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KEDVEZŐ 
ELŐREJELZÉSEK

A globális orvostechnikai ipar a leggyorsabban 

növekvő ágazatok egyike, ez a szegmens a leg-

több fejlett országban ma a GDP-növekedés több 

mint 10 százalékát adja. A MedTech Europe Facts 

& Figures 2021 kiadványának jelentése szerint 

az elmúlt 10 évben az európai orvostechnológiai 

ipar évente átlagosan 2 %-os növekedést mu-

tatott fel, ám 2009-ben a recesszió miatt a nö-

vekedés mindössze 1 %-os volt. A rá következő 

évben, 2010-ben a piac újra „felépült”, azóta a 

növekedés évi 2,6 % (2013) és 9,3 % (2015) kö-

zött változik. A növekedés 2020-ban viszonylag 

magas, 8,5 % volt.  

A 2020-as év a Covid-19 pandémiával magya-

rázhatóan sajátos változásokat idézett elő: a ter-

vezett műtéti beavatkozások elhalasztása miatt 

a protézisek és ortopédiai segédeszközök iránti 

kereslet csökkent, csakúgy, mint a fogászati esz-

közök iránti kereslet, miközben jelentősen nőtt 

az egyszer használatos eszközök és a személyes 

védőeszközök (pl. nazális kanül, egyszer haszná-

latos kesztyű, fecskendő), illetve a lélegeztetést 

támogató eszközök iránti igény.

Az európai orvostechnológiai iparban végzett 

munka erősen produktív, alkalmazottanként 

évente kb. 184 ezer EUR-os hozzáadott érték elő-

állításával lehet kalkulálni. Európában 2020-ban 

közvetlenül több, mint 760 ezer embert foglalkoz-

tatott, ez 30 ezerrel több, mint egy évvel koráb-

ban, és az összes foglalkoztatott 0,3 %-át jelenti. 

Viszonyítási alapul szolgálhat, hogy ugyanebben 

az időszakban az európai gyógyszeripar körülbelül 

790,5 ezer alkalmazottat számlált.

Európa-szerte több mint 33 ezer orvostech-

nológiai cég van jelen, a MedTech Europe je-

lentése szerint (2019-ről 2020-ra) jelentősen, 

egy év alatt 5 ezerrel nőtt a számuk. A cégek 

körülbelül 95%-ban kis- és közepes méretű 

vállalkozások, 50 alkalmazottnál kevesebbet 

foglalkoztatnak. A legtöbb orvostechnológiai 

vállalkozás Németországban működik, majd azt 

követi Nagy-Britannia, Franciaország.

Európában átlagosan a GDP 11%-át fordítják 

egészségügyi kiadásokra, amiknek átlagosan a 

7,6%-át teszik ki az orvostechnológiai kiadások 

(ez utóbbi egy évvel korábban 7,4% volt). Azaz, 

jellemzően a GDP kevesebb mint 1%-át fordítják 

Európában gépek-eszközök vásárlására – a kia-

dás mértékét tekintve országonként jelentős el-

térések vannak, átlagosan lakosonként 265 eurót 

költenek orvostechnológiai célokra Európában.

AZ EURÓPAI ORVOSTECHNOLÓGIAI PIACOT 
NÉMETORSZÁG URALJA (25,6 %), MAJD 
AZT KÖVETI FRANCIAORSZÁG (14,7 %), 
NAGY-BRITANNIA (12,1 %) 
ÉS OLASZORSZÁG (9,1 %). 

AZ EGY LAKOSRA ESŐ ORVOSTECHNOLÓGIAI 
IPARBAN ALKALMAZOTTAK SZÁMÁT VÉVE 
ÍRORSZÁG, SVÁJC ÉS AUSZTRIA VANNAK 
A DOBOGÓ LEGFELSŐ FOKAIN, ÉS EZEKET 
KÖVETI DÁNIA ÉS SVÉDORSZÁG. 
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Magyarországon az orvostechnológia az ipar egyik 

kicsi, de erős ágazata, melynek lehetőségeit ko-

rántsem használja ki a magyar gazdaság. Az iparág 

múltja egy évszázadra tekint vissza, jelentős sike-

reket tudhatunk magunk mögött, a magyarországi 

cégek eszközei-berendezései a világ valamennyi 

kontinensén elérhetők. 

Az orvostechnikai ipar nemzetgazdasághoz adott 

értékének fejlődési üteme hasonló a járműgyártá-

séhoz, így az elmúlt években az egyik meghatározó 

iparággá vált hazánkban is. 

Az ágazat kiemelt jelentőséget kaphat a kormányzat 

jövőt építő programjában, kutatás-fejlesztési és 

innovációs célkitűzéseinek megvalósításában, új 

szabadalmak Magyarországon tartásában. Ennek 

érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztéri-

um 2019-ben elkészített egy háttérelemzést és egy 

kormányhatározat-tervezetet, mely Magyarország 

átfogó Egészségipari Stratégiájáról szól. 

A stratégia az egészségiparon belül kilenc kü-

lönböző részágazatot definiált: a gyógyszer-

ipart, az orvostechnikaieszköz-ipart, a klinikai vizsgá-

latok területét, a biotechnológiát, a gyógynövényipart, 

a genomikát, az egészségturizmust és az e-Health 

háttéripart. A szakértők elemzésükben azonosítják 

azokat a beavatkozási pontokat, melyek révén az or-

vostechnikaieszköz-ipar versenyképessége javulhat. 

Az ágazat erősségének tekinti a kormány a nagy 

múltú gyártói hagyományt, a kiépült beszállítói 

hátteret, a hazai tanúsítói tapasztalatot, a működő 

jelentős számú orvostechnikai vállalkozások létét és 

a fejlesztői kreativitást. A SWOT-analízisen alapuló 

stratégia segíthet abban, hogy a kormány – ismerve 

az ágazat gyengeségeit és a lehetséges veszélyeket 

– célzott módon, különféle eszközök segítségével 

segíthesse a hazai egészségipari kis- és közép-

vállalkozásokat, a szükséges technológiaváltást, 

mindezt azért, hogy Magyarország a régió egészsé-

giparában meghatározó szerepet játszhasson.

1. ábra

Az orvostechnikai ipar ereje 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal egyedi kérésre összeállított táblázatos adatállomány.
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Az adatokból jól látható, hogy az ágazat árbevéte-

le az elmúlt évtizedben dinamikusan növekedett. 

Ennek legfőbb motorja az export: volt esztendő, 

amikor a külpiaci értékesítés aránya a 90%-ot is 

megközelítette. A Központi Statisztikai Hivatal 

adatai szerint 2010 óta csaknem meghárom-

szorozódott az orvostechnikai iparágban tevé-

kenykedő cégek árbevétele. (A KSH adatgyűjtési 

módszertana 2018-as év adatainak feldolgozása-

kor változott, így a 2018−2020-ra vonatkozó ada-

tok már összehasonlíthatók, jól tükrözik az iparági 

trendet – a szerk. megjegyz.; lásd 1.sz. ábra)

A KSH által közzétett adatok alapján az iparág tel-

jesítménye némiképp változott. Összeségében az 

orvosi eszközgyártó és elektronikus orvosi berende-

zésgyártók nettó árbevétele 26,417 milliárd forinttal 

növekedett, döntően az exportértékesítésnek 

köszönhetően, a növekedésben nagyobb arányt 

képviselt az orvosi eszközgyártók teljesítménye. 

Míg 2018-ról 2019-re az összes nettó iparági árbe-

vétel mintegy 25%-kal növekedett, addig 2019-hez 

képest 2020-ra csak 10 százalékos emelkedés sike-

rült elérni. Az összes értékesítésen belül a belpiaci 

értékesítés aránya évről-évre csökken, míg 2018-ban 

ez 18% volt, 2019-ben 17, 2020-ban pedig már csak 

16% volt. 
Időszak

Ipar -  szakágazatok 
(TEAOR'08)

Ipari tevékenység 
belföldi árbevétele 

(Mrd Ft)

Ipari tevékenység 
exportár-bevétele 

(Mrd Ft)

Ipari tevékenység 
összes nettó 

árbevétele (Mrd Ft)

Ipari tevékenység 
összes nettó 

árbevétele (Mrd Ft) 

(TEÁOR 266 és 325)

2018. év

Elektronikus orvosi 
berendezés gyártása 

(266) 
3,065415 19,10278 22,168195

210,682099

Orvosi eszköz gyártása 
(325)

35,461788 153,052116 188,513904

2019. év

Elektronikus orvosi 
berendezés gyártása 

(266) 
9,877382 36,860804 46,738186

263,18195

Orvosi eszköz gyártása 
(325)

36,179245 180,264519 216,443764

2020. év

Elektronikus orvosi 
berendezés gyártása 

(266) 
10,900211 35,42534 46,325551

289,599918

Orvosi eszköz gyártása 
(325)

35,588102 207,686265 243,274367

1. táblázat

Az ipar termelési és értékesítési adatai szakágazatok szerint 
4 fő feletti ipari vállalkozások     

Forrás: KSH 2020. év

Az Európai Unióban az orvostechnológiai eszközök – azok biztonságossága és 

megfelelő minősége/teljesítménye érdekében – törvényi szabályozás alá esnek. 

Az orvostechnikai eszközökre (medical device) az Európai Unióban 2021. május 26. óta 

a „Medical Devices Regulation”-ként (MDR) ismert 2017/745 szabályozás érvényes. 

Az in vitro diagnosztikai eszközök (IVD) szektorára jelenleg még a 98/79/EC direktíva 

vonatkozik, amit 2022. május 26-tól az új szabályozás, a 2017/746/EU vált majd fel.

AZ ORVOSTECHNOLÓGIAI IPARÁG FEJLŐDÉSÉT 
A FOLYAMATOS KUTATÁSOKNAK KÖSZÖNHETŐEN 
INNOVÁCIÓK SORA FÉMJELZI. A TERMÉKEK 
ÉLETCIKLUSA ENNEK MEGFELELŐEN RÖVID, 
MINDÖSSZE 18−24 HÓNAPOS, MAJD AZT KÖVETŐEN 
PIACRA KERÜLNEK A FEJLETTEBB, KORSZERŰBB 
MEGOLDÁSOK. 

AZ EURÓPAI SZABADALMI HIVATALHOZ (EPO) 2020-BAN 
14295 ORVOSTECHNOLÓGIAI SZABADALMI BEJELENTÉSI 
KÉRELMET NYÚJTOTTAK BE, AMI 2,6 %-OS NÖVEKEDÉST 
JELENT A 2019-ES ÉVHEZ KÉPEST. VALAMENNYI  
BEADVÁNY  8 %-ÁT ORVOSTECHNOLÓGIAI SZABADALMI 
BEJELENTÉSEK TETTÉK KI. 

A KUTATÁSBA ÉS FEJLESZTÉSBE VALÓ 
INVESZTÍCIÓS RÁTA AZ ORVOSTECHNOLÓGIAI 
SZEKTORBAN 8% KÖRÜLI.

2018. év

2019. év

2020. év

289,599

18

263,182

217,125

172,155

46,056

Ipari tevékenység belföldi 
árbevétele (Mrd Ft)

46,488
38,527

Ipari tevékenység export 
árbevétele (Mrd Ft)

16

243,112

210,682

Ipari tevékenység összes 
nettó árbevétele (Mrd Ft)

A belföldi árbevétel 
aránya (%)

17

2. ábra

Az ipari termelés és értékesítés adataI
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Forrás: KSH; (Orvosi eszközgyártás TEÁOR 325 és Elektronikus orvosi berendezésgyártás TEÁOR 266) 
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Legnagyobb potenciálú, meglévő piacok

Potenciális piacok

Középtávon reális lehetőséget nyújtó piacok

Középtávon egyelőre nem reális piacok

VERSENY 
A VILÁGBAN 

Az európai orvostechnológiai cégek intenzív kül-

kereskedelmet folytatnak, a legfőbb partnereik az 

USA, Kína, Japán és Mexikó. Az európai orvostech-

nológiai ipari termékek külkereskedelmi mérlege 

pozitív, az egyenleg 2020-ban mintegy 8,7 milliárd 

EUR. A legkedvezőbb külkereskedelmi mérleggel 

Németország, Hollandia és Írország rendelkeznek.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium által el-

készített és a kormány által 2019 tavaszán elfo-

gadott Nemzeti Exportstratégia tételesen felso-

rolja a nagy növekedési potenciállal rendelkező, 

s ezért kiemelten támogatandó szakágazatokat 

és termékköröket. Közöttük elsőként említi 

az orvosi diagnosztikai eszközöket és berende-

zéseket, a traumatológiai implantátumokat, vala-

mint a traumatológiai és radiológiai termékeket. 

Maga a stratégia több ponton is szerencsésen 

illeszkedik a szektor sajátosságaihoz. Így például 

célul tűzi ki a kkv-k exporton belüli részarányá-

nak 50%-kal történő emelését 2030-ig, az Euró-

pai Unión kívüli kivitel részarányának számottevő 

növelését, valamint elismert magyar brandek fel-

építését a már kiemelkedő exportsikereket elért 

vállalatok bázisán. 

3. ábra

Orvostechnikaieszköz-gyártás fókuszágazat 

A Nemzeti Exportstratégia kialakítása során számos hazai adottságot és világgazdasági tendenciát 

figyelembe véve az orvosieszköz-gyártást a szaktárca a különösen magas exportpotenciált hordozó 

ágazatok körébe sorolta.

Forrás: Nemzeti Exportstratégia 2019–2030
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BELPIAC – MAGYARORSZÁG, 
HAZAI LEHETŐSÉGEK 

A hazai vállalkozások számára korántsem ilyen 

kedvező a helyzet a belpiacon, bár sok esetben 

van itthoni versenyképes alternatíva – a közfinan-

szírozott ellátóintézmények és a magán-egész-

ségügyi szolgáltatók vezetői, tulajdonosai nem 

hazai termékre költenek. 2010-ről 2020-ra az ága-

zat belföldön elért bevétele csaknem háromszoro-

sára 46,4 milliárd forintra nőtt, ám az így is messze 

elmarad a lehetőségektől. Kormányzati szakértői 

becslések szerint csak az állami tulajdonban lévő 

kórházak támasztotta hazai kereslet is mintegy évi 

150 milliárd forint, a magyar cégek – a gyártókapa-

citások széttagoltsága ellenére is – képesek lennének 

ennek jelentős részét előállítani. 

