
Feltöltési technikai tájékoztató az OGYE-től kapott iktatószámhoz 
 
Javasolt, a hivatalos feltöltést megelőzően előzetesen egyeztetni az OGYEI munkatársával és 
tájékoztatásul e-mailben elküldeni a kitöltött nyomtatványt és a hozzá tartozó 
dokumentációkat. Ezzel elkerülhető a hiánypótlás és az esetleges elutasítás is. Továbbá 
segítséget nyújt az igazgatási szolgáltatási díj meghatározásában is. 
  
Néhány hasznos technikai információ, ha a bejelentő nem él az előzetes egyeztetéssel: 

-          az ig.szolg. díj: 60 B-UDI /66 000 Ft / kérelem 

-          a formanyomtatvány kitöltése egy sor / egy eszköz (ezért előfordul, hogy többször 
fogják kitölteni a formanyomtatvány eszköz ’fülét’) Az eszköz fül másolható excelen 
belül vagy új formanyomtatvány is nyitható, ebben az esetben a fájlnévben kell jelölni 
sorszámosan, az adatlap fület elég egyszer kitölteni. 
-          az MDR-es eszközöket kell regisztrálni – kockázati osztálytól függetlenül 
-          A legacy device-okat (amelyek még a 93/42/EGK szerint rendelkeznek érvényes 
tanúsítvánnyal) nem kell és nem is lehet regisztrálni, majd akkor kell ha már 
megszerezték az MDR-es tanúsítványt 

-          Hivatalos kérelem során e-ügyintézést szükséges használni (cégkapu vagy 
ügyfélkapu – ez utóbbi esetben a képviseleti jogosultságot igazolni kell) 
  

A feltölthető fájlméret 24.0 MB. A feltöltendő fájl méretét kérjük, hogy feltöltés előtt 
ellenőrizzék, szükség esetén csökkentsék. A feltöltött fájl méretét a rendszer ellenőrzi, a 
feltöltött fájlok után a jobb alsó sarokban jelzi. Több fájl is feltölthető, az összesített méretük 
viszont nem haladhatja meg a 24.0 MB-ot. 
  
Az elektronikusan benyújtható dokumentumok mérete határértékhez kötött. Amennyiben a 
hivatali ügyhöz tartozócsatolmány mérete meghaladja a 24.0 MB-ot, lehetőség van a CESP-en 
keresztül feltölteni az anyagokat, vagy https://transfer.ogyei.gov.hu/ címre megküldeni. A 
transzferen benyújtott dokumentációt kérjük minden esetben csak 
az igazgatas.iroda@ogyei.gov.hu e-mail címre küldeni, megadva az e-Papír azonosítót. A 
rendszer működéséről szóló tájékoztató IDE kattintva érhető el. 
Részletek: https://ogyei.gov.hu/benyujtando_dokumentacio/ 
  
Előzetes egyeztetés során is használható a Transfer- ebben az esetben a fenti e-mail cím 
helyett az amd@ogyei.gov.hu címre kell küldeni. 
Alábbi képen látható, mit kell pipálni és mit kell üresen hagyni, a Transferen küldött anyagok 
esetében. 
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