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➢ 3270 db hivatalos kérelem érkezett be az OGYÉI-hoz NOR regisztráció tárgyban,

➢ ~ 880 hatósági bizonyítványt adtunk ki (ebbe benne vannak azok az ügyek is, amelyekben az eszköz lista
hossza megkívánta a szétbontást),

➢ 9 kérelmező kapott részben helyt adó határozatot (melyekben bizonyos eszközök nyilvántartásba vétele
elutasításra került),

➢ ~ 212 kérelmet visszautasító vagy eljárást megszüntető végzést hoztunk (ezek 95%-ban a negatív döntés
oka, a díj megfizetése nem volt igazolt, a többi része vagy azért történt mert nem megfelelő formátumban
és módon nyújtotta be, valamint néhány ügyfél nem tett eleget a hiánypótlásra felhívásnak határidőn
belül),

➢ ~ 1984 ügyet folytatunk le teljes eljárásban,

➢ Továbbá 100-150 körüli az az ügyszám amelyekben még vagy sommás eljárás keretében érdemi döntést
hozunk vagy teljes eljárásban fogjuk elbírálni, a kérelmek tartalmától függően.
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OGYÉI-hez beérkezett forgalmazói regisztrációs kérelmek
időbeli eloszlása

OGYÉI-hez beérkezett forgalmazói regisztrációs kérelmek



Mi a gyógyszertár és a gyógyászati segédeszköz szaküzlet, illetve minden egyéb
orvostechnikai és IVD eszköz forgalmazó az MDR fogalmi körében?

„forgamazó”

Az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételeknek megfelelő, működési
engedéllyel rendelkező eü. szolgáltató [Gyftv. 11. § 2(a)], aki többek között …

… (sorozatgyártású) gyógyászati segédeszközként minősülő [Gyftv. 3. § 6. pont, 2/2008. (I. 8.) EüM
rendelet 4. § 3. pont], valamint annak nem minősülő [2/2008. (I. 8.) EüM rendelet 4. § 2. pont]
orvostechnikai eszközöket …

… (többek között!) forgalmaz [Gyftv. 3. § 34. pont] …

„a gyártótól vagy importőrtől különböző olyan természetes vagy jogi személy a forgalmazói
hálózatban, aki vagy amely eszközt forgalmaz, a használatbavétel időpontjáig bezárólag;”
[MDR 2. cikk 34. pont]



És mi lehet még?

„importőr”

Adott esetben olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely harmadik országból származó eszközt
elsőként forgalmaz az uniós piacon [MDR 2. cikk 33. pont] …

... amennyiben akár forgalmazóként, akár importőrként, vagy általában természetes vagy jogi
személyként olyan tevékenységet végez, amely miatt az MDR gyártókra vonatkozó kötelezettégei rá is
alkalmazandók lesznek [lásd: MDR 16. cikk (1) bek.]

Ad absurdum:

„gyártó”



Hogyan „csúszhat” patika és a gyógyászati segédeszköz szaküzlet gyártói
szerepkörbe?

… amennyiben az a következők bármelyikét végzi [MDR 16. cikk (1) bek.]:

1.. az eszközöknek a saját neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye alatt
történő forgalmazása, kivéve azokat az eseteket, amikor a forgalmazó vagy az importőr
megállapodást köt a gyártóval, amelynek értelmében a címkén a gyártót tüntetik fel, aki vállalja a
felelősséget az e rendelet értelmében a gyártókra háruló követelmények betartásáért;

2.. egy olyan eszköz rendeltetésének megváltoztatása, amelyet már forgalomba hoztak vagy
használatba vettek;

3.. egy már forgalomba hozott vagy használatba vett eszköz oly módon történő módosítása, hogy
az befolyásolhatja az alkalmazandó követelményeknek való megfelelést.



De mindenképpen:

„gazdasági szereplő”

... azaz gyártó, meghatalmazott képviselő, importőr, forgalmazó
illetve aki eszközrendszer vagy eszközkészlet összeállítását,
sterilizálását végzi [lásd: MDR 2. cikk 35. pont]



A gazdasági szereplői feladatok általában (azaz a gyógyszertár és a
gyógyászati segédeszköz szaküzlet forgalmazóként és importőrként is
köteles…):

1..kérésre azonosítást végezni a forgalmazói hálózaton belül,

2.. megőrizni és tárolni az általa értkesített vagy átvett eszközök egyedi
eszközazonosítóját (UDI) [MDR 27. cikk (8) bek.]