A magyar cégek éves bevételük csak csekély 

részét értékesítik Magyarországon, ráadásul a 

belpiaci értékesítés aránya évről-évre csökken, 

a KSH adatai szerint míg 2018-ban ez 18% volt, 

2019-ben 17%, 2020-ban pedig már csak 16% 

volt. Pedig  Németországban a német orvostech-

nológiai ipar a piac 60%-át látja el hazai termé-

kekkel, míg Franciaországban ez az arány 80%. 

A helyzet némiképp abszurd, hisz arra is akad 

példa, hogy a magyar gyártók csak külföldi köz-

vetítőcégen keresztül tudják eladni a hazai ter-

mékeiket a magyar kórházaknak.

A KSH adatai szerint Magyarországon a medtech 

iparágban 13 ezer munkavállalót foglalkoztatnak 

a cégek közvetlenül, a beszállítókat is tekintve 

pedig közel 30 ezer ember dolgozik ezen a terüle-

ten. A szektor valós súlya, teljesítménye azonban 

biztosan nagyobb, mint amit a hivatalos összeg-

zések mutatnak. Ennek módszertani okai vannak, 

hisz például a legdinamikusabban fejlődő terület, 

az egészségügyi infokommunikációs szoftver- 

és eszközfejlesztést végző mintegy kétszáz cég 

adatai „láthatatlanok”, ugyanis a főállásban fog-

lalkoztatottak alacsony létszáma miatt ezeket 

nem rögzíti a statisztikai hivatal. 
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MAGYAR EGÉSZSÉGIPARI GYÁRTÓK SZÖVETSÉGE 
– EGYENLŐ ESÉLYEKÉRT DOLGOZUNK

77 ELEKTRONIKA KFT.

Dr. Áj Gabriella
elnök

Az orvostechnikai ipar hat legnagyobb, 100%-ban 

magyar tulajdonú vállalkozása 2018-ban meg-

alapította a Magyar Egészségipari Gyártók Szö-

vetségét. A MEGYSZ tagvállalatainak száma 

2020-ban kibővült, két egymilliárd forint felletti 

árbevétellel, kizárólag magyar tulajdonban lévő 

cég csatlakozott a szövetséghez, a Medicontur Kft. 

és a LASRAM ENGINEERING Kft. Így 2020-tól már 

nyolc tagja van a szakmai szövetségnek. 

Tagjaink olyan, már a világpiacon is bizonyított 

cégek, amelyek egészségügyi műszerek, termé-

kek fejlesztésével, gyártásával, értékesítésével 

foglalkoznak, illetve ezekhez nyújtanak szak-

mai-tudományos támogatást s kapcsolódó 

szolgáltatásokat. 

Termékeink közös jellemzője a magas hozzá-

adott érték és a kézimunka-igényesség, tagvál-

lalatainké pedig az erős kutatás-fejlesztés, a 

piacorientáltság, valamint nagyobb beszállítói 

hálózatok összefogása, működtetése.

E célok érdekében szervezzük a szövetség ren-

dezvényeit, konferenciáit, s szőjük a kapcsolati 

hálónkat más gyártókkal, illetve honi és külföldi 

intézményekkel, magánszemélyekkel.
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

Árbevétel összesen (Mrd Ft) 

Belföldi értékesítésből származó árbevétel (Mrd Ft)

Exportból származó árbevétel (Mrd Ft)

3. ábra

MEGYSZ tagvállalatainak teljesítménye 2015-2020

Foglalkozta-
tottak száma

(Fő)

Árbevétel (Mrd Ft) Az értékesítés 
belpiaci 

aránya (%)Belföld Export Összesen

77 Elektronika Kft. 444 7,922 22,124 30,046 26

Diagon Kft. 159 2,186 7,045 9,231 24

Medicontur Kft. 304 2,298 4,854 7,15 32

Mediso Kft. 240 2,156 4,598 6,754 32

Sanatmetál Kft. 276 1,605 2,77 4,375 37

Innomed Medical Zrt. 114 1,303 2,398 3,701 35

Control-X Medical Kft. 21 0,129 2,386 2,515 5

Lasram 
Engineering Kft. 20 0,693 0,504 1,197 58

Összesen 1578 18,292 46,679 64,971 31%

2. táblázat

A Magyar Egészségipari Gyártók Szövetsége tagvállalatainak adatai – 2020

CÉLUNK, HOGY 

∂ világszínvonalú magyar egészségipari terméke-

inkkel hozzájáruljunk az emberek életminőségé-

nek megőrzéséhez, javításához,

∂ az innováció iránti elkötelezettségünk érdeké-

ben együttműködjünk minél több hazai és nem-

zetközi tudáscentrummal és világvezető multi-

nacionális céggel,

∂ terjesztjük tudásunkat technológiai transzfer 

formájában, befektetőként is,

∂ az orvostechnológiai ipar piacán tevékenykedő 

cégek érdekeinek összehangolásával, képvisele-

tével segítsük az ágazat fejlődését,

∂ növeljük részesedésünket a hazai ellátórend-

szerben,

∂ szakértelmünkkel, tapasztalatainkkal hozzájáruljunk 

ahhoz, hogy Magyarország a régió egészségiparában 

meghatározó szerepet játszhasson. 

A MEGYSZ tagvállalatai 2020-ban összességében 

64,971 milliárd forint nettó árbevételt könyvelhettek el. 

Hat év alatt, 2015-2020 között a 8 cég 16,7 milliárd 

forinttal növelte árbevételét. 

A tagvállalatok bevételeinek jelentős hányadát teszik 

ki az export, ezek aránya összességében eléri a nettó 

árbevétel kétharmadát (2016-ban és 2020-ban a 70 %-ot 

is meghaladta). Miközben tehát a belföldi árbevétel 

terén érdemi áttörést egyelőre nem sikerült elérni, a 

tagvállalatok exportja dinamikusan növekedett, és ez 

alapozta meg cégek bevételnövekedését az elmúlt 

6 éves periódusban.

A MEGYSZ tagvállalatainál jelenleg közel 1600-an 

dolgoznak, ám a szövetség becslése szerint be-

szállítóikon keresztül ennél jóval több, hozzávetőleg 

közel 4500 ember munkájához, foglalkoztatásához 

járulnak hozzá.

AZ ÖSSZESÍTETT ADATOK 
SZERINT A MEGYSZ ESETÉBEN 

AZ EXPORTÉRTÉKESÍTÉS 
ARÁNYA 2015 

ÉS 2020 KÖZÖTT 
5 SZÁZALÉKPONTTAL 

EMELKEDETT. 

A KUTATÁS-FEJLESZTÉSRE 
FORDÍTOTT ÖSSZEGET 

AZ ELMÚLT 
HAT ÉVBEN 

MEGDUPLÁZTÁK 
A MEGYSZ 

TAGVÁLLALATAI

A TAGVÁLLALATOKNÁL A BERUHÁZÁS 
MÉRTÉKE AZ ELMÚLT ÖT ÉV ALATT 

VÁLTOZÓ VOLT, EBBŐL 
A SZEMPONTBÓL 2016 KIEMEL-

KEDŐ ESZTENDŐNEK SZÁMÍTOTT, 
EKKOR 2,2 MILLIÁRD FORINTOT 

FORDÍTOTTAK ERRE A CÉLRA. 
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77 Elektronika Kft.

INNOVÁCIÓ. MINŐSÉG. CSALÁD.

k 1116 Budapest, Fehérvári út 98. 

r www.e77.hu

Alapítás éve: 1986

Tulajdonos, cégvezető: 

Zettwitz Sándor, Zettwitz Gabriella

100%-ban magyar, családi tulajdonban 

lévő vállalkozás

Kiemelt exportőr

Szabadalmak száma: 14

TOP 5 célország: 

Európai Unió országai, Amerikai Egyesült Államok, 

Kína, Brazília, Törökország

Telephely: Magyarország, Budapest

Gyártóüzem: Budapest, Balatonfüred 

Szabványok & Irányelvek:

ISO 9001:2015; 

ISO 13485:2016; 

ISO 14001:2015; 

98/79/EC IVD;

CFR Title 21 Part 

720 Quality System 

Regulation (FDA)

ÉLETRAJZ
—

Zettwitz Sándor Budapesten született 1933. 

október 3-án. Ugyanitt végezte iskoláit, 1952-

ben érettségizett a Budapesti Református Gim-

náziumban. Még ebben az évben felvételt nyert a 

Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Ka-

rára, ahol a Gépgyártás- és Szerszámgép Szakot 

végezte el, és diplomáját jeles eredménnyel védte 

meg. A Könnyűbeton- és Szigetelőanyag Ipari Vál-

lalatnál helyezkedett el, ahol ásványgyapotgépek 

fejlesztésével foglalkozott. Hamarosan a Műszaki 

Fejlesztési Osztály vezetőjévé nevezték ki.

Az osztályhoz tartoztak a vállalati beruházások, 

valamint az azokhoz tartozó import lebonyolítá-

sa is. Ennek alapján hívták meg a Nikex Külkeres-

kedelmi Vállalathoz az akkor alakuló Gépimport 

Osztály vezetőjének.

A Nikex és a Technoimpex külkereskedelmi válla-

latok megalakították Olaszországban a Technoital 

Vállalatot, mely magyar szerszámgépek exportjá-

val foglalkozott. Zettwitz Sándor ennek a vál-

lalatnak az alapítója és vezetője volt 1985-ig. 

Hazatérte után a Technoimpex Külkereskedelmi 

Vállalat kereskedelmi igazgatója lett.

A család 1986-ban, amikor azt a törvényes lehe-

tőségek megengedték, megalapította a 77 Elekt-

ronika Kft.-t, mely kezdetben öt munkatárssal 

dolgozott. Zettwitz Sándor 1991-től a vállalat 

ügyvezető igazgatója lett, és ma is az.

77 ELEKTRONIKA KFT.

Zettwitz Sándor
tulajdonos, cégvezető
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A CÉG TÖRTÉNETE

A 77 Elektronika Kft. 1986 óta saját fejlesztésű or-

voselektronikai termékeket gyárt, elsősorban vér-

cukormérő rendszereket, vizeletvizsgáló készü-

lékeket és ezek reagens anyagait, személyes és 

laboratóriumi használatra. A vállalat tevékenysége 

magában foglalja termékei tervezését, mechani-

kai, harder- és szoftverfejlesztést, miközben je-

lentős gyártási kapacitással és kereskedelmi szer-

vezettel rendelkezik. A 77 Elektronika Kft. 1986-os 

alakulása óta száz százalékban magyar, családi 

tulajdonban van, tulajdonos ügyvezető igazgatói 

Zettwitz Sándor és lánya, Zettwitz Gabriella. A világ 

több mint 90 országába exportálnak Dél-Ameriká-

tól a Távol-Keletig, részben a saját márkanevükön, 

részben pedig a piacvezető multinacionális nagy-

vállalatokon keresztül. 

A cég hatalmas fejlődésen ment keresztül, a cég net-

tó árbevétele 2015-ről 2020-ra csaknem megduplá-

zódott, 30 milliárd forint fölé emelkedett. A növeke-

dés mértéke folyamatos volt, de kiemelkedő ugrást 

2015-ről 2016-ra ért el a vállalat, a folyamatosan 

növekvő trendet azóta is tartja. A 77 Elektronika Kft. 

belföldi nettó árbevételének alakulása is pozitív ten-

denciát mutat.

Az export növekedési üteme jelentősen erősebb, 

mint a belföldi értékesítésé, a fent említett idő-

szak alatt a növekedés mértéke 255%-os volt, 

az exportértékesítés aránya évek óta átlagosan 

80 százalék körüli. 

Kutatás-fejlesztésre fordított kiadásukat folyama-

tosan növelik, 2014-ről 2018-ra több mint 2,5-sze-

resére növekedett. Figyelemre méltó a foglalkozta-

tottak számának növekedése, a vizsgált időszakban 

a cég megduplázta létszámát, a felsőfokú vég-

zettségűek aránya az induláskor nagyon magas, 

80 százalék körüli volt, azonban a gyártói kapacitás 

növekedése miatt elsősorban más szempon-

tok szerint, munkakör-specifikusan válogatták 

a munkatársaikat. 

Az elmúlt években elért forgalomnövekedés titkának 

a folyamatos fejlesztést tartják. Az éves árbevételé-

nek 6−8 százalékát forgatja vissza az innovációba, 

melyet a mintegy 100 fős magyar kutató- és fejlesz-

tőgárda vált kézzelfogható eredményekre. Fejleszté-

seiket jórészt önerőből finanszírozzák. Fő törekvésük 

nem a termékprofil szélesítésére, hanem a meglévők 

tökéletesítésére irányul. Eredményességüket érzé-

kelteti a vállalat javára bejegyzett 14 szabadalom is.

A 77 Elektronika Kft. a felhasználókkal való kap-

csolattartásban is igen aktív. A termékeiket hasz-

náló hazai kórházak osztályvezetőivel rendszeres 

a kapcsolatuk. Évente közel 200 rendezvényen, 

kongresszuson, kiállításon, szakmai konferencián 

vesznek részt. Különösen szoros az együttműködé-

sük a Magyar Diabétesz Társasággal és a Magyar Labo-

ratóriumi Diagnosztikai Társasággal. A fejlesztésben 

pedig számos közös projektjük van a felsőoktatá-

si szakmai közösségekkel, így a Műegyetem több 

tanszékével, valamint a Semmelweis Egyetem, 

illetve a szegedi és a pécsi egyetemek kutatóival. 

Jelenlegi fejlesztéseik közül a LabonaChip rendszer 

lehetőséget kínál egy viszonylag új közbeszerzési 

forma, az innovációs partnerség alkalmazására is. 

Ma már közel 300 embert foglalkoztatnak, és egy 

10 000 négyzetméteres telephelyen fejlesztik és 

gyártják diagnosztikai termékeiket. 

VEZETŐ TERMÉK 
MAGYARORSZÁGON 

Magyarországon a vércukor-önellenőrzést elsőként a 77 

Elektronika Kft. tette széleskörűen lehetővé a cukorbete-

gek számára. Otthon is használható nyugati vércukormérők 

ugyan a rendszerváltás előtt is elérhetők voltak, de a ke-

mény importkorlátozás miatt csak horribilis áron lehetett 

ezekhez hozzájutni. A 77 Elektronika Kft. felismerve a piaci 

rést, 1986-ban dobta piacra első saját fejlesztésű Dcont® 

készülékét. A folyamatos fejlesztésnek köszönhetően 2020-

ban már a termékcsalád 73. generációja kerül piacra.

