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Az EMKI tevékenységei 
 Több mint 50 éves múlt az orvostechnikai eszközök vizsgálata területén (ORMI, ORKI, 

EMKI, GYEMSZI EMKI,  OGYÉI EMKI). Az EMKI ügyfelei rendelkezésére áll eszközök 
tesztelése, laboratóriumi vizsgálata, orvostechnikai eszköz gyártók műszaki tanácsadása 
területén. Kormányzati intézmény részeként a függetlenség és átláthatóság az EMKI 
legfontosabb, és szabályozásaiban is hangsúlyozott értéke.  

Az EMKI 2015. szeptember 1-től új telephelyen változatlan feltételekkel működik: 

Bp. IX. ker. Albert Flórián út 3/A. (OÉTI épület) 
 

Tevékenységünk 
• Orvostechnikai eszközök és IVD eszközök megfelelőség-értékelése (CE) 
• Minőségirányítási rendszerek ISO 9001 és ISO 13485 szerinti tanúsítása 
• Szabványossági és egyéb laborvizsgálatok (anyagvizsgálat, villamosbiztonság stb.) 
• Időszakos felülvizsgálatok egészségügyi szolgáltatók részére 
• Szakértői tevékenység (főként az EMMI és más egészségügyi államigazgatási szerv 

számára) 
• OEP befogadáshoz igazolások kiadása 
• Egészségpénztári költség-visszatérítéshez igazolások kiadása 



Az EMKI szervezeti kapcsolatai 

 



 a jogi és etikai normák maradéktalan teljesítése 

 nemzetközi ismertség  

 széleskörű szakmai és laboratóriumi háttér  

 szakértelem az orvostechnika területén  

 tapasztalt és jól képzett szakemberek  

 magas színvonalú ügyfélorientált szolgáltatás  

 megbízhatóság, átláthatóság  

 folyamatos fejlődés  

Az EMKI erősségei 
 





Támogatott és nem támogatott 
gyógyászati segédeszközök köre, 

elszámolhatóságuk feltételei 



2006. évi XCVIII tv. alapján 

Gyógyászati segédeszközök definíciója 
 

 

Átmeneti vagy végleges egészségkárosodással, fogyatékossággal élő ember 
személyes használatába adott orvostechnikai eszköz (beleértve az 
önellenőrzési célt szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközt is), 
vagy orvostechnikai eszköznek nem minősülő ápolási technikai eszköz, amely 
használata során nem igényli egészségügyi szakképesítéssel rendelkező 
személy folyamatos jelenlétét. Személyes használatnak minősül az eszköz 
természetes vagy mesterséges testfelszíni nyílással rendelkező testüregben, 
vagy testen történő viselése, alkalmazása, ide értve az önellenőrzési célt 
szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök emberi szervezetből 
származó mintán történő alkalmazását is, valamint a test megtámasztására, 
mozgatására szolgáló eszköz igénybevétele diagnosztikus, terápiás, 
rehabilitációs, vagy ápolási céllal; 



GYSE-k más eszközök viszonyában 
 



Támogatott gyógyászati segédeszköz 
 

Támogatott gyógyászati segédeszközök: 

- a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, 
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 2006. évi XCVIII. 
törvény, valamint  

- a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő 
befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, 
javításáról és kölcsönzéséről 14/2007. (III.14.) EüM rendelet  

alapján OEP befogadás által társadalombiztosítási támogatással kiszolgált 
gyógyászati segédeszközök. 

Csoportjai: orvostechnikai eszközök, egyedi méretvétel alapján rendelésre 
készült orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök, 
nem orvostechnikai eszköz státuszú gyógyászati segédeszközök (fogyatékkal 
élők eszközeire vonatkozó előírás: MSZ EN 12182:2012 szabvány). 

A befogadás rendszerének („ISO kód”) alapja: EN ISO 9999:2003 szabvány.  

 



Nem támogatott gyógyászati segédeszköz  
 

A nem támogatott gyógyászati segédeszközökre vonatkoztatható szabályozás: 

- a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, 
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 2006. évi XCVIII. 
törvény, valamint  

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (minden termékre) 

- a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény (minden termékre) 
 

 



Az EMKI eltérő szerepe a támogatott illetve 
nem támogatott eszközök esetén 

 
 

Az OEP befogadás során ellenőrzésre kerül, hogy az eszköz a jogszerű piacra 
helyezés feltételeinek megfelel-e (címkézés, használati útmutató 
megfelelősége, tanúsítvány és/vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozat 
érvényességének vizsgálata stb.) Élettartam, tartósság vizsgálat 

  EMKI Igazolás és javaslat!  

