniós piacon. 

• Forgalmazó:
A gyártótól vagy importőrtől különböző 
minden olyan természetes vagy jogi 
személy a forgalmazói hálózatban, aki vagy 
amely a eszközt forgalmaz, a 
használatbavétel időpontjáig bezárólag.



TERMÉK BEJELENTÉS GYÁRTÓI REGISZTRÁCIÓ ÚJ IVD ESZKÖZ

ESETÉN (ÁLTALÁNOS IVD ESZKÖZ) - FOLYAMAT

IVDD IVDR

2018. Január 1-től  - OGYÉI elektronikus bejelentés e-
Papír szolgáltatás,  Cégkapun keresztül történő 
bejelentés

EUDAMED adatbázisban
Eszköz regisztrációjának elektronikus rendszere – 26. 
cikk

Gyártói regisztrációhoz szükséges minden 
dokumentum elkészítése,   mellékletként feltöltése, 

Alapvető adatelemek, UDI-DI feltöltése 
gyártó végzi

Gyártói termék bejelentéshez szükséges a 
teljesítőképesség értékelési igazolás feltöltése. 

Gazdasági szereplők regisztrációja, gazdasági 
szereplők azonosítására szolgál, egyedi regisztrációs 
szám – Hatóság

Papír  alapú igazolás letölthető a Cégkapun keresztül OGYÉI Orvostechnikai Főosztály feltöltés utáni
validálás



Forrás: OGYÉI- Orvostechnikai Főosztály



TERMÉK BEJELENTÉS FORGALMAZOTT IVD ESZKÖZÖK ESETÉBEN

IVDD IVDR

8/2003. (III.13.) ESZCSM rendelet, 7. §. (5) 
A Mo.-on forgalomba hozni kívánt IVD eszköz nyilvántartásba
vétele kérhető a Hatóságtól,
Magyar nyelven kerül kiállításra az igazolás

Tagállamok bevezethetnek nemzeti 
rendelkezést, a területükön forgalomba 
hozott eszközök forgalmazóinak
regisztrációjára. (27. cikk)
Az IVDR kizárólag a gyártók, meghatalmazott
képviselők, importőrök regisztrációját 
részletezi.

Közbeszerzési eljárások kötelező beadandó dokumentuma az 
IVD eszköz forgalmazói igazolása.

Helyi ÁFA szabályozás, IVD reagensek 27 % helyett  5 % Áfával 
forgalmazhatóak Mo.-on az igazolás birtokában.

A kiadott igazoláson feltüntetésre kerül a gyártó, és a 
forgalmazó is (amennyiben nem EU-s gyártó az EU 
meghatalmazott képviselő is. 



KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI DÍJAK, KÖLTSÉGEK - REGISZTRÁCIÓ (HATÓSÁG), MEGFELELŐSÉG

ÉRTÉKELÉS (KIJELÖLT SZERVEZET)  
IVDD IVDR

Nyilvántartásba vételi díj  - 71.900 Ft – IVD készülékek, minta 
befogadásra szolg. tartály

Tagállamok lehetősége  a díjak 
kiszabása, összetételét, mértékét 
nyilvánosan hozzáférhetővé teszik 
(104. cikk)Nyilvántartásba vételi díj  - 17.000 Ft – IVD reagensek

A nyilvántartásban, valamint a határozatban szereplő adatokban 
bekövetkező változások átvezetése – módosítás – 16.000 Ft

Free Sales Certificate (Szabadforgalmi igazolás) kiadása – 35.000 Ft

Teljesítőképesség- vizsgálat iránti kérelem, igazolás kiállítása - Ingyenes

Megfelelőség értékelés  eljárás - gyártó és kijelölt szervezet közötti 
szerződés szerint

Kijelölt szervezetek  kötelesek 
nyilvánossá tenni a standard díjak 
jegyzékét (46. cikk)

*50/1996. (XII.27.) NM rendelet hatályos állapot szerint



Regisztrációs folyamat új fejlesztésű termék esetén 
(jelenleg) – általános IVD eszköz - IVDD

Regisztrációs folyamat „C” osztályú 
termék esetén (IVDR)

IVD termék forgalmazása 

Bejelentési igazolás kiadása (OGYÉI), 
nincs érvényessége

Nyilvántartásba vételi kérelem + mellékletek 
benyújtása  OGYÉI felé - Cégkapu

Klinikai vizsgálat 3 független laborban + 
saját QC bevizsgálás

Teljesítőképesség értékelés vizsgálat 
lefolytatása 

Megfelelőség értékelési eljárás kijelölt 
szervezet által, megfelelőségi tanúsítvány 

kiállítása – EUDAMED, tanúsítvány érvényes 
5 évig

Igazolás (EUDAMED)

IVD eszköz nyilvántartásba vétel  
EUDAMED

Teljesítőképesség értékelés vizsgálat 
lefolytatása - EUDAMED 

IVD termék forgalmazása



ÖSSZEFOGLALÁSUL

MINDEN IVD GYÁRTÓNAK JAVASOLT, HOGY KEZDJE MEG A FELKÉSZÜLÉST:

- MŰKÖDTESSEN TANÚSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERT (ISO 13485: 2016)

- HOZZON LÉTRA MUNKACSOPORTOT AZ UDI STRATÉGIÁJÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA

(MINŐSÉGÜGYI, FEJLESZTÉSI, LOGISZTIKAI ÉS GYÁRTÁSI RÉSZLEGEK KÖZREMŰKÖDÉSE)

- HATÁROZZÁK MEG AZ IVD ESZKÖZÖK BESOROLÁSÁT AZ IVDR (VIII. MELLÉKLET) 
SZERINT

- VÉGEZZEN GAP ANALÍZIST A GYÁRTOTT TERMÉK MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓJÁNAK

MEGFELELŐSÉGE ÉS A FORGALOMBA HOZATAL UTÁNI RENDSZER VONATKOZÁSÁBAN,

- VÉGEZZE EL AZ ELEMZÉS UTÁN MEGHATÁROZOTT FELADATOKAT, 

- VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A KIJELÖLT SZERVEZETTEL, ÜTEMTERV ELKÉSZÍTÉSE.



Az IVDR végrehajtási modellje , részletesebb lépésenkénti útmutató (12 pontban)
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/getting-ready-new-regulations/manufacturers-ivd_en



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