A vállalat a mai napig vezető szerepet tölt be a magyar-

országi vércukormérő-piacon, innovációi a cukorbetegek 

egyéni igényeinek megfelelően kínálnak komplex, sze-

mélyre szabott megoldásokat:

∂ Egyes típusai a világon is egyedülálló módon képesek 

magyar nyelven, szóban kommunikálni a betegekkel.

∂ A Dcont® család újabb típusai jellemzően ±8 száza-

lékos hibahatáron belüli, közel klinikai laboratóriumi 

pontosságú vércukormérést tesznek lehetővé az ott-

honi önellenőrzés során. Ezzel ma a világ legpontosabb 

készülékei közé tartoznak.

∂ A cég legújabb, „okos” vércukormérő rendszere a vilá-

gon egyedülálló módon a mérési eredményekből képes 

a beteg HbA1C-szintjét megbecsülni, illetve kiszámolni 

és jelezni a betegnek, ha megnőtt az esélye az alacsony 

vércukorszintből fakadó hiporoham kialakulására, és 

egyben okostelefonra is tudja továbbítani a mérési 

eredményeket.

∂ A betegek életének megkönnyítése és a kezelőorvosok 

valós adatokkal történő ellátása érdekében, továbbá, 

egy országosan egyedülálló, a betegek által ingyene-

sen használható telemedicinás rendszert fejlesztett 

(Dcont® eNAPLÓ), amely alkalmas a diabéteszben 

érintettek vércukorszint-adatainak online rögzítésére, 

gyors és könnyen értelmezhető elemzésére, mely a Co-

vid-19 idején lehetővé tette a cukorbetegeknél a tele-

medicinás ellátás, távmonitorozás bevezetését.

Ezen eredmények elismeréseként a Dcont® termékcsalád 

2000-ben elnyerte az Innovációs Nagydíjat, 2014-ben pedig 

a Hungarikum Bizottság a magyar találékonyság és innováció 

csúcsteljesítményének minősítette, és beválasztotta a hun-

garikumok előszobájaként ismert Magyar Értéktárba. 
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VEZETŐ TERMÉK 
AZ EXPORTPIACOKON 

A 77 Elektronika vezetése a fenntartható működés 

szempontjából mindig is kiemelkedően fontosnak 

tartotta, hogy a high-tech cég ne egy lábon álljon, 

és újabb lehetőségeket keressen a profil bővítésére. 

Mivel a vércukormérő készülékeknél használt optikai 

elemző technológia gyártása adott volt, felmerült, 

hogy a vizeletmintákat is hasonlóképpen lehetne 

vizsgálni. Így alakult ki a vállalat másik meghatározó 

termékcsoportja, a vizeletelemző készülékek fejlesz-

tése és gyártása. Elsőként kisméretű vizeletelemző 

készülékekkel jelentkeztek, majd a vállalat jövőjét 

meghatározó lépés volt a professzionális, labora-

tóriumi használatra szánt vizeletelemző automaták 

piacra dobása.

Ma már a vállalat árbevételének döntő többsége 

a vizeletelemző automata rendszereinek értéke-

sítéséből áll. Az exportbővülés alapját a jelentős 

világpiaci részesedéssel bíró UriSed technológián 

alapuló vizeletüledék-vizsgáló rendszerek forgal-

mazása adja. Ma már az Urised vizeletanalizátor 

magyar brandnek számít.

A saját fejlesztésű automata vizeletüledék-vizsgáló 

készülékeik, automata vizeletkémiai analizátoraik 

és az ezekhez kapcsolódó fogyóeszközök legna-

gyobb felvevőpiaca az EU, az Egyesült Államok, Kína 

és Brazília, de Törökország, Chile, Szaúd-Arábia, 

Oroszország, Irán, valamint Banglades is jelentős 

piacnak számít.

INNOVÁCIÓ 
AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATBAN IS

A magyar high-tech cég egy úgynevezett félautomata 

vizeletüledék-analizátor fejlesztésével az állatgyógyászat 

területén is teljesen új kategóriát teremtett: a termék-

család világszerte több tízezer olyan kis- és közepes 

állatorvosi (és egyben humán) laboratórium számára 

teszi lehetővé a korszerű, gyors, pontos, egyszerű, mik-

roszkópos vizeletüledék-analízis elvégzését, melyek nem 

engedhetik meg maguknak a költséges, nagyautomata 

készülékek használatát. A fejlesztés az állatgyógyászat 

területén forradalmi változást eredményezett, hiszen 

felváltotta az eddig egyeduralkodó, ámde bonyolult, idő-

igényes, szubjektív és drága manuális mikroszkópiát.

A világviszonylatban is egyedülálló félautomata vizeletüle-

dék-analizátor kifejlesztéséért a 77 Elektronika Kft. 2016-ban 

másodszor is elnyerte a Magyar Innovációs Nagydíjat.
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VILÁGCÉGEK PARTNERE

A 77 Elektronika ugyanakkor nemcsak saját márkanév 

alatt értékesíti termékeit, hanem úgynevezett OEM 

konstrukcióban, piacvezető multinacionális nagy-

vállalatokon keresztül is. Meghatározó volt az olasz 

A. Menarini Diagnostics céggel létrejött nemzetközi 

együttműködés, melynek köszönhetően a magyar au-

tomata laboratórium meghódította a nyugat-európai 

piacot, és a vállalat számára néhány éven belül jelen-

tős világpiaci részesedést eredményezett.

A 77 Elektronika Kft. történetében szintén mérföldkő 

volt a svájci Roche diagnosztikai üzletágával történő 

együttműködés, ami több mint 25 évre nyúlik vissza. 

A 77 Elektronika Kft. vizeletvizsgáló berendezéseket 

fejlesztett és gyártott a Roche részére úgy, hogy tel-

jes mértékben megtartotta önállóságát és a gyártott 

termékek a vállalat szellemi tulajdonát képezik.

Az együttműködés legújabb, kiemelkedő jelentőségű 

terméke az az új automata vizeletlaboratórium-rend-

szer, amit teljes egészében a 77 Elektronika Kft. fej-

lesztett ki. A megállapodás szerint a világcég szá-

mára gyártott analizátorokat Roche márkanév alatt 

a gyógyszergyártó cég értékesíti világszerte, a ki-

fejlesztett technológia azonban teljes egészében 

a 77 Elektronika szellemi tulajdona marad.

DÍJAK  

 

2016
Innovációs Nagydíj

2000 
Ipari 

Formatervezési 
Nívódíj

2000
Innovációs 
Nagydíj

2001
Magyar Minőség 

Háza Díj 

(a Vision 2000 
vizeletanalizátorért) 2001

Magyar Minőség Háza Díj 

(a Dcont Personal 
vércukormérőért)

2006
Magyar Minőség 

Háza Díj 

(a HandUReader vize-
letanalizátorért)

2006
Magyar Minőség Háza Díj 

(a Dcont Personal Optimum 
vércukormérőért)

2007 
Innovációs Díj 

77 Elektronika Kft. 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nettó árbevétel (milliárd Ft) 16,82 24,49 28,70 30,79 31,14 30,04

∂ belföld (milliárd Ft) 4,48 4,80 7,17 6,76 6,74 7,92

∂ export (milliárd Ft) 12,34 19,69 21,53 24,03 24,40 22,12

Foglalkoztatottak száma 
Magyarországon (fő)

226 308 432 439 451 444

A 77 ELEKTRONIKA KFT. ESETÉBEN EXPORT SZEMPONTJÁBÓL A TOP 5 CÉLTERÜLET:
az Európai Unió országai, az Amerikai Egyesült Államok, Kína, Brazília és Törökország.

A 77 Elektronika Kft. 2019-ben bekerült a külgazdasági tárca Kiemelt 
Exportőr Stratégiai Partnerségi Programjába, melybe olyan cégeket 
válogattak, amelyek nemzetközi szinten is széles körben ismert 
„magyar multinacionális vállalatokká”, országimázst megtestesítő 
márkává fejleszthetők.
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DIAGON Kft.

k 1047 Budapest, Baross utca 48−52.

r www.diagon.com

Alapítás éve: 1989

Tulajdonos, ügyvezető: 

dr. Kern József

100%-ban magyar vállalkozás

Kiemelt exportőr

Szabadalmak száma: 18

TOP 5 célország: 

India, Kína, Franciaország, 

Oroszország, Németország

Telephely: Magyarország

Gyártóüzem: Brazília, Ausztria, Indonézia

Kiszerelőüzem: India, Kína

Szabványok & Irányelvek:

ISO 14001; 

ISO 9001; 

ISO 13485; 

MD-SAP

ÉLETRAJZ
—

Dr. Kern József 1982-ben a Szegedi József Atti-

la egyetemen végzett vegyész (kutató vegyész) 

szakon. Doktori címét 1986-ban szerezte meg, 

radiokémia és szilárdtest-fizika voltak az elméleti 

tantárgyai. 

A diploma megszerzése előtt, 1981-ben az Egye-

sült Vegyi Műveknél herbicid származékok szinté-

zise elektrokémiai fluorozással, valamint gyógy-

szergyári megbízásából szteroidok szerkezetének 

kutatásával foglalkozott; 1982−1991 végéig 

az Izotóp Intézetnél tudományos munkatársként 

alapkutatást végzett, majd 1991-ben a Nem-

zeti Atomenergia Ügynökség megbízásából 

Délkelet-Ázsiában dolgozott, ahol tanácsadó-

ként izotópdiagnosztikai technológiák beve-

zetését végezte. Utána, 1992-ben az EGAL-nak 

gyógyszergyári aminosav-kutatásokat végzett. 

Cégét 1989-ben alapította, a Diagon Kft. alapí-

tója és azóta ügyvezető igazgatója.

Dr. Kern József
tulajdonos, ügyvezető
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A CÉG TÖRTÉNETE

A rendszerváltás idején alig pár ezer forint tőké-

vel alapította meg vállalkozását, a Diagon Kft.-t 

dr. Kern József, amely ma már öt kontinensen van 

jelen termékeivel, és több mint száz országba ex-

portál labordiagnosztikai reagenseket és berende-

zéseket. Az in vitro diagnosztika területén a vállalat 

ma már a világpiac egyik meghatározó szereplője. 

Az alapanyagok jelentős részét Budapesten, az 

újpesti fejlesztőközpontban állítják elő, emellett 

a legfontosabb piacaikon is építettek ki üzemi ka-

pacitást. Így gyártanak reagenseket Indonéziában, 

Brazíliában, Indiában, Kínában és Ausztriában is.

A hasonló profilú cégek hazai értékesítési ada-

tait tekintve mintegy 35% a piaci részesedésük. 

Fejlesztőmunkájuk sikereit jelzi a 18 bejegyzett 

szabadalmuk is.

A Diagon Kft. árbevétele folyamatosan nő, 

2015−2020 között több mint 43 százalékos 

növekedést ért el a cég, a belföldi piacon az 

értékesítését átlagosan évente közel 10 száza-

lékkal növelte. Nemzetközi jelenlétüket segíti a 

saját disztribútorhálózatuk, amelyben a gyártó 

és az OEM-partnerek is szerepet kapnak, a kö-

zeljövőben pedig Indiában, Brazíliában és Kíná-

ban várják piacuk gyorsabb bővülését.

VEZETŐ TERMÉK 
MAGYARORSZÁGON 

A Diagon Kft. által gyártott és forgalmazott reagensek 

és készülékek minden kórházi, szakrendelői laborató-

rium alapvető felszerelései közé tartoznak. Országos 

szervizhálózatuk ellátja valamennyi általuk gyártott 

és forgalmazott gép, illetve műszer karbantartását, 

ezáltal lefedve a hazai egészségügyi laboratóriumok 

szinte minden igényét.

A hazai labordiagnosztikai piac kiszolgálása számos 

terület, több gyártóján keresztül valósul meg, köztük 

jelentős világcégekkel, mint pl. Abbott, BD, Grifols 

stb., ennek is köszönhető a jelentős, közel 30 szá-

zaléknyi részesedése a hazai piacon. A magyar szol-

gáltatócégek élbolyába tartozik, 2015 óta konstans 

módon évente mintegy 10%-os növekedést ér el. 

A saját gyártású véralvadás-reagensek és készülé-

kek elterjedésének fokozása jelenleg a fő fejlesztési 

terület. Hazai gyártású termékkörként képes a tra-

dicionális gyártókhoz képest azonos minőséggel 

lefedni mind reagensekben, mind készülékpark te-

kintetében a különböző méretű és kapacitású ha-

zai és nemzetközi laborok igényét, kiegészítve ágy 

melletti INR-mérő rendszerrel. A legújabb fejlesztésű 

CoagM típusú koagulációs automata az automa-

ta műszerpark legkisebb tagja, mely bevezetésével 

hatékonyabban történhet az átállás a manuális és 

félautomata eljárásokról a teljes automatizálás 

felé, a lehető legkisebb befektetéssel. 

A portfólióban szereplő D-dimer reagens a hazai 

és nemzetközi diagnosztikai résztvevők frekventált 

igénye, így a termék értékesítési volumene radiká-

lis növekedés előtt áll. A Diagon Kft. közel 30 éves 

gyakorlattal rendelkező hematológia üzletágának 

területén a jelenleg futó fejlesztéseink a következő 

években jelentenek majd jelentős piaci növekedést. 

A Diagon Kft. kontrollvér üzletágának és fejlesztésé-

nek köszönhetően mára a világviszonylatban jelen-

tős szűk körű valódi gyártókhoz tagolódik. A hazai 

piacon is világszínvonalú termékeket biztosít a kü-

lönböző körkontrollok számára.

A DIAGON KFT. ESETÉBEN EXPORT SZEMPONTJÁBÓL A TOP 5 CÉLTERÜLET:
India, Kína, Franciaország, Oroszország, Németország

A Diagon Kft. 2019-ben bekerült a külgazdasági tárca 
Kiemelt Exportőr Stratégiai Partnerségi Programjába, melybe 
olyan cégeket válogattak, amelyek nemzetközi szinten is 
széles körben ismert „magyar multinacionális vállalatokká”, 
országimázst megtestesítő márkává fejleszthetők.
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VEZETŐ TERMÉK 
AZ EXPORTPIACOKON 

A Diagon Kft. exportpiacokon való egyre nagyobb 

arányú jelenléte a több évtizedes, folyamatosan nö-

vekedő disztribútorhálózatának, valamint az elmúlt 

években kötött, főképp OEM (original equipment ma-

nufacturer) megállapodásoknak köszönhető. 