3..feltétlen együttműködést biztosítani a piacfelügyeleti eljárásokban [MDR
93. cikk (3) bek.]



A konkrét forgalmazói feladatok
(azaz a gyógyszertár és a gyógyászati segédeszköz szaküzlet forgalmazóként
köteles…):

1..meggyőződni a forgalmazott eszközök megfelelőségéről legalább reprezentatív mintavétel
útján,

2..proaktív módon együttműködni a forgalmazott eszközök gyártóival (importőrrel) és az
illetékes hatósággal (OGYÉI),

3..gondoskodni arról, hogy a tárolás és a szállítás körülményei megfeleljenek a gyártó által
meghatározott feltételeknek,

4.. nyilvántartást vezetni a panaszokról, a rendeleteknek meg nem felelő eszközökről,
valamint az eszközök visszahívásáról és forgalomból történő kivonásáról.



A konkrét forgalmazói feladatok
(azaz a gyógyszertár és a gyógyászati segédeszköz szaküzlet forgalmazóként köteles…):

1..meggyőződni a forgalmazott eszközök megfelelőségéről legalább
reprezentatív mintavétel útján,

címke és használati útmutató 
(MDR/IVDR I. mell. 23-nak megfelel) 
és rendelkezésre áll magyar nyelven

az importőr neve szerepel-e 
mindegyik eszközön vagy a kísérő 

dokumentációban
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reprezentatív mintavétel útján,



1..meggyőződni a forgalmazott eszközök megfelelőségéről legalább
reprezentatív mintavétel útján,



A konkrét forgalmazói feladatok
(azaz a gyógyszertár forgalmazóként köteles…):

2..proaktív módon együttműködni a forgalmazott eszközök gyártóival
(importőrrel) és az illetékes hatósággal (OGYÉI),



2..proaktív módon együttműködni a forgalmazott eszközök gyártóival
(importőrrel) és az illetékes hatósággal (OGYÉI),



A konkrét forgalmazói feladatok
(azaz a gyógyszertár és a szaküzlet forgalmazóként köteles…):

3..gondoskodni arról, hogy a tárolás és a szállítás körülményei megfeleljenek
a gyártó által meghatározott feltételeknek,



A konkrét forgalmazói feladatok
(azaz a gyógyszertár és a szaküzlet forgalmazóként köteles…):

4.. nyilvántartást vezetni a panaszokról, a rendeleteknek meg nem felelő
eszközökről, valamint az eszközök visszahívásáról és

forgalomból történő kivonásáról.



Az importőri feladatok – ua. mint a forgalmazóknál +
(azaz a gyógyszertár és a gyógyászati segédeszköz szaküzlet, amennyiben importőr,
akkor a forgalmazóknál már ismertetetteken felül köteles még…):

1.. feltüntetni az eszközön, annak csomagolásán vagy egy, az eszközt kísérő
dokumentumban a nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett
védjegyét, bejegyzett székhelyét és a címet, ahol kapcsolatba lehet lépni vele
[MDR 13. cikk (3) bek.]

2.. kérésre mintákat rendelkezésre bocsátani, vagy hozzáférést biztosítani az
eszközökhöz,

3.. EUDAMED-del kapcsolatos kötelezettségek (regisztráció,
változásbejelentés)



Forgalmazói eszköz-bejelentés (Ki? Mit? Mikor?)

Kötelezettség címzettjei (Kinek kell regisztrálni?):

• Magyarország területén székhellyel rendelkező orvostechnikai eszköz 
forgalmazó gazdasági szereplőnek, aki az MDR/IVDR szerint 
forgalomba hozott orvostechnikai eszközt forgalmaz Magyarországon 
(Fontos, hogy ide tartoznak a gyógyszertárak is!)

Kötelezettség tárgya (Mit kell regisztrálni?):

• Forgalmazó adatai

• Forgalmazott eszköz adatai

➢orvostechnikai eszközök (MDR/IVDR & MDR B-UDI-k)

➢ápolási technikai eszközök

Kötelezettség teljesítésének ideje (Mikor kell 
regisztrálni?): 

• Forgalmazás megkezdése előtt! => hatályba lépéstől (2021.08.17.),

• 6 hónap átmeneti idő => elmulasztása 2022.08.25-ig nem 
szankcionálható! 

Jelölni kell,
ha gyse.!



Köszönöm a figyelmet!


