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PROGRAM

1. CE jelölés alapjai

• EU alapjogok
• Az áruk szabad áramlása
• Egységes követelmény rendszer
• A CE jelölés 6 lépése dióhéjban

2. Orvostechnikai eszközök CE jelölése:

• Hatályos jogszabályok bemutatása (MDR/IVDR) és különbségek a régi jogszabályokhoz 
képest (MDD/IVDD).

• Mi orvostechnikai eszköz és mi nem az?
▪ orvostechnikai eszköz és in vitro orvostechnikai eszköz fogalom meghatározása

• Az osztályba sorolás jelentősége a közbeszerzési kiírások szempontjából.
▪ orvostechnikai és IVD orvostechnikai eszközök kockázati osztályba sorolása

• Melyik kockázati osztály esetén milyen dokumentumokkal lehet/kell igazolni a 
megfelelőséget?

▪ EU megfelelőségi nyilatkozat
▪ EU tanúsítvány
▪ regisztrációt igazoló hatósági igazolás

• Mikor, milyen igazoló dokumentumot kérhetünk?
▪ MDR/IVDR bevezetésének szakaszai, átmeneti rendelkezések
▪ MDD/IVDD vs MDR/IVDR 

• EUDAMED szerepe és használata a közbeszerzések során.
• Közbeszerzési kiírások szakértői támogatása.
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A KÉPZÉSRŐL

Az MDR-re való átálláshoz bonyolult átmeneti szabályokat kell figyelembe venni, amely
jelentősen befolyásolja, hogy egy adott időpontban milyen megfelelőség igazolási
dokumentumokat lehet kérni egy közbeszerzési eljárás során. A hiánypótló képzésünkkel
szeretnénk segítséget nyújtani a gyártóknak és a közbeszerzési eljárások kiíróinak az MDR
átmeneti rendelkezésekben való eligazodásban. A képzés fő témái az alábbiak:

• A CE jelölés alapjai

• Az MDR/IVDR rövid bemutatása

• Mi orvostechnikai eszköz és mi nem az?

• Az osztályba sorolás jelentősége a közbeszerzési eljárások szempontjából.

• Melyik kockázati osztály esetén milyen dokumentumokkal lehet/kell igazolni a 
megfelelőséget?

• Mikor, milyen igazoló dokumentumot kérhetünk a közbeszerzési eljárások során?

• EUDAMED szerepe és használata a közbeszerzések során.

A képzés a SAASCO Tanácsadó és Mérnöki Iroda Kft. és a MEM Minőségügyi Tanácsadó Iroda közös 
szervezésében valósul meg.
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JELENTKEZÉS

Helyszín
Online képzés (Microsoft Teams alkalmazás)

Jelentkezés
A www.saasco.hu/Tanfolyamok oldalon elérhető online jelentkezési lap kitöltésével, vagy az 
info@saasco.hu e-mail címre küldött levélben. A jelentkezési lap eléréséhez kattintson IDE!

A Felnőttképzési Törvény értelmében a bejelentés és engedély alapján végezhető
felnőttképzési tevékenységgel kapcsolatban a felnőttképzőknek adatszolgáltatási
kötelezettségük van (beleértve a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségüket
is), melyet a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren (FAR) keresztül kell
teljesíteniük.
Ebből adódóan a képzésen résztvevőknek adatszolgáltatási kötelezettségük van,
melyet egy online adatlap kitöltésével kérnénk teljesíteni, amelynek elérési linkjét
a képzést megelőzően kiküldünk.

Jelentkezési határidő
2022. 02. 21. 16,00 óra

Képzés időtartama
2022. 02. 23.  9,00 – 13,00

Szükséges alapismeretek
Nincs szükség alapismeretekre, de könnyebben megérti az előadást az, aki ismeri az 
orvostechnikai eszközökről szóló EU 2017/745. rendelet, vagy a in vitro diagnosztikai 
eszközökről szóló EU 2017/746. rendelet követelményeit.
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Kinek ajánljuk
• Közbeszerzési eljárások kiíróinak.
• Kórházaknak.
• Állami szervezeteknek.
• Orvostechnikai eszköz gyártóknak, importőröknek és forgalmazóknak.
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