Partnerei révén egyre több országban vannak jelen, 

így különféle előírások, egyre szigorodóbb jogszabályi 

keretek között kell helytállniuk. Az alkalmazkodás ér-

dekében a vállalat 2019-ben bevezette az orvosi esz-

közök egységes ellenőrzési programját (MD-SAP), 

a minősítési eljárásrendszernek köszönhetően újabb 

piacok nyíltak meg a cég előtt – pld. Brazília.  A 2018 

végén kereskedelmi forgalomba került CoagM típusú 

készülékük külföldön egyre népszerűbb, köszönhető-

en kis méretének, egyszerűbb használatának és kom-

pakt felépítésének.

AZ INNOVÁCIÓ 
IRÁNYA

A Diagon Kft. véralvadási rendszere mostanra érte 

el a legszélesebb körben alkalmazható terjedelmét, 

így a közeljövőben a meglévő portfólió továbbfej-

lesztése és egyéb specifikus paraméterek elérése 

a cél. Az igazi innovációs tevékenység jelenleg a jövő 

évben realizálódik, amikor a cég hematológia üzletág 

reformjára készülő zárt rendszerű új generációs au-

tomatája, valamint egy kompakt, automatizált, „ön-

képző” kenetfestő rendszere kerül piacra.  

A Diagon Kft. termékportfóliója várhatóan bővül 

a Haemocular kompakt automatizált kenetértékelő 

rendszerrel, mely tartalmazza a legfejlettebb képal-

kotó, archiváló, értékelő elemeket. Különleges erős-

sége a mesterséges neurális hálózat alapú tanítható 

értékelő rész, mely már jelenleg is több ezer kenet 

egyedi értékelési algoritmusát tartalmazza. A rend-

szer folyamatosan tovább tanítható, mind a felhasz-

náló, mind pedig a gyártó által. A fejlesztés lezárása 

2020-ban várható. Mindemellett pedig érkeznek 

az új generációs kompakt, zárt rendszerű 3- és 

5-part diff hematológiai automata analizátorok is. 

 

DIAGON-MÉRFÖLDKÖVEK

1989
Alapítás éve

1991
Első hematológiai 
reagens értékesítése 
a piacon

1995
Hematológiai 

reagens gyártó 
részleg beindítása 

Indonéziában

1997
Az első 5-part 
diffes reagens

1998
ISO 9001 

minősítés

1999
Gyártórészleg beindítása 
Brazíliában

2000
1 000 000.-ik 

doboz reagens a 
piacon

2001
Külföldi disztribútor 
partnerek száma eléri 
az ötvenet2005

D-Cell 
hematológiai 
termékcsalád 

piacra bocsátása, 
ISO 13485 
minősítés

2006 
Véralvadás-diagnosztikai 
tesztek fejlesztése és 
gyártása; piacra kerül 
a hematológiai 
kontrollvér

2007
D-Cell5D 27 

paraméteres 
hematológiai 

automata 
kibocsátása

2008
Molekuláris 
diagnosztikai 
fejlesztések 
(nukleinsav-izoláló 
kitek, vírus- és baktéri-
um-PCR-tesztek )

2009
PCR-tesztek 

gyártása 
(humán egészségügy, 

víztisztaság, 
élelmiszer-biztonság)

2010 
Új brazil 
gyártóüzem 
átadása

2011
Coag S 

POINT-OF-CARE 
INR-mérő automata 

piacra bocsátása
2012
Coag VET POC 
rendszer piacra 
bocsátása

2013
 Coag XL automata 
koagulométer piaci 

bevezetése

2014
D-Dimer és AT-III 
speciális tesztek 
piacra bocsátása

2015 
Külföldi disztribútor 

partnerek száma 
eléri a százat, ISO 
14001 minősítés

2017
Coag L 
4 mérőcsatornás 
2 robotkaros 
automata 
koagulométer piaci 
bevezetése

2018
Coag M kisebb 

laboratóriumokba 
ajánlott automata 

koagulométer piaci
bevezetése

2019
MD-SAP minősítés

Diagon Diagnosztikai Kft. 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nettó árbevétel (milliárd Ft) 6,44 6,87 7,95 8,18 8,70 9,23 

∂ belföld (milliárd Ft) 4,41 4,84 5,77 6,11 6,70 2,18

∂ export (milliárd Ft) 2,03 2,03 2,17 2,07 1,99 7,04

Foglalkoztatottak száma 
Magyarországon (fő)

139 159 188 215 220 159
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MEDICONTUR 
Orvostechnikai Kft.

Anyag. Dizájn. Optika.

k 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.

r www.medicontur.hu

Alapítás éve: 1989. 08. 03.

Tulajdonos, ügyvezető: Kontur László 

Cégvezetők:  Kontur László, 

  Dr. Élő Gábor, 

  Kontur Benjámin

100%-ban magyar tulajdonban lévő vállalkozás

Szabadalmak száma: 14

TOP 5 célország: Németország, Franciaország, 

Kína, Dél-Korea, Ausztrália

Székhely és gyártóüzem: Magyarország, Zsámbék 

Telephelyek: Budapest, XI. Daróczi út, Törökbálint

Leányvállalat: Medicontur International S.A., Genf 

Direkt piacok: Németország, Franciaország, 

Spanyolország, Csehország, Szlovákia

Szabványok & Irányelvek:

EN ISO 9001, EN ISO 13485, AS 9100 

Díjak, elismerések: Amerikai Szürkehályog 

és Refraktív Sebészeti Társaság

legjobb videó díja 2018, 

legjobb előadás díja 2018, 

Ázsia-Csendes Óceáni régió 

Szemészeti Akadémia legjobb

 előadás díja 2018, 

Brit Szürkehályog és Refraktív 

Sebészeti Társaság legjobb előadás 

díja 2019

ÉLETRAJZ
—

Kontur László '56-os szülők gyermekeként Német-

országban született és nevelkedett. A müncheni 

Orvosi Egyetemen végzett 1984-ben. Az orvosi hiva-

tás mellett másik érdeklődési köre a filmművészet 

volt, így 1985-től 1987-ig a budapesti Színház - és 

Filmművészeti Egyetem hallgatójaként bemutatott 

rövidfilmjei több nemzetközi díjat is nyertek.

Hivatása visszahúzta az egészségügy irányába: 

az 1988-ban Münchenben alapított Kontur GmbH 

cég megszerezte a német technológiát, melynek 

birtokában 1989-ben − befektetők segítségével − 

megalapította a Medicontur Orvostechnikai Kft.-t 

és ezzel a magyar szemlencsegyártást.

1995-től a Medicontur Kft. ügyvezetője és többségi tu-

lajdonosa. Vezetése alatt kapott lendületet az export 

fejlesztése, a kutatás-fejlesztési részleg kialakítása 

és új technológiák bevezetése. A szélesedő nemzet-

közi export keretében kezdetben OEM termékként, 

több nemzetközi márkanév alatt hagyták el a gyá-

rat a műlencsék. 2009-ben a Genfben nyitott nem-

zetközi értékesítési iroda segítségével már a saját 

márkanév globális bevezetése és fejlesztése lett a 

vállalat fő célja. A stratégiai piacain saját befolyást 

biztosító direkt értékesítési kapcsolatokat épített ki.

A 2018-ban indított beruházással egy világszinten 

is a legkorszerűbb technológiákat használó műlen-

csegyártó üzem felépítését kezdte meg.

A stratégiai döntések és napi ügymenet irányítása 

mellett a cég fejlesztési koncepcióinak kidolgozását 

is szívügyeként kezeli. A vállalat szabadalmakkal 

védett újításainak sok esetben maga is kreatív 

feltalálója és társszerzője.

Négy gyermek édesapja, amelyek közül a második 

fia, Benjámin 4 évvel ezelőtt csatlakozott a Medicon-

turhoz üzletfejlesztési vezetőként.

Kontur László
tulajdonos, ügyvezető



32 33

MEGYSZ ÉVES JELENTÉS 2020.

ÉLETRAJZ
—

Dr. Élő Gábor 1969-ben Budapesten született, is-

koláit itt végezte, 1993-ban a Semmelweis Orvos-

tudományi Egyetemen szerzett általános orvosi 

diplomát, és 2000-ben a Műegyetem és az Oxford 

University együttműködéseként létrejött centrum-

ban MBA diplomát szerzett. Egyetemi évei alatt 

a MAG Medical Assistance Group munkatársaként 

gazdasági területen is gyakorlatot szerzett. Végzés 

után a SOTE Fül-Orr-Gégészeti Klinika munkatár-

sa lett, 1997-ben szakvizsgázott. 1995 októbertől 

rész-, majd később teljes munkaidőben a Medicontur 

munkatársa, a hazai kereskedelmi iroda vezetője, 

1998-tól a vállalat cégvezetője.

Vezetése alatt épült ki a cég hazai szemészeti keres-

kedelmi ellátórendszere, a saját műlencsék mellett 

a szemészeteket kiszolgáló diagnosztikai és műtéti 

eszközök forgalmazása és szervizelése, a hazai 

klinikákkal és szemészeti osztályokkal való szoros, 

tudományos-műszaki együttműködés. Részt vett 

egyes területeken az export fejlesztésében, és 

szorgalmazta a saját márkanéven történő nemzet-

közi megjelenés kiterjesztését, a direkt piaci kap-

csolatok fejlesztését. Munkája során megszerzett 

jelentős iparági kapcsolatait felhasználva segí-

ti hazánkban a legújabb diagnosztikai és műtéti 

technikák, technológiák bevezetését, a cég termé-

keinek ezekhez való adaptálását. 

Hobbija a vízilabda, melyet egyetemi évei alatt első 

osztályú sportolóként űzött, jelenleg is a Magyar 

Vízilabda Szövetség fegyelmi bizottságának tagja.

Dr. Élő Gábor
cégvezető

A VÁLLALATRÓL

A Medicontur Orvostechnikai Kft. 1989-ben alakult 

65% hazai és 35% külföldi tőkearánnyal. A cég ala-

pítóinak szándéka az volt, hogy a szemészetben az 

európai orvosszakmai színvonalnak megfelelő szür-

kehályog-ellátást hazánkban is meghonosítsák a 

műtéthez szükséges, addig 100%-ban importból 

származó szemlencsék gyártásával. A hazai gyártás 

német licenc alapján 1990-ben indult meg. 

A mára öt kontinensen jelen lévő Medicontur Orvos-

technikai Kft. 31 évre visszatekintő múltjával, több 

mint 7 millió gyártott és világszerte értékesített int-

raokuláris implantátumával – a kifogástalan minőség 

folyamatos biztosítása révén – a műlencsék szak-

értőjeként jelentős hírnévre tett szert a szemészet 

szakterületén. A hazai piacon a Medicontur a magyar 

szemészet számára teljes skálájú beszállító és szer-

vizpartnerként működik, fő termékei, a szemlencsék és 

injektorok mellett segédanyagokat, segédeszközöket, 

kézi műszereket, műtéti és diagnosztikai rendszereket 

kínál hazai ügyfelei számára. A cég székhelye, kuta-

tás-fejlesztési bázisa, gyára és logisztikai központja 

Zsámbékon és Törökbálinton, kereskedelmi kirendelt-

ségei Budapesten, valamint Lyonban (FR), Genfben 

(CH), és Brnóban (CZ) találhatóak. Németország cé-

günknek messze a legnagyobb, két egymástól függet-

len csatornán keresztül működő külföldi piaca, ahol a 

„Medicontur” márkát egy disztribútor forgalmazza. 

Cégünk stratégiai partnere, a mannheimi 1stQ cég-

csoport történelmi okokból saját, „1stQ” néven értéke-

síti a Medicontur által gyártott termékeket.

A cég árbevételét 2016−2019 között a stabil növe-

kedés jellemezte, amelyben a húzóerőt az export-

piac folyamatos erősödése adta. A disztribútor-

hálózatán keresztül a Medicontur termékei a világ 

több mint 70 országába jutnak el. A legjelentősebb 

exportcélországaink Németország, Franciaország, 

Kína, Dél-Korea és Ausztrália.

Medicontur Orvostechnikai Kft. 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Értékesítés nettó árbevétele 
(milliárd Ft)

5,24 5,10 5,86 6,27 7,32 7,15

∂ belföld (milliárd Ft) 2,05 1,76 1,96 2,21 2,54 2,29

∂ export (milliárd Ft) 3,18 3,34 3,90 4,05 4,78 4,85

Foglalkoztatottak száma (fő) 216 233 241 255 291 304
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AZ INNOVÁCIÓ IRÁNYA 

A Medicontur Kft. alapanyag-fejlesztő laboratóri-

ummal, valamint saját lencsealapanyaggal rendel-

kezik. A cég kutatás-fejlesztési részlege az elmúlt 

néhány év során jelentős eredményeket ért el új 

technológiák fejlesztése, valamint a beültetendő 

műlencsék optikai és mechanikai tulajdonságainak 

javítása terén. A Medicontur prémium termékport-

fólió refraktív, diffraktív, multifokális, tórikus (azon 

belül magas cilinderértékű bitórikus), illetve a tok-

lencsét kiegészítő sulcus (azaz másodlagos, úgyne-

vezett AddOn) lencsékből állnak.

A kutatás-fejlesztésre fordított kiadását a cég folya-

matosan növeli, az elmúlt 6 évben 3,9 milliárd forintot 

fordított K+F tevékenységre, 2020-ban ez 1,02 mil-

liárd forintot tett ki, ami 74%-os növekedést jelent a 

2015-ös K+F kiadásokhoz képest. Az éves árbevétel 

13−14%-át fordítja a vállalat vissza kutatás-fejlesz-

tési tevékenység finanszírozásába. A fejlesztési tevé-

kenység eredményességét jelzi a vállalat javára be-

jegyzett 14 szabadalom is.