A nem támogatott GYSE piacra helyezésének feltételeit a piacfelügyeleti 
hatóság ellenőrzi (NFH vagy ENKK Orvostechnikai Főosztálya). Öpt. szerinti 
költségelszámoláshoz igazolás igénylése esetén az EMKI a feltételeket 
vizsgálja! 

 



Ápolástechnikai igazolás jogi háttere 
 

Önkéntes egészségpénztári elszámolást szabályozó dokumentumok: 

1.) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 
(Öpt.) 

  2. 
 

 (6) bek.: E törvény alkalmazásában az egészségpénztárnál: 

  g) gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása: 

7. társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati 
segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről szóló jogszabályban meghatározott 
gyógyászati segédeszközök megvásárlásának, kölcsönzésének támogatása, a társadalombiztosítás 
által nem finanszírozott részre, vagy e támogatás igénybevétele nélküli megvásárlásának, valamint 
javításának támogatása; 

8. közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, minőségi tanúsítványok kiadására jogosult 
intézmény által kiadott tanúsítvánnyal rendelkező, illetve CE jelöléssel ellátott, az orvostechnikai 
eszközökről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti orvostechnikai eszköz megvásárlásának 
támogatása;  

A szabályozás nem egyértelmű, ezért kiegészítő állásfoglalások születtek a 
témában. 



PSZÁF állásfoglalás 
 

2.) az önkéntes egészségpénztárak 
elszámolását felügyelő szervezet, az 
MNB jogelődjének, a PSZÁF-nak 
vonatkozó állásfoglalásai (több 
állásfoglalás is született a témában 
2009-ben). 

Az állásfoglalások meghatározták 
azon intézményeket, akik igazolás 
(tanúsítvány) kiadására jogosultak, 
ill. azt is pontosabban 
megfogalmazták, milyen típusú 
eszközökre vonatkoztatható a 
rendelkezés. 



PSZÁF állásfoglalások 
 

„… két termékcsoportot lehet támogatni, egyrészt a közvetlen lakossági felhasználásra 
alkalmas, minőségi tanúsítványok kiadására jogosult intézmény által kiadott 
tanúsítvánnyal rendelkező eszközt, másrészt CE jelöléssel ellátott, az orvostechnikai 
eszközökről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti orvostechnikai eszközt. 

Ezen értelmezést az Öpt. 2 
 

 (6) bekezdés f) pontja támasztja alá, amely szerint minőségi 
tanúsítványok kiadására jogosult intézmény az orvostechnikai eszközökről szóló 
jogszabályban meghatározottak szerinti kijelölt szervezet. A minőségi tanúsítvány 
azonban nem azonos az orvostechnikai eszközökről szóló [….] EüM rendeletben említett 
típusvizsgálati tanúsítvánnyal [….] 

Az Öpt.-beli fenti hatásköri szabályt részben egészíti ki, részben alátámasztja az önkéntes 
kölcsönös egészség és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 
268/1997. (XII.22.) Korm. rendelet (Egr.) 24/1. 
 

 (3) bekezdése, amely kimondja, hogy 
„azon szolgáltatások, termékek szakmai ellenőrzését, amelyek minőségi tanúsítvánnyal 
válnak alkalmassá a pénztári szolgáltatásra, ezen tanúsítványok kiadására jogosult 
intézmények végzik, saját tevékenységükre vonatkozó szakmai ellenőrzési előírásaik 
szerint.” 



EMKI kiegészítés 
 

  

Az EMKI honlapja az alábbiak szerint világít rá arra, hogy az orvostechnikai 
eszköz és az orvostechnikai eszköznek nem minősülő eszköz között nincs 
feltétlenül éles határvonal: „Egyes egészség megőrzési, betegségmegelőzési 
célra szolgáló vagy wellness, komfortérzetet javító termékek, vagy 
természetgyógyászatban alkalmazott termékek és alkalmazási céljuk hasonló az 
orvostechnikai eszközökéhez. Egyes eszközök azért nem regisztrálhatók 
orvostechnikai eszközként, mert gyógyhatásukra, teljesítőképességükre még 
nincs kellő objektív klinikai bizonyíték.” 



MNB (PSZÁF) állásfoglalás 
 

Az … igazolásban szereplő termék tehát nem orvostechnikai eszköz, de mert műszaki és egészségügyi 
megfelelőségét a kijelölt szervezet szabályosan bizonyította, a termék megvásárlása támogatható. (Ez 
azokra az igazolásokra is érvényes, amelyek esetében a szakhatóság csak a műszaki megfelelőséget 
igazolja, de a termék egészségügyi célú rendeltetése egyébként nyilvánvaló.” 

Forrás: mnb.hu; publikálás dátuma: 2009. december 17. 

