
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye 

orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezetek feljogosításáról 

2017. EüK. 13. szám közlemény 2 

hatályos: 2017.08.04 - 

Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az 

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet határozataival – módosítást követően – 

az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoport tekintetében az időszakos felülvizsgálatok elvégzésére 

feljogosította: 

Kozmomed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Kozmomed Kft.) 

Cég székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 34–40. 

Tel./Fax: 06 (1) 201-8859 

E-mail: kozmomed.hgy@t-online.hu 

Az eszközcsoport megnevezése 

Határozatának 

száma 
érvényességi 

ideje 

04. Altató-lélegeztető berendezés 

Megjegyzés: a feljogosítás érvényes altató-lélegeztető 

berendezésekre, és nagyfrekvenciás lélegeztetőkre (HFO) 

OGYÉI/31723-

5/2017/04.eszk. 

2022. június 

*** 

Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az 

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet határozataival – módosítást követően – 

az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoport tekintetében az időszakos felülvizsgálatok elvégzésére 

feljogosította: 

Siemens Healthcare Kft. 

Cég székhelye: 1143 Budapest, Gizella út 51–57. 

Telefonszám: 06 (1) 471-1901 

Fax: 06 (1) 471-1902 

E-mail: hc.hu.dl@siemens-healthineers.com 

Az eszközcsoport megnevezése 
Határozatának 

száma érvényességi ideje 



07. Invazív és intervenciós rtg. berendezések OGYÉI/29185-2/2017/07.eszk. 2021. április 

10. Röntgen átvilágító és felvételi munkahely 

Megjegyzés: a feljogosítás érvényes: 

– Mammográfiás rtg. munkahely, 

– Mobil felvételi rtg. munkahely, 

– Ernyőfényképező rtg. munkahely 

OGYÉI/29186-2/2017/10. eszk. 2021. április 

11. Sebészeti képerősítő OGYÉI/29188-2/2017/11. eszk. 2021. április 

*** 

Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az 

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet határozataival – módosítást követően – 

az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoport tekintetében az időszakos felülvizsgálatok elvégzésére 

feljogosította: 

Fresenius Medical Care Magyarország Kft. (FMC Magyarország Kft.) 

Cég székhelye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35–37. 

E-mail: ferenc.veres@fmc-ag.com 

Telefonszám: 06 (1) 439-2276 

Fax: 06 (1) 439-2240 

Az eszközcsoport megnevezése 

Határozatának 

száma 
érvényességi 

ideje 

06. Dializáló berendezés 

Megjegyzés: a feljogosítás a Fresenius Medical Care alábbi 

készülékei (készülék családjai) felülvizsgálatára érvényes: FMC 

5008, 5008 S, 4008, MultiFiltrate, PD-Night 

OGYÉI/37682-

6/2017/06.eszk. 

2022. július 

*** 

Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az 

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet határozataival – módosítást követően – 

az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoport tekintetében az időszakos felülvizsgálatok elvégzésére 

feljogosította: 

GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft. (GE Hungary Kft.) 

Telephely: 1131 Budapest, Madarász Viktor u. 6. 

Telefonszám: (06-1) 465-9100 



Fax: (06-1) 479-3202 

E-mail: ge.szerviz@ge.com, cs.support.hu@ge.com 

Az eszközcsoport megnevezése 

Határozatának 

száma 
érvényességi 

ideje 

04. Altató-lélegeztető berendezés 

Megjegyzés: a feljogosítás érvényes általános altató, és a 

vele szerves kapcsolatban lévő lélegeztető berendezésekre 

OGYÉI/33814-

5/2017/04.eszk. 

2022. július 

07. Invazív és intervenciós rtg. berendezések 

Megjegyzés: a feljogosítás érvényes GE gyártmányú Innova 

géptípusokra 

OGYÉI/33817-

6/2017/07.eszk. 

2022. június 

10. Röntgen átvilágító és felvételi munkahely 

Megjegyzés: a feljogosítás érvényes GE gyártmányú 

készülékekre: 

– Mammográfiás rtg. munkahely, 

– Mobil felvételi rtg. munkahely 

OGYÉI/33818-

6/2017/10.eszk. 

2022. június 

11. Sebészeti képerősítő OGYÉI/33825-

6//2017/11.eszk. 

2022. június 

*** 

Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az 

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet határozataival – módosítást követően – 

az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoport tekintetében az időszakos felülvizsgálatok elvégzésére 

feljogosította: 

AUTOMED-Autogéntechnikai Egészségügyi Műszergyártó és Szolgáltató Kft. 

(AUTOMED-Autogéntechnikai Kft.) 

Cég székhelye: 2120 Dunakeszi, Alagi major. 

E-mail: automed@automed.hu 

Tel./fax: 06 (27) 342-091 

Az eszközcsoport megnevezése 

Határozatának 

száma 
érvényességi 

ideje 

04. Altató-lélegeztető berendezés 

Megjegyzés: a feljogosítás kizárólag a lélegeztető 

OGYÉI/31453- 2022. június 



berendezésekhez alkalmazott oxigénadagoló-párásítók, 

nyomáscsökkentők,  

nyomás és vákuum szabályozók felülvizsgá-latára terjed ki 

4/2017/04.eszk. 

19. Orvosi gáz ellátó berendezés és teljes rendszer 

Megjegyzés: a feljogosítás nem terjed ki a cseppfolyós 

gáztartályokra 

OGYÉI/31456-

4/2017/07.eszk. 

2022. június 

 