Az elmúlt 3 év során a vállalat két nagy volumenű 

pályázati forrással támogatott fejlesztést valósított 

meg, a 726 millió forint összköltségvetésű, „Az emberi 

színlátást javító, a színek helyes felismerését biztosí-

tó szemüvegek kutatása és fejlesztése”, valamint az 

1,905 milliárd forint összköltségvetésű, „Előre töltött, 

formaöntött hidrofób prémium szemlencsék gyártás-

technológiájának fejlesztése” témákban.

A Medicontur következő nagy célkitűzése a gyár-

tóüzem nagyságrendekkel történő bővítése és ezzel 

a termelőkapacitás többszörösére növelése.

Cégünk meghatározó kutatás-fejlesztési part-

nerei az orvosi egyetemek szemészeti klinikái 

(Semmelweis Egyetem, Debreceni, Szegedi és 

Pécsi Tudományegyetem), a Műegyetem, Központi 

Kémiai Kutatóintézet.

VEZETŐ TERMÉKEK 

A Medicontur hagyományos, UV-szűrővel ellátott 

termékei mellett természetes sárga szűrővel ren-

delkező refraktív implantátumok három innovatív 

sorozatával bővítette műlencséinek gazdag kíná-

latát az elmúlt években. Ezek a hidrofil és hidrofób 

implantátumok a legkorszerűbb specifikációval ren-

delkeznek, tökéletesen eleget tesznek a mikro- és 

miniincíziós refraktív műtéteket végző szemészek 

legszigorúbb követelményeinek.

PRÉMIUM MONOFOKÁLIS LENCSÉK
———
A korszerű egyfókuszú lencséink hidrofil-hidrofób 

kopolimer vagy hidrofób alapanyagokból, aszférikus 

kivitelben készülnek, ahol az optikai tulajdonságok 

kialakításánál tekintettel voltunk a magasabb rendű 

aberrációk, pl. koma hiba kiküszöbölésére is, így a le-

hető legjobb látásélességet és kontrasztot biztosít-

va a szürkehályogműtétet és a műlencse-beültetést 

követően. 

LIBERTY TRIFOKÁLIS MŰLENCSECSALÁD
———
Az öregszeműség (presbyopia) korrekciójára gyártott 

műlencse, mely a távoli éleslátás mellett a köztes (mo-

nitor) távolságban és az olvasótávolságban is éleslá-

tást biztosít. Rendkívül finoman kialakított, szabadal-

maztatott diffraktív struktúrával érjük el a többfókuszú 

optikai hatást, kialakításunk előnye a többi termékkel 

szemben, hogy rossz látási körülmények között, pél-

dául esti vezetésnél vagy ellenfényben minimális op-

tikai káprázás mellett a lehető legjobb kontrasztot 

biztosítja. Cilinderes látáshiba esetére tórikus kivitel-

ben is gyártjuk.

ADDON LENCSECSALÁD
———
A szürkehályogműtét során beültetett műlencse 

finomhangolására szolgáló, másodlagosan beültet-

hető műlencse. A páciensek egy részénél előforduló 

refraktív hiba, korábbi műtét után fennmaradt vagy 

megjelenő cilinderes látáshiba korrekciójára, de akár 

másodlagos trifokális beültetésre is alkalmas implan-

tátumok tartoznak ebbe a csoportba. 

Funkcionálhat mint szembe beültetett nagyító is, így az 

időskori makuladegenerációban szenvedő páciensek 

számára új megoldást jelent. A fejlett országokban 

egyre gyakoribb mindkét lencse, azaz a toklencse, 

valamint az AddOn lencse egyidejű beültetése (duális 

lencserendszer), amikor az optikai rendszer különböző 

tulajdonságait tetszőlegesen osztják el az elsődleges és 

a másodlagos lencsére.

rings to perfection

Trifocal1,2,3

Intraocular Lens

Superior Contrast Sensitivity3,4,5

FEWER STEPS –  
MORE VISION

www.liberty-lens.com/hu/

A MEDICONTUR TÖRTÉNETÉNEK 
MÉRFÖLDKÖVEI

2015
Lyon
Franciaországi piaci 
megjelenés

2013
Cseh és szlovák piaci 

megjelenés

2009
Medicontur 
International GVA
Nemzetközi értékesítési 
iroda Genfben
(Svájc)

2008
Új gyárépület 

megnyitása 
Zsámbék

2006
1stQ Stratégiai 
partner
Németország

1995
ISO & CE minősítés 

1989
A kezdet 
Kontur GmbH 
Németország

2019
Új gyárépület és  

iroda megnyitása
Új gyárépület megnyitása 

Törökbálinton, 
Új Budapesti iroda

1995
OEM gyártás
nemzetközi márkáknak

1990
A gyár megnyitása 

Magyarország
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MEDISO 
Medical Imaging 
Systems KFT. 

k 1037 Budapest, Laborc utca 3. 

r www.mediso.com

Alapítás éve: 1990

Tulajdonos, cégvezető: 

Bagaméry István

100%-ban magyar, családi tulajdonban 

lévő vállalkozás

Kiemelt exportőr

Szabadalmak száma: 19

TOP 5 célország: 

Amerikai Egyesült Államok, Németország, 

Ausztria, Kína, Banglades

Telephely és Gyártóüzem: 

Magyarország, 1037 Budapest, Laborc u. 3.

Leányvállalatok: 

Mediso GmbH Németország, 

Mediso Polska Lengyelország, 

ScanoMed Kft. Magyarország

Szabványok & Irányelvek:

EN ISO 13485:2016, 

Quality Management System

93/42/EEC, Medical Device 

Directive (EU MDD)

US FDA 21 CFR Part 820

ÉLETRAJZ
—

Bagaméry István, a Mediso Kft. alapító ügyvezető 

igazgatója Budapesten született 1960-ban. Mér-

nöki diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetem 

Villamosmérnöki Karán szerezte 1984-ben. Első 

munkahelye a Gamma Művek volt, ahol gyártás-

vezetőként dolgozott és az itt eltöltött 7 év alatt 

több száz gamma kamera detektor gyártását és 

a kamerák integrációját és végtesztelését koor-

dinálta. 1990-ben megalapította a Mediso Kft.-t, 

amely napjainkra egy nemzetközileg elismert, 

több mint 200 fős alkalmazotti létszámot foglal-

koztató, a molekuláris képalkotó diagnosztikai be-

rendezések széles termékportfóliójával rendelkező 

céggé nőtte ki magát. Ezek közül nagy jelentőségű 

a világon elsőként piacra vitt SPECT, PET, CT és MRI 

modalitásokat átfogó preklinikai képalkotó beren-

dezéscsalád, valamint a szintén egyedülálló klini-

kai, három SPECT detektort és három modalitást 

(SPECT/CT/PET) is egybeintegrált termék.

Hitvallása szerint egy vállalkozás hosszú távú élet-

képességének és sikerességének kulcsa a folya-

matos innováció. Napi munkája során tevékenyen 

részt vesz a cég fejlesztési koncepcióinak kidol-

gozásában és végrehajtásában, több jelentős 

szabadalom társszerzője. Stratégiájának ered-

ményeként alkotócsapata számos elismerést 

mondhat magáénak: Kétszeres Innovációs Nagy-

díj (2006, 2010), Innovációs Díj (2002, 2013), 

Ipari Formatervezési Díj (1998, 2002, 2006, 2007, 

2009), Frost & Sullivan-díj (2008, 2012). 

Munkásságát a Magyar Orvostudományi Nukle-

áris Társaság Hevesy György-emlékéremmel is-

merte el (2015), majd a Gábor Dénes-díj (2016) 

büszke tulajdonosa lett.

Bagaméry István
tulajdonos, ügyvezető
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A CÉG TÖRTÉNETE

A budapesti székhellyel rendelkező, 1990-ben ala-

pított Mediso Medical Imaging Systems Kft. a nuk-

leáris gyógyászat területén, molekuláris képalkotó 

multimodális berendezések kutatás-fejlesztésé-

vel, gyártásával, értékesítésével és szervizelésével 

foglalkozik. A társaság komplett megoldásokat 

kínál a hardvertervezéstől a rekonstrukciós és ki-

értékelő szoftverekig a klinikai betegellátást és a 

preklinikai kutatásokat támogatva. Harmincéves 

tapasztalattal, több mint 1250 értékesített beren-

dezéssel meghatározó szerepet tölt be a klinikai 

betegellátási piac élvonalában. Egyedülálló 3 mo-

dalitású SPECT-CT-PET hibrid rendszer mellett 

elindult a forradalmian új AnyScan® TRIO három-

detektoros SPECT berendezés fejlesztése szintén 

3 modálisú berendezéscsalád részeként.

A Mediso a preklinikai nukleáris képalkotás pia-

cán is vezető helyet foglal el, világszerte több mint 

250 telepített preklinikai kamerával. A piacvezető 

nanoScan® PET-CT és SPECT-CT berendezéseken 

felül a világ első integrált PET-MRI és SPECT-MRI 

rendszerét is a cég indította el. Jelenleg a 7 Tesla 

térerősségű MRI és az azt kiegészítő digitális PET 

fejlesztésén és a magyarországi gyártás elindítá-

sával foglalkozik. 

Termékeit közvetlenül vagy disztribútori háló-

zaton keresztül, már több mint 100 országban 

értékesítette. A magyarországi központ mellett 

a leányvállalatok, valamint nemzetközi disztribú-

torhálózat segítségével szoros kapcsolatot biz-

tosítanak ügyfeleikkel, ezáltal képesek gyorsan 

reagálni a felmerülő igényekre.

A ScanoMed magyarországi leányvállalata révén 

klinikai diagnosztikai szolgáltatásokat is nyújt. 

Két PET-CT és nukleáris orvosi központot üze-

meltet a Debreceni Egyetemen, illetve Budapes-

ten. Ez az erős gyakorlati háttér a Mediso szá-

mára első kézből ad klinikai tapasztalatokat és 

fontos visszajelzéseket az alkalmazásaikról. 

A cég 2020. évi árbevétele az előző évhez ké-

pest csökkent, 6,754 milliárd forint volt, a 

magyarországi értékesítésből  2,156 milliárd 

forintot, az exportból pedig 4,598 milliárd fo-

rintot realizált a vállalat. A vállalat adatai sze-

rint az elmúlt esztendőkben Németország, 

USA, Kuba, Algéria és Banglades voltak a cég 

legjobban prosperáló külpiacai. A cég dolgozóinak 

78%-a diplomás. A munkatársak közel 53%-a K+F+I 

területén tevékenykedik.

VEZETŐ TERMÉK 
MAGYARORSZÁGON 

AnyScan® SPECT/CT/PET

ÚJ, INNOVATÍV 
TERMÉKEK (2019) 

AnyScan® SPECT/CT/PET

Mediso Kft. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nettó árbevétel (milliárd Ft) 7,51 10,37 7,71 7,16 7,15 8,44 6,754

∂ belföld (milliárd Ft) 1,74 2,97 1,51 1,72 1,61 1,51 2,156

∂ export (milliárd Ft) 5,77 7,4 6,2 5,44 5,54 6,93 4,598

Foglalkoztatottak száma 
Magyarországon (fő)

154 159 174 192 199 200 240

VEZETŐ TERMÉK 
AZ EXPORTPIACOKON 

nanoScan® PET/MRI 3T,

MultiScan LFER 150 PET/CT,

nanoscan® PET/CT
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KAPCSOLATOK, 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 

A Mediso Kft. együttműködést tart fenn kórházak-

kal, klinikákkal és tudományos intézményekkel, 

azt segítendő, hogy a fejlett technológia mindjob-

ban megfeleljen a klinikai felhasználók igényeinek. 

Különösen szoros a kapcsolatuk a Hevesy György 

Magyar Orvostudományi Nukleáris Társasággal, 

melynek révén részt vesznek a hazai egészségügy 

képalkotó diagnosztikai szegmensének folyama-

tos elemzésében és stratégiai javaslatok kidolgo-

zásában is. 

Emellett állandó résztvevői e társaság szakmai 

rendezvényeinek is. Ugyancsak a dinamikus 

termékfejlesztést segítik a Debreceni Egyetem-

mel közös K+F+I projektjeik, illetve a számos 

más felsőoktatási intézménnyel szorosabbra 

fűzött kapcsolatuk. Utóbbiak között megtalálható 

a Semmelweis Egyetem, a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem, valamint a Szegedi Tudo-

mányegyetem is.

AZ INNOVÁCIÓ IRÁNYA

Az új klinikai képalkotó diagnosztikai termék-

család kapcsán a legfontosabb fejlesztések 

az AnyScan TRIO háromdetektoros SPECT/CT/PET 

berendezést érintik. Egy új, a cég által szaba-

dalmaztatott leképező eljárásnak köszönhe-

tően jelentősen nő a készülékek diagnosztikai 

értéke elsősorban neurológiai és kardiológiai 

betegségek vizsgálatában. 

A kutatási célú termékeknél jelenleg is folyik 

a nanoScan® PET/MRI termékcsalád megújítá-

sa, melyben lezárásához közeledik az MRI egyik 

meghatározó komponensére vonatkozó techno-

lógiatranszfer projekt. Ezt követően az RF spekt-

rométer technológia birtokában lehetővé válik 

olyan új alkalmazások fejlesztése, melyek jelen-

tősen növelik a berendezés nemzetközi verseny-

képességét.

OKTATÁS, KÉPZÉS

A cég munkavállalói továbbképzéséről folyamatosan 

gondoskodik, belső és külső oktatások megszer-

vezésével.

DÍJAK, ELISMERÉSEK 

2001
Magyar 
Formatervezési Díj 
Nucline 
X-Ring-4R (HR) 2002

Magyar 
Formatervezési Díj

Nucline 
SPIRIT DH-V 2002

Magyar 
Innovációs Díj 
Nucline SPIRIT 
DH-V 2006

Magyar 
Formatervezési Díj

Nucline CardioDESK 2008
Frost & Sullivan 
„Az év európai 
orvosi képalkotó 
vállalkozása” 2009

Magyar 
Formatervezési Díj

AnyScan® 

2010
Magyar Innovációs 
Nagydíj 
NanoPET/CT 

2012
Frost & Sullivan

„Európai preklinikai 
képalkotás 

termékinnovációs díj” 

1998
Magyar 

Formatervezési Díj 
Nucline 

X-Ring-R (HR), C 

2006
Magyar 
Innovációs Nagydíj 
NanoSPECT/CT 

2009
Magyar 

Formatervezési Díj
AnyScan® 

2013
Magyar Innovációs 
Nagydíj
nanoScan® 
PET/MRI

A MEDISO Medical Imaging 
Systems Kft.  2019-ben be-
került a külgazdasági tárca 
Kiemelt Exportőr Partnerségi 
Programjába, melybe olyan 
cégeket válogattak, amelyek 
nemzetközi szinten is szé-
les körben ismert „magyar 
multinacionális vállalatokká”, 
országimázst megtestesítő 
márkává fejleszthetők.