„A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének nincs hatásköre arra, hogy az egyes konkrét termékek 
minősítéséről, illetve az egyes szolgáltatások megfeleléséről állásfoglalást adjon. Ezen kérdés 
vonatkozásában a 2. 
 

 b) és h) pontjaiban meghatározott, a termék minősítésére jogosult intézmények, 
illetve szolgáltatást nyújtók felügyelő hatóságai tudnak felvilágosítást adni [….] 

h) minőségi tanúsítványok kiadására jogosult intézmények: … Orvos és Kórháztechnikai Intézet…” 

Forrás: mnb.hu; publikálás dátuma: 2009. december 17. 

 
 

EMKI által kiadott igazolás  
egészségpénztári elszámoláshoz 

 

Fontos: 93/42/EGK és 98/79/EK irányelv alá eső orvostechnikai eszközökre az EMKI nem állít ki ápolási technikai 
eszköz igazolást, az orvostechnikai eszközök elszámolását a törvény biztosítja.  



Ápolási technikai eszközök ill. egyéb, egészségpénztári elszámolásra alkalmas 
termék igazolásánál az EMKI ellenőrzése az alábbiakra terjed ki: 

- Célját és működését tekintve az eszköz gyógyászati segédeszköznek tekinthető-e, 
ill. elsődlegesen egészségügyi célú-e a termék (valamint, hogy az eszközre 
vonatkozhat-e az orvostechnikai eszközökre és az IVD orvostechnikai eszközökre 
vonatkozó irányelv)  

 GYSE definíciónak megfelel-e a termék?  / Elsődlegesen egészségügyi célú? 

 A döntésnél támpont lehet pl.: az Átmeneti vagy végleges 
egészségkárosodással, fogyatékossággal élő ember személyes használatába 
adott eszközök köre: MSZ EN ISO 9999:2012, Fogyatékkal élő személyek 
segédeszközei. Osztályozás és szakkifejezések (ISO 9999:2011)  

 Megtévesztő használati útmutatóval (pl. egyértelmű gyógyhatás, 
fájdalomcsillapító hatás stb. tulajdonítása az eszköznek) az EMKI nem igazolja a 
terméket, akkor sem, ha a gyártó szerint nem orvostechnikai eszköz a termék! (A 
szándékolt cél és a piacra helyezés körülményei nincsenek összhangban.) 

EMKI igazolás kiadásnak menete 1. 
 



Ápolási technikai eszközök ill. egyéb, egészségpénztári elszámolásra alkalmas termék 
igazolásánál az EMKI ellenőrzése az alábbiakra terjed ki: 

- A használati útmutató megfelel-e az előírásoknak, a felhasználó biztonsággal tudja-
e használni az eszközt a leírtak alapján (laikus felhasználás)  gyártó és eszköz 
azonosíthatósága egyértelműen feltüntetésre kerüljön, indikáció/kontraindikáció 
megjelölése, az eszközön elhelyezett idegen nyelvű jelölések magyarázata 
megtalálható-e a leírásban stb. 

- Az eszköz biztonságosságát a gyártó igazolta-e (pl. villamosbiztonság, kémiai 
biztonság stb.)  jegyzőkönyvek, tanúsítványok ellenőrzése 

- A használati útmutatóban kifejtett egyéb gyártói állítások igazolhatók-e objektív 
bizonyítékokkal (pl. orvosi szakvélemény, anyagvizsgálati jegyzőkönyvek, 
tanúsítványok stb.)   az EMKI laboratóriumi háttere, évtizedes tapasztalata 
eszközök termékvizsgálatában jelentős előnyt jelent ezek elbírálásánál 

EMKI igazolás kiadásnak menete 2. 
 



- A használat jellegére vonatkozó biztonságossági, cimkézési előírásoknak a termék 
megfelel-e? (Az orvostechnikai eszközökre vonatkozó alapvető követelményekből 
kiinduló ellenőrzési metodika)  

 

 Az EMKI megfelelőség-értékelés terén szerzett gyakorlata megfelelő viszonyítási 
alapot jelentett az eszközök műszaki-megfelelőségi paramétereinek ellenőrzésében.  

 Az elszámolhatóságra vonatkozóan az EMKI igazolást állít ki. 

 Az igazolás KIZÁRÓLAG az elszámolhatósághoz használható fel! 

 

EMKI igazolás kiadásnak menete 3. 
 



EMKI igazolás kiadásnak menete 4. 
 



Ápolási technikai eszközök 
 

Az EMKI jellemzően az alábbi eszközökre ad ki igazolást: 

- Szuppinált gyerekcipők 

- Ortopéd (gyógy) cipők, papucsok 

- Légtisztítók 

- Víztisztítók 

 



Az elszámolhatóságra vonatkozóan az EMKI 
igazolást állít ki. 

 



Köszönöm a figyelmet! 

 

 
 

Bp., Albert Flórián út 3/A. 
emki.titkarsag@ogyei.gov.hu 
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