
Tisztelt Érintettek! 
 

Az orvostechnikai eszközök hatósági feladatai 2017. január 1-től az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézethez (OGYÉI) kerülnek, a központi 
hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 
felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat, 
valamint az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő 
minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint 
egyes közfeladatok ellátásáról szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet utasításának 
megfelelően. 
Ennek megfelelően az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos feladatokat a fenti 
időponttól a megszűnő Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Orvostechnikai 
Főosztálya helyett az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 
Orvostechnikai Főosztálya látja el. A hatósági tevékenység magában foglalja többek 
között az orvostechnikai eszközök regisztrációját, piacfelügyeletét, váratlan 
eseményeinek bejelentését, klinikai vizsgálatának engedélyezését, tanúsító szervezetek 
kijelölését és felügyeletét, stb… 
 
Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ bankszámlája megszűnik. A 2017-től az 
erre érkező átutalásokat nem áll módunkban figyelembe venni, vagy visszautalni. 
 
A díjtételes ügyek igazgatási szolgáltatási díjait 2017. január 2-től az OGYÉI 
számlaszámára kell átutalni. 
Az átutalás közleményét az „ORVOSTECHNIKA” megjelöléssel kell kezdeni, különben nem 
határozható meg az átutalt összeg rendeltetése! 
A közlemény rovatot a díjtétel megnevezésével kell folytatni. 
Díjtétel összeg 

Nyilvántartásba vételi díj (MDD, IVD, egyedi gyártók) 71 900,00    

 Nyilvántartásba vételi díj (a 217/1997. Korm. R. szerinti határozat kiadása kapcsán)  6 000,00    

Megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése, felülvizsgálat végzésére jogosult szervezetek 
kijelölése 124 000,00    

Határozat kiállítása a 217/1997. Korm. R. kapcsán 1-5 fős telephelyenként)  140 000,00    

Határozat kiállítása a 217/1997. Korm. R. kapcsán 6-10 fős telephelyenként)  205 000,00    

Határozat kiállítása a 217/1997. Korm. R. kapcsán 10 fősél nagyobb telephelyenként)  377 000,00    

A nyilvántartásban, valamint a határozatban szereplő adatokban bekövetkező változások 
átvezetése 16 000,00    

Nyilvántartásba vételi díj (IVD reagensek) 17 000,00    

Free Sales Certificate kiadása  35 000,00    

Szakvélemény kiállítása 40 000,00    

Eseti használatbavételi engedély kiállítása 60 600,00    

Klinikai vizsgálat engedélyezése /Klinikai vizsgálati terv lényeses módosítása 
(Orvostechnikai Eszköz) 500 000,00    

Beavatkozással nem járó vizsgálat engedélyezése/módosítása - Orvostechnikai Eszköz 370 000,00    
szakértői díj 

 műszeres , laboratóriumi vagy más speciális eszköz használatát igénylő vizsgálat költsége 
  

  



A kérelemmel együtt kérjük beküldeni az átutalást igazoló szelvény másolatát. 
A bankszámla adatai: 
 
Név: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 
Cím: 1051 Budapest, Zrínyi u. 3 
Bank: Magyar Államkincstár 
Bank címe: 1139 Budapest, Hungary, Váci út 71. 
Bankszámla: 10032000-00290050-00000000 (Intézményi Főszámla) 
IBAN number: HU55 10032000 00290050 00000000 
SWIFT/BIC code: HUSTHUHB 
Adószám: 15598189-2-41 
 
Az OGYÉI postafiók címe: H-1372 Postafiók 450 
 
A címmel és a bankszámlával egy időben megváltozik az Orvostechnikai Főosztály 
elérhetősége is. 
A postán érkező küldeményekre jól olvashatóan rá kell írni, hogy „ORVOSTECHNIKA” 
Az ügyintézők e-mail címei úgy változnak, hogy az eddigiekben megszokott név és @ után 
ogyei.gov.hu-t kell írni. 
Pl.: adam.eszter@enkk.hu helyett adam.eszter@ogyei.gov.hu  
A Főosztály központi e-mail címe: amd@ogyei.gov.hu  
A váratlan események, balesetek bejelentése vigilance@enkk.hu-ról 
amd.vig@ogyei.gov.hu –ra változik! 
Az implantátumregiszterrel kapcsolatos bejelentés: implantatumregiszter@ogyei.gov.hu  
 
Az Orvostechnikai Főosztály egyetlen elérhetősége/új telefonszáma: +36 (1) 886 9329, 
amelyen már most is elérhetnek bennünket. A régi elérhetőségek közül az +36 (1) 302 
5060 telefonszám és a +36 (1) 269 1255 faxszáma marad használható. 
A telefax e-mail boxba kerül átirányításra, helyette javasoljuk az amd@ogyei.gov.hu  
használatát. 
 
 
Orvostechnikai Főosztály 
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