42 43

MEGYSZ ÉVES JELENTÉS 2020.

SANATMETAL Kft.

„Nemzetközi családi 
vállalkozásként – folyamatos 
megújulást biztosító nyereség 
mellett – az emberi 
életminőséget javítani!”

k 3300 Eger, Faiskola út 5.

r www.sanatmetal.hu

Alapítás éve: 1992 

(elődcég: Heves Megyei Finommechanikai 

Vállalat 1967)

Tulajdonos, cégvezető: 

Farkas József

100%-ban magyar tulajdonban lévő vállalkozás

Kiemelt exportőr

TOP 5 célország: 

Oroszország, Kína, Mexikó, 

Kolumbia, Spanyolország

Telephely:

Magyarország, Oroszország

Leányvállalat: Oroszország, Törökország, 

Románia

ÉLETRAJZ
—

A Sanatmetal Kft. ügyvezető igazgatója, vala-

mint tulajdonosa a vállalkozás megalapítása 

előtt mérnöki, majd közgazdász-mérnöki vég-

zettséget szerzett 1995-ben a Budapesti Mű-

szaki Egyetem Menedzser Gazdasági Mér-

nöki karán. Farkas József a Sanatmetal Kft. 

elődjének, az amerikai–brit–magyar tulajdo-

nú DePuy-Sanatmetal Kft. vegyes vállalatnak 

1991-ben lett a vezérigazgatója, 1999-től pedig 

a Sanatmetal Kft. ügyvezető igazgatója. A krízis-

menedzsment, szervezetfejlesztés, valamint a 

kontrolling rendszer szakértője, aktívan részt 

vesz a kutatási, fejlesztési tevékenységekben. 

A képerősítő nélküli disztális velőűrszegezés in-

novatőre, a FLEX-TLT gerincrendszer, valamint 

számos implantátum és egyéb segédeszközök 

szabadalmának tulajdonosa. 

Farkas József
tulajdonos, cégvezető
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A VÁLLALATRÓL

A Farkas József által vezetett Sanatmetal Kft. 100%-

ban magyar tulajdonú nagyvállalat, mely traumatoló-

giai, ortopédiai, gerincsebészeti, fogászati, állatgyó-

gyászati implantátumokat és nagyízületi (csípő- és 

térd-) protéziseket gyárt és forgalmaz. Profiljában 

Európa TOP 20 vállalata közé tartozik. Különleges 

rozsdamentes acél és titán ötvözetekből több mint 

16 000-féle terméket gyártanak Magyarországon.

Élenjáró megoldásaikat magyar és nemzetközi klini-

kák, orvosprofesszorok közreműködésével dolgozzák 

ki, szem előtt tartva a betegbiztonságot és az Euró-

pai Unió által kiadott, kötelező érvényű MDR rendelet 

követelményeinek való megfelelést. A vállalat mód-

szeresen keresi az orvosok, szakápolók ötleteit, me-

lyekből a betegek életminőségét javító új eszközök 

születhetnek. Termékeikkel számos innovációs díjat 

nyertek, szabadalmi aktivitásuk kiemelkedő, több vi-

lágújdonsággal rendelkeznek. 

A cég technológiáját és kultúráját három világve-

zető stratégiai multinacionális cég együttműködé-

se mentén, valamint saját innovációik és a magyar 

tudáscentrumokkal való együttműködés mentén 

alakították ki. A Sanatmetal Kft. három éve avatta 

fel első gyártó-leányvállalatát az oroszországi Ob-

ninskban. Hasonló technológiai transzferállomások 

létrehozásán dolgoznak Dél-Afrikában, Mexikóban 

és az arab világban. Technológiai tudásuk, innovatív 

termékkínálatuk és a Sanat Akadémia nemzetközi 

oktatási rendszerének 2019-es elindítása alapján 

alkalmasak lehetnek profiljukban a vezető szerep 

megszerzésére (lásd keretes írásunkat). 

A Sanatmetal Kft. 2015 és 2019 között folyamatosan 

növelte árbevételét. Az exportból származó bevétele 

2016-ban kiemelkedő volt, a külpiaci értékesítésből 

származó bevétele kétharmada a teljes forgalmá-

nak. Öt év alatt összességében 20 százalékkal nőtt 

a bevétele a több alkalommal különféle jelentős dí-

jakkal elismert vállalatnak. A Sanatmetal Kft. K+F rá-

fordítása folyamatosan növekszik, hat év alatt közel 

kilencszeresére emelkedett ez az összeg, 2019-ben 

már 479 millió forintot fordítottak innovációra. A be-

ruházásra is egyre jelentősebb összeget költöttek, 

2014-hez képest 2019-re megnégyszerezték az erre 

fordított összeget.

A vállalat szempontjából 2019-ben a legjelentő-

sebb előrelépés az volt, hogy megalakult a Sanat 

Holding, így 2020-ra nagyvállalati kategóriába ke-

rült a Sanatmetal Kft. Mint sok más céget, a Sa-

natmetal Kft.-t is megviselte a koronavírus járvány 

által okozott gazdasági visszaesés. A trauma és 

ortopédia piacon nemzetközi szinten 15-30 szá-

zalékkal estek vissza megrendeléseik, a magyar-

országi piacon pedig még ennél is jelentősebb 

forgalomkiesést szenvedtek el.

VEZETŐ TERMÉK 
MAGYARORSZÁGON 

A Sanatmetal Kft. Magyarországon piacvezető, ter-

mékei a belpiacokon valamennyi orvosegyetemen és 

megyei kórházban megtalálhatók. A vállalat legsike-

resebb és legelismertebb termékei Magyarországon: 

MAGIC – SZEGRENDSZER
———
A velőűrszegek a csöves csontok intramedulláris 

(velőűrön belüli) töréskezelésére szolgálnak. A sze-

gek behelyezését a különféle műtéti technikához 

kialakított célzók segítik. A Magic termékcsalád a 

világon egyedülálló mágneses elven működő cél-

zókészülék, mely röntgensugár alkalmazása nél-

kül célozza a disztális furatot, a műtéti idő lerövi-

dülése mellett.

VORTEX – POLIAXIÁLIS LEMEZRENDSZER
———
A 30 lemezből álló Vortex poliaxiális szögstabil rend-

szer a technika mai állása szerint a legkorszerűbb, 

kizárólag titán alapanyagból készül, minimál inva-

zív beavatkozást tesz lehetővé, és kiváló poliaxiális 

rögzítést biztosít különböző indikációs területeken. 

A mindössze 3 poliaxiális csavarátmérővel lefedhető 

optimális rendszert egyre több kórház választja, je-

lentős megtakarítást elérve ezzel, az alacsony kész-

letszükséglet miatt.

SANAT SWING – TÉRDPROTÉZISRENDSZER
——
A Sanat Swing térdprotézisrendszerrel a posztopera-

tív fájdalom bizonyítottan mérsékelhető.

A rendszer komplett, a CR, PS és CC változatokkal, 

a fém- vagy cementallergiás betegek részére titán 

nitrides (TiN) és cement nélküli változatokban is 

elérhető. A Swing revíziója lehetséges teljes egészé-

ben vagy részlegesen is a CC rendszerrel. A termék 

2007 óta van jelen a piacon, több mint 20 000 ember 

él világszerte Sanat Swing protézissel. 

Sanatmetal Kft. 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nettó árbevétel (milliárd Ft) 4,23 4,76 4,89 5,01 5,03 4,375

∂ belföld (milliárd Ft) 1,48 1,63 1,96 2,13 1,98 1,605

∂ export (milliárd Ft) 2,75 3,13 2,93 2,88 3,05 2,77

Foglalkoztatottak száma 
Magyarországon (fő) 225 225 219 219 232 276
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PANNON – TELJES VÁLASZTÉKÚ 
CSÍPŐPROTÉZIS-RENDSZER

——
A Pannon családban a teljes indikációs mező-

nek megfelelő csípőprotézisek rendelkezésre 

állnak: primer cementes, cement nélküli, late-

ralizált (teljes méretsorral); revíziós cementes, 

cement nélküli.

SANAT SPINE – GERINCRENDSZER
——
A Sanat Spine gerincrendszer megoldást nyújt 

mind a degeneratív deformitások, mind pedig 

a balesetek által bekövetkezett gerincsérülések 

kezelésére. Legújabb, leginnovatívabb terméke 

a Compass, mely egy komplex, átjárható ge-

rincrendszer rigid és non-rigid stabilizáláshoz 

moduláris instrumentáriumkészlettel open 

rigid, non-rigid és perkután műtéttechniká-

hoz. A szabadalmaztatott technológia előse-

gíti a mikromozgást.

SANAT SMILE – FOGÁSZATI IMPLANTÁTUM 
ÉS MŰSZERRENDSZER
——
A Sanat Smile implantátum és műszerrendszer 

a fogászati implantációs piac legmodernebb 

megoldásait és fejlesztési trendjeit alapul véve 

készülnek, egyedi felülettel biztosítva a szájsebé-

szek, fogorvosok és pácienseik elégedettségét. 

Az implantátumok forma- és méretválasztéka, 

valamint a minden indikációs területen alkalmaz-

ható protetikai felépítmények sokoldalúvá teszik 

a rendszert, míg a műszerkészlet használata 

egyszerű és egyértelmű.

A NEMZETKÖZIVÉ 
VÁLÁS ÚTJÁN

A Sanatmetal Kft. bevételeinek közel kétharmada 

származik az exportból, mintegy 42 országból. 

A vállalat megkezdte saját disztribútor cégeinek 

létrehozását (FÁK-tagországok, Románia, Török-

ország). Eredményessége és termékeinek színvo-

nala okán ma már a multinacionális cégek mel-

lett elismert nagyvállalatnak számít. Termékeiket 

nemzetközi kiállításokon (AAOS − USA, EFORT, 

Arab Health − Dubaj, ESTES) és számos nemzeti 

kongresszuson (Oroszország, Kína, Németország) 

is megmérettetik. Ennek sikerét is jelzi, hogy az or-

topéd-traumatológia első öt piacvezető világcége 

közül már hárommal alakítottak ki stratégiai part-

neri, beszállítói kapcsolatot. 

Az exportpiacokon a Sanatmetal Kft. erőssége 

a Vortex lemezrendszer és a Magic velőűrsze-

gekben rejlik. A világ egyik legjobb szegrend-

szerének referencia-helyszíne Mexikó, Párizs, 

Moszkva, Peking, Athén és sok más világváros. 

A Vortex poliaxiális lemezrendszert egyre több 

külföldi egészségügyi intézmény alkalmazza, 

jelentős megtakarítást elérve ezzel az alacsony 

készletszükséglet miatt.

A SANATMETAL KFT. TOP 5 CÉLORSZÁGA: 
Oroszország, Kína, Mexikó, Kolumbia, Spanyolország

A Sanatmetal Kft. 2019-ben bekerült a külgazdasági tárca Kiemelt 
Exportőr Stratégiai Partnerségi Programjába, melybe olyan cégeket 
válogattak, amelyek nemzetközi szinten is széles körben ismert 
„magyar multinacionális vállalatokká”, országimázst megtestesítő 
márkává fejleszthetők.



48 49

MEGYSZ ÉVES JELENTÉS 2020.

SANAT AKADÉMIA

A Sanat Akadémiát 2019-ben alapította a cég, 

létrejöttét főként a szigorodó európai jogszabá-

lyok, valamint az erőteljes iparági elvárások in-

dokolták. Egyre nagyobb igény mutatkozik arra, 

hogy a medikai gyártók termékeik mellé képzést, 

oktatást is biztosítsanak a felhasználóknak. Kül-

detésük: „Legyen Magyarország, Eger, a trauma-

tológia-ortopédia-gerincsebészet egyik nemzet-

közi képzési központja!”

AZ INNOVÁCIÓ IRÁNYA

A core termékeknél egyre nagyobb jelentőséget 

kapnak a Magyarországon gyártásból még nem 

elérhető implantátumok, protézisek kifejlesztése 

és a hazai ellátás biztosítása. 

Egy világszintű percutan gerincrögzítő mellett fo-

lyik a szkoliózisrendszer, valamint a vállprotézisek 

hazai szabadalmakon történő termékké fejleszté-

se és a gyártás megvalósítása. Háttérkutatások 

zajlanak a protézisek bioszenzorokkal történő ki-

fejlesztésében, valamint több „okosműszer”-öt-

let megvalósításában is.

A WIWE diagnosztikai termék jelentős szerepet 

tölt be a rendkívül gyakori szív- és érrendszeri 

megbetegedések miatt, ezért a vállalat kiemelt 

projekteken dolgozik további, orvosszakmai se-

gítség nélkül otthon használható egészségügyi 

termékek kifejlesztésén. 
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ÉLETRAJZ
—

Dévai Endre a Budapesti Műszaki Egyetem Villamos-

mérnöki Karán végzett (1977), diplomamunkáját mi-

ográf témában publikálta, s ennek köszönhetően a 

Medicor Művekhez került. Pályafutását fejlesztőmér-

nökként kezdte, majd fejlesztési csoportvezetőként 

folytatta. Tudományos munkái között említésre méltó 

a gyorsizmok miográfjeleinek vizsgálata, mely kutatást 

a híres Jónyer−Klampár világbajnok kettős edzettsé-

gi állapotát elemezve végezte. 1989-ben az Innomed 

Kft. alapító-kutató-fejlesztő tulajdonosaként létrehozta 

saját vállalkozását. A cég OEM EKG-készülék fejleszté-

sével lett sikeres az egészségügyben, majd ezt köve-

tően (1996) áttért a magyar brandre, a HeartScreen 

EKG család fejlesztésével. Az Innomed Medical Zrt. 

elnök-vezérigazgatójaként kardiológiai készülékek és 

nagyfrekvenciás röntgengenerátorok fejlesztésén dol-

gozott, nevéhez köthető a dán defibrillátor-gyártósor 

megvásárlását követő bifázisos klinikai defibrillátor fej-

lesztése (Cardio-Aid 200B) csakúgy, mint az új és nagy 

hatékonyságú bifázisos klinikai defibrillátor (Cardio-Aid 

360B) fejlesztése és piacra vitele. Munkásságát több 

nívódíj és szabadalom fémjelzi: 1998. évi Ipari Forma-

tervezési Nívódíj, 2000. évi Ipari Formatervezési Nívódíj, 

2000. évi Ipari Formatervezési Miniszterelnöki Különdíj, 

2001. Red-Dot Termékdizájn Díj (Németország). 

Kardiológia és radiológia szakterületen egyaránt 

járatos, számtalan hazai és külföldi egészség-

ügyi beruházási projektben, pályázaton vett részt. 

Munkásságának kiemelkedő állomása a Brazíliá-

ban Exim-támogatással megvalósult technológiai 

transzfer (2016). Digitális tomoszintézis elvén működő 

alacsony röntgendózisú rétegfelvételi radiológiai képal-

kotó eszköz fejlesztéséért és forgalmazásáért a cég 

2016. évi Ipari Innovációs Díjban részesült.

A generációváltást követően – napjainkban − a zrt. 

Igazgatótanácsának munkáját támogatja elnöki po-

zícióban, valamint a cég fejlesztési osztályának mű-

szaki-szakmai tanácsadójaként a K+F pályázatokat 

irányítja-menedzseli.

A Magyar Innovációs Alapítvány kurátora, a Magyar Nem-

zeti Szívalapítvány alelnöke, valamint a Magyar Medikai 

Gyártók és Szolgáltatók Szakmai Egyesületének elnöke.  

Dévai Endre
elnök
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ÉLETRAJZ
—

Dévényiné Rózsa Erika a Külkereskedelmi Főiskolai 

tanulmányait követően (1994) a Pécsi Tudomány-

egyetemen szerzett humándiplomát (2009), majd 

megváltozott munkaképességűek társadalmi, 

munkaerőpiaci reintegrációjával, munkaszimulá-

torokkal kezdett foglalkozni, s ennek köszönhe-

tően a Károly Róbert Főiskola multidiszciplináris 

képzésén rehabilitációs gazdasági menedzser-

ként végzett (2010). Bölcsészdiplomáját (2019) 

követően felvételt nyert a PTE ÁOK Klinikai Orvos-

tudományok Doktori Iskolájába, ahol − jelenleg is 

− a képzés keretében tudományos munkát folytat.

1997 óta dolgozik a magyar egészségügyben, 

beszállítói oldalon. 2001-től a svájci Schiller AG. 

magyarországi leányvállalatát vezette ügyveze-

tőként, majd 2012-ben az Innomed Medical Zrt. 

belkereskedelmi igazgatója, 2013-tól vezérigaz-

gatója. A nagy múltú magyar kutató-fejlesztő vál-

lalat operatív irányításával foglalkozik, valamint 

ügyvezetőként vezeti a cég belföldi kereskedelmi 

és szerviztevékenységre szakosodott leányvállala-

tát, az Innomedical Trade Kft.-t.

Kardiológia és radiológia szakterületen egyaránt 

járatos, számtalan hazai és külföldi egészségügyi 

beruházási projektben, pályázaton vett részt.

A Magyar Innovációs Szövetség választmányi tagja, 

a Magyar Formatervezési Tanács tanácstagja.

Két gyermek édesanyja.

A VÁLLALATRÓL

Az Innomed Medical Orvostechnikai Fejlesztő és 

Gyártó Zrt. jogelődjét 1989-ben hazai fejlesztő-

mérnökök alapították. A cég ma is 100%-ban ma-

gyar tulajdonban van. Jelenleg közel 150 embernek 

ad munkát budapesti székhelyén és esztergomi 

gyárában. Fő profilja kardiológiai és radiológiai ké-

szülékek fejlesztése és gyártása. Kardiológiai rész-

legüknél diagnosztikai berendezések készülnek 

PC-s adatkezelő szoftverrel. A termékcsoport leg-

fontosabb tagjai a saját fejlesztésű klinikai defib-

rillátorok. Ezek az újraélesztés minden igényét kie-

légítik, és azt követően az életjelek megfigyelésére 

és rögzítésére is szolgálhatnak. Termékválaszté-

kuk az alapszintű EKG-berendezésektől a profesz-

szionális terheléses és Holter-rendszerekig terjed. 

Intenzív terápiás termékkörük része az ágy melletti 

vagy hordozható őrzőmonitor-család, amely köz-

ponti egységgel is kiegészíthető.

Radiológiai divíziójuk korszerű nagyfrekvenciás 

röntgengenerátorokat, direkt digitalizáló röntgen-

felvételi állomásokat, komplex digitális képalkotó 

és képfeldolgozó rendszereket, tüdőfelvételi mun-

kahelyeket állít elő, a hozzájuk tartozó célorientált 

microPACS képalkotó szoftverrel együtt. 

Saját gyártású eszközeik mellett professzionális 

radiológiai munkahelyeket és további berendezé-

seket is forgalmaznak. Disztribútorhálózatuk se-

gítségével a Föld mintegy 110 országába jutnak 

el termékeik. Az elmúlt öt évben Indonéziában, 

Üzbegisztánban és Oroszországban érték el a leg-

dinamikusabb exportbővülést, ezek megtartása 

mellett a közeljövőben a brazil és a kínai piacon 

elérendő növekedéshez fűzik a legtöbb reményt. 

A cég árbevétele 2015−2018 között kiegyensúlyo-

zott volt, kedvező, a teljesítmény tekintetében kiug-

ró volt a 2015-ös esztendő, amikor az előző évhez 

képest 60 százalékkal (1 milliárd 91 millió forintról 

3,076 milliárdra) nőtt a forgalom, ezt a növekedést 

a belpiacon érte el a vállalat. Egy évre rá, 2016-ban 

pedig a külpiaci sikerek emelték újabb dimenzióba 

Magyarország egyik legsikeresebb orvostechnikai-

eszköz-gyártóját. A 2019-es esztendőben Magyar-

országon sikerült jelentősen előrelépni, a belföldi 

értékesítés árbevétele 1,24 milliárd forintra növe-

kedett, vagyis az előző évhez képest megduplázó-

dott. A kiugró eredmény oka, hogy néhány év után 

a 2019. volt az első olyan esztendő, amikor az át-

lagosnál több magyarországi röntgentender került 

kiírásra. Az elnyert beszerzések visszafogott hatása 

2020-ban is érzékelhető volt, a szerződés szerinti 

áthúzódó teljesítések miatt. Az exportértékesítés 

nettó árbevétele 2019-hez képest 1,7 milliárdról 

2,398 milliárd forintra növekedett.

Innomed Medical Zrt. 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nettó árbevétel (milliárd Ft) 3,07 2,19 2,05 2,09 2,94 3,70

∂ belföld (milliárd Ft) 2,24 0,58 0,88 0,65 1,24 1,30

∂ export (milliárd Ft) 0,83 1,61 1,17 1,44 1,7 2,39

Foglalkoztatottak száma 
Magyarországon (fő)

127 130 133 130 113 114

Dévényiné Rózsa Erika
vezérigazgató
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Az INNOMED MEDICAL Zrt. sikerének titka a rugalmas, 

pontos, kiszámítható és megbízható üzletvitel, a válla-

lat elmúlt 30 évét az ügyfélközpontúság és a partner-

ség jellemzi. Az értékesítésre és a hozzá szorosan kap-

csolódó marketingtevékenységre továbbra is kiemelt 

figyelmet szentelnek. Ennek részeként rendszeresen 

részt vesznek az egészségipar legnagyobb nemzet-

közi kiállításain, így például az Arab Health-en vagy 

a Medicán is. 

Dolgozóik kétharmada diplomás, s a foglalkoztatottak 

több mint ötöde a K+F területén dolgozik, erre a 

tevékenységre évről évre több pénzt fordítanak, 

a növekedés mértéke öt év alatt másfélszeresére 

nőtt, hozzávetőleg évente 300−500 millió forint kö-

zötti összeget költenek erre. 

Három szabadalommal, négy szabadalmi bejelen-

téssel, hét védjegyoltalommal és egy formatervezé-

si mintaoltalommal rendelkezünk Magyarországon. 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2019-ben 

a szellemi tulajdon világnapja alkalmából, kiemelkedő 

iparjogvédelmi tevékenység alapján Millenniumi díj-

ban részesítette.

AZ INNOMED KFT. ESETÉBEN EXPORT SZEMPONTJÁBÓL A TOP 5 CÉLTERÜLET:
Oroszország, Indonézia, Üzbegisztán, Kína, Brazília

Az Innomed Medical Zrt.. 2019-ben bekerült a külgazdasági tárca 
Kiemelt Exportőr Stratégiai Partnerségi Programjába, melybe 
olyan cégeket válogattak, amelyek nemzetközi szinten is széles 
körben ismert „magyar multinacionális vállalatokká”, országimázst 
megtestesítő márkává fejleszthetők.

ÚJ, INNOVATÍV TERMÉKEK 

INNOCARE TELEECG – TELEMETRIÁS EKG RENDSZER 

Folyamatos páciens és EKG figyelő, 
szívritmus ellenőrző rendszer, CE jelzésse
———

Az Innomed Medical Zrt. által fejlesztett és gyár-

tott telemetriás — online adattovábbítással, pon-

tos helymeghatározással, riasztási funkcióval 

ellátott — EKG rendszer kiválóan alkalmas a pá-

ciensek távoli megfigyelésére.

A készülék 7 csatornás EKG jel klinikai minőségű 

rögzítését és feldolgozását biztosítja, felhő alapú 

ügyféltámogatással. Hőmérséklet, - és szaturáció 

(SpO2) mérő modul opciónak köszönhetően Co-

vid-os betegek őrzésére, post-Covidos betegek 

otthoni, rehabilitációs ellátására is alkalmas

ÁLLANDÓ 
HELYMEGHATÁROZÓ 

RENDSZER

ONLINE RIASZTÁS 
VÉSZHELYZET ESETÉN

AZONNALI ÉLETMENTÉS 
LEHETŐSÉGE
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VEZETŐ TERMÉK 
MAGYARORSZÁGON 

EKG – HEARTSCREEN 80 G-L1 
———
(Magyar Falu Program keretében) Tudásához 

mérten a legkompaktabb hordozható diagnosz-

tikai EKG-készülék a piacon. Tudása megegyezik 

a klinikai készülékekével, számítógéppel össze-

kötve 12 csatornás EKG-munkahellyé alakítható.

ARGUSYS++ EKG-HOLTER 
———
A háromcsatornás EKG-jelfelvevő egység képes 

akár három napon keresztül rögzíteni az általa vett 

jelet. A ritkán jelentkező kardiológiai rendellenes-

ségek regisztrálására és megfigyelésére is alkal-

mas. A rögzített jel kiértékelését a kifejlett feldol-

gozó szoftver magas szintű klinikai minőségben 

biztosítja az orvos számára, megkönnyítve a diag-

nosztizálási folyamatot.

ERGOSCOPE KÉPESSÉGVIZSGÁLÓ 
MUNKASZIMULÁTOR 
——
Az ErgoScope egy olyan munkaképesség-vizs-

gáló rendszer, melyet magyar szellemi tőkéből, 

magyar munkaerővel hoztak létre. Az ErgoScope 

rendszert különböző szimulált munkahelyek al-

kotják, melyek lehetőséget nyújtanak arra, hogy 

egyidejűleg több személy vizsgálata elvégezhető 

legyen. Az egyes munkahelyeken a vizsgálandó 

személyeknek különböző feladatokat kell elvé-

gezniük a speciális mérőeszközök segítségével. 

A mérőeszközök adatgyűjtő egységei a munkahe-

lyekhez tartozó számítógépbe továbbítják a mért 

adatokat. 

CARDIOAID-1 AED 

Az első hazai fejlesztésű és gyártású életmentő 
félautomata defibrillátor, CE jelzéssel 
———

Kompakt méretű, egyértelmű és könnyen követhető 

magyar hang- és szöveges utasításokkal, jól látható 

LCD kijelzővel, laikusok részére készített AED készü-

lék. ERC 2021 kompatibilis, szabadalmaztatott ma-

gyar hullámformával, opcionális CPR (mellkas komp-

ressziós) modullal.

COVID DTS  

Digitális Tomoszintézis és röntgenfelvételi 
rendszer, CE jelzéssel
——

Kis sugárdózisú, alacsony üzemköltségű, nagyfel-

bontású digitális rétegfelvételi rendszer. Kiépítésé-

nél fogva kiválóan alkalmas egészségügyi vészhely-

zetek, szűrővizsgálatok alkalmával, de a hétköznapi 

használatban is, pld. COVID-os rehabilitáció köve-

tésére vagy rákos képződmények utánkövetésére, 

tüdőrákszűrésre.
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TOP-X DR CHEST MOBIL DIGITÁLIS TÜDŐSZŰRŐ BUSZ
———
Mobil digitális tüdőszűrő Iveco Daily gépjármű-fel-

építménnyel, digitális tüdőszűrő berendezéssel és 

számítógépes rendszerrel.

 

MRX TEL NGII DIGITÁLIS TÁVVEZÉRELT 
FELVÉTELI/ÁTVILÁGÍTÓ RÖNTGENBERENDEZÉS 
———
„All in one” rendszer alkalmas általános radiológiai 

vizsgálat, átvilágítás és digitális tomoszintézis el-

végzésére is, emellett belgyógyászati célokat szolgá-

ló mellkasvizsgálatra, nyelések, arcüreg, gyomor, bél 

vizsgálatára, idegentest-keresésre, teljestest-felvé-

telezésre, rétegfelvételek készítésére is.

Az MRX TEL NG II olyan távirányítású univerzális fel-

vételi és átvilágító vizsgálószerkezet, amely egyéb 

röntgenegységekkel (generátor, röntgencső, su-

gárrekesz, képtechnika) kiegészítve alkalmas bel-

gyógyászati célokat szolgáló mellkasvizsgálatra, 

nyelések, arcüreg, gyomor, bél vizsgálatára, idegen-

test-keresésre, teljestest-felvételezésre, rétegfelvé-

telek DTS készítésére.

TOP-X DR TRAUMA MENNYEZETI CSÖVES 
FELVÉTELI RENDSZER
———
Mennyezeti csöves felvételező rendszer, amely ki-

válóan alkalmas traumatológiai vizsgálatok elvég-

zésére. Motorizált működésének köszönhetően 

használata rendkívül gyors és egyszerű. Könnyű és 

mégis robusztus, Z irányban motorizált mennyezeti 

állvánnyal, emelhető asztallal és fali állvánnyal, át-

tehető vagy külön-külön DR detektorokkal épített 

félautomatikus röntgenfelvételi rendszer. 

VEZETŐ TERMÉK 
AZ EXPORTPIACOKON 

Az Innomed Medical Zrt. legfőbb exportpiacai az 

orosz, az indonéz, az üzbég és a kínai. Ezek együttes 

árbevétele 925 millió forint, ami az exportértékesí-

tésből 55%-os részesedéssel veszi ki a részét.

CARDIO-AID® 360B
———
Teljes körű klinikai szolgáltatásokat nyújtó defibrillá-

tor, mely alkalmas a betegellátásban előforduló sür-

gősségi és terápiás feladatok elvégzésére. A készü-

lék AED funkciója segítségével akár az asszisztensek 

is tudnak életeket menteni. Opcionálisan betegőrző 

funkciókra is alkalmas, segítve ezzel az újraélesztés 

utáni életjelek megfigyelését és rögzítését.

HEARTSCREEN 80GL-1
———
Tudásához mérten a legkompaktabb hordozható di-

agnosztikai EKG-készülék a piacon. Tudása megegye-

zik a klinikai készülékekével, számítógéppel összeköt-

ve 12 csatornás EKG-munkahellyé alakítható.

HEARTSCREEN 112C-1
———
Teljes értékű, 12 csatornás EKG megjelenítése és re-

gisztrálása klinikai minőségben. A beépített nagymé-

retű akkumulátora segítségével a készülék alkalmas 

hosszabb időn keresztül hálózati áramellátás nélkül 

is kardiológiai vizsgálatra.
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INNOCARE T12 PLUS
———
Általános célú ágy melletti vagy mobil alkalma-

zásra is használható készülék, mely rendelke-

zik a kompaktságot is biztosító beépített szo-

kásos mérőcsatornákkal, de emellett bővíthető 

is egyedi igények szerint különböző mérőmo-

dulokkal.

INNOCARE T17 PLUS
———
Különlegesen nagy képernyője miatt ágy mellet-

ti használatra készített monitor, mely több mé-

rőmodullal is bővíthető. Egy többcélú, szokásos 

mérőcsatornákat tartalmazó modul lehetőséggel 

is rendelkezik, amely ugyanakkor a beteg élet-

jeleinek rögzítésére is alkalmas folyamatosan 

a kórházon belüli betegszállítás közben.

INNOCARE VITAL 

———
A beteg legfontosabb életjeleinek rögzítésére al-

kalmas kompakt kisméretű készülék, mely ágy 

melletti vagy hordozható alkalmazásra is megfelel. 

Az elérhető monitorpaletta minden eleme háló-

zatba köthető, és egy központi egység segítsé-

gével akár a több kórteremben elhelyezett ágy is 

egyszerre figyelhető. 

TOP-X 100 LC
———
Saját fejlesztésű, nagyfrekvenciás röntgengene-

rátor-család felvételi 1 csöves, normál és gyors 

fordulatú 40 kW, 50 kW és 65 kW-os teljesítményű 

kivitelben. Működtetése opcionálisan 1 fázisról is 

történhet.

Nagyfrekvenciás röntgengenerátorok Rad, egy-

csöves, lassú forgatós kivitelben, 40, 50, 65 kW-os 

teljesítményben.

AZ INNOVÁCIÓ IRÁNYA

A vállalat 2019-ben tovább folytatta a megkez-

dett fejlesztéseket. Saját forrásból származó in-

vesztíciókon túl egy pályázati támogatás segít-

ségével valósítják meg a „Moduláris felépítésű, 

alacsony dózisú, többcélú, válságövezetekben 

alkalmazható, lineáris rétegfelvételi berende-

zés” fejlesztését. Ennek elkészülése 2020 első 

félévében várható. A pályázat összköltsége 

megközelíti a 800 millió forintot, melyből meg-

közelítőleg 500 millió pályázati forrás jut a meg-

valósítás 2,5 évére. 

A termékfejlesztésben rendszeresen együttmű-

ködnek hazai vezető egészségügyi szolgálta-

tókkal, így a Városmajori Szív- és Érgyógyászati 

Klinikával, az Országos Korányi Tbc és Pulmono-

lógiai Intézettel, valamint a Semmelweis Egye-

temmel. Rendszeresen részt vesznek a Magyar 

Kardiológusok Társaságának kongresszusain is. 

A szakirányú képzést folytató felsőiskolák közül 

a Budapesti Gazdasági Egyetemmel, a Budapes-

ti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, 

valamint a Semmelweis Egyetemmel építettek ki 

állandó együttműködést. 

DÍJAK, ELISMERÉSEK 

2017 
Ipari Innovációs Díj
a Digitális 
tomoszintézis elvén 
működő alacsony 
röntgendózisú 
rétegfelvételi 
radiológiai képalkotó 
eszköz kifejlesztéséért 
és forgalmazásáért

2006
Innovációs díj

„InnoSpot 1000T/TM 
digitális tüdőszűrő 

röntgenállomás” 2005
Az év projektje 
szakmai díj
„TOP-X 100NR 
nagyfrekvenciás 
röntgengenerátor-
család”

2001
Red-Dot 

termékdizájn díj 
(Németország) 

HeartScreen 80GL EKG 2000
Ipari 
formatervezési 
miniszterelnöki 
különdíj 
„InnoCare-T M-200 
hordozható színes 
betegőrző monitora”2000

Innovációs Nagydíj 
„TOP-X HF 

nagyfrekvenciás 
röntgengenerátor-család” 

1998
Ipari 
Formatervezési 
Nívódíj
„HeartScreen szimultán 
12 csatornás EKG 
berendezés”

2019
Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala

 Millenniumi díj 
a kiemelkedő 

iparjogvédelmi 
tevékenységért

2000
Ipari 
Formatervezési 
nívódíj
„HeartScreen 
80G hordozható, 
háromcsatornás EKG 
készülék”2000

Innovációs Díj 
„TOP-X HF 

nagyfrekvenciás 
röntgengenerátor-család” 
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CONTROL-X 
Medical Kft.  

 

k 1141 Budapest, Öv utca 29. 

r www.cxmed.com

Alapítás éve: 1992

Tulajdonosok: 

Kovács Zsigmond és Kovács Kristóf

Cégvezető: 

Kovács Zsigmond és Kovács Kristóf

100%-ban magyar tulajdonban lévő vállalkozás

Kiemelt exportőr

TOP 5 célország: 

Magyarország, Amerikai Egyesült Államok; 

Németország; Dél-afrikai Köztársaság; 

Svédország

Telephely és termékkibocsátás: 

Budapest, Magyarország

Szabványok & Irányelvek:

ISO13485:2016; 

EC tanúsítvány; 

FDA tanúsítvány

ÉLETRAJZ
—

Kovács Zsigmond a Medicor Művek Kereskedelmi 

Igazgatóságán kezdte szakmai pályafutását; mér-

nök-üzletkötői munkakörben dolgozott 1974 őszéig. 

1987-től, miután a megüresedett amerikai cégvezetői 

feladat ellátását bízta rá a Medicor akkori vezetése. 

A Medicor USA, mint a két korábbi külföldi vállalat is, 

elsősorban humán röntgenberendezések értékesíté-

sével foglalkozott, így ez a termékvonal közel került 

hozzá. Ennek megfelelően, amikor a Medicor 1990-

ben megszüntette külföldi érdekeltségeinek jelentős 

részét – köztük az amerikai céget is – ebben az ipar-

ágban kereste immár önállóan a helyét, és kollégáival 

megalapította a Control-X Medical céget, Columbus, 

Ohio államban. Két évig vezette ezt a vállalkozást, 

majd 1992-ben családjával hazatért. Itthon folytatta 

a szakmai és vállalkozói pályafutását és a Control-X 

Medical Kft.-nél elkezdődött az új berendezések ter-

vezése, gyártása. Az addigi márkaképviseletek helyett 

a saját gyártásra helyezve a hangsúlyt a vállalat mind 

sikeresebb lett az elkövetkező években. Kovács Zsigmond
tulajdonos, cégvezető

ÉLETRAJZ
—

Kovács Kristóf közgazdász. Tanácsadói tapasztalatok 

és az Európai Bizottságnál, Brüsszelben eltöltött 15 év 

után 2020-ban csatlakozott a vállalathoz. Az ő felada-

ta a cég továbbfejlesztése.

Kovács Kristóf
ügyvezető igazgató
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A VÁLLALATRÓL

A Control-X Medical Kft. 1992-ben alakult Bu-

dapesten, közel egy időben a tulajdonosok által 

létrehozott USA-beli testvérvállalattal. Az alapí-

tók — korábban a Medicor vezető munkatársai — 

célja a magyar röntgenipar hagyományaira ala-

pozva egy nemzetközi piacon is elismert vállalat 

létrehozása volt. 

Az elmúlt 30 évben a vállalat 3 főbb fejlődési fázison 

ment keresztül. Az első 10 évet a partnerkeresés 

jellemezte egy vásárolt orvosi diagnosztikai ter-

mékportfólióval. Ezt követően megjelentek a saját 

fejlesztésű termékek — ezen belül az állator-

vosi röntgenkészülékek is —, aminek kapcsán 

a cég ismertsége is egyre nőtt. Az elmúlt 10 

évet szintlépés jellemezte a saját fejlesztésű, 

felső kategóriás, automatizált diagnosztikai 

röntgenrendszerek irányába. Ennek kapcsán 

a vállalat a gyártás növekvő részét is maga va-

lósította meg. Ezzel párhuzamosan tovább bővült 

a nemzetközi ügyfélkör és egyre több értékesítés 

valósult meg a magyar piacon is.

A vállalat saját fejlesztésű termékei révén mára 

stabil szereplője a humán és az állatorvosi di-

agnosztikai röntgenberendezések piacának 

világszerte. A tulajdonos-ügyvezető Kovács 

Zsigmond és fia, Kovács Kristóf által irányított 

cég termékpalettáján szerepelnek az ágazati 

csúcstechnológiát megtestesítő automati-

zált, digitális röntgenberendezések, illetve az 

egyszerűbb kivitelű – de rendkívül megbízható 

– rendszerek is. A cég vezérterméke a meny-

nyezeti és földi vezetésű Perform-X digitális 

röntgenrendszer. Állatorvosi diagnosztikai 

rendszereit – kutyáktól lovakig alkalmazható, 

különböző kialakítású és igényű konfiguráció-

kat – a cég a ZooMax márka alatt értékesíti. A 

komplett digitális röntgenrendszerek mellett 

kulcstermékeit (röntgenállványok és asztalok) 

a cég komponensekként is árusítja viszontel-

adó partnereinek.

A vállalat maga fejleszti a készülékeket, a gyártás-

hoz pedig magyarországi beszállítók kapacitásait is 

igénybe veszi. Ennek során mintegy tíz magyar céggel 

van szorosabb együttműködése. Mára a Control-X 

Medical Kft. a legjelentősebb saját márkás röntgen-

gyártó Magyarországon. Az árbevétel meghatározó 

részét – 80−90%-át – évről évre az export teszi ki. 

A cég részesedése a hazai piacon – a kiváló ár-érték 

aránynak köszönhetően – nőtt az elmúlt években, de 

így sem haladja meg a 25%-ot. 

A Control-X Kft. árbevétele az elmúlt években dina-

mikusan növekedett köszönhetően a felsőkategóriás 

rendszerek piaci sikerének, valamint az ügyfélkör bő-

vülésének is. Főbb értékesítési területei a vállalatnak 

– viszonteladói partnereken keresztül – az Európai 

Unió országai, a Dél-afrikai Köztársaság, az USA, 

valamint Ausztrália. A Control-X Medical nagy nem-

zetközi gyártókkal egyenrangú minőségű termékei 

50 országban több mint 5000 kórházban és szak-

rendelőben működnek. 

Magyar kkv-ként különlegesen innovatív, rugalmas, jó 

minőségű és ügyfélbarát megoldásokat szállít ügyfe-

leinek világszerte, hogy megállja a helyét a tipikusan 

multinacionális (Siemens, Philips, GE, Fuji stb.) ver-

senytársak mellett. 

A cég legutóbbi sikertörténete, hogy dél-afrikai part-

nerével együtt multinacionális versenytársain felülke-

rekedve száznál több magas színvonalú, automatizált 

röntgenrendszert szállított az ország két régiójában 

lévő egészségügyi intézményekbe.  A cég sikerének 

egyik záloga a hosszú távú, kölcsönösen előnyös 

partneri kapcsolatok kialakítása, ami lehetővé teszi a 

közepes méretű magyar cég nevének szakmai ber-

keken belüli ismertségét világszerte. Az üzleti kap-

csolatok bővítését a cég legnagyobb nemzetközi szak-

mai kiállításokon (Medica, Düsseldorf; ECR, Bécs; 

RSNA, Chicago; Arab Health, Dubaj) való részvétellel 

célozza meg, ahol egyben csúcstermékeit is rend-

szeresen bemutatja.

Az elmúlt 2 évben immár közel 30 főre bővült, fő-

leg mérnökökből, technikusokból és értékesítőkből 

álló csapat célja, hogy intenzív termék- és piacfej-

lesztéssel világszerte és Magyarországon is erő-

sítse pozícióit, figyelemmel arra, hogy a röntgen-

berendezések fontos eszközei a pandémia elleni 

küzdelemnek. 

A vállalat maga fejleszti a készülékeket, a gyártás-

hoz pedig magyarországi beszállítók kapacitásait is 

igénybe veszi. Ennek során mintegy tíz magyar céggel 

van szorosabb együttműködése. 

Control-X Medical Kft. 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nettó árbevétel (milliárd Ft) 1,17 1,44 1,14 1,03 1,40 2,51

∂ belföld (milliárd Ft) 0,08 0,11 0,06 0,09 0,25 0,12

∂ export (milliárd Ft) 1,08 1,33 1,08 0,93 1,14 2,38

Foglalkoztatottak száma 
Magyarországon (fő) 16 17 16 17 17 21
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TERMÉKEK

1. PERFORM-X
———
A Perform-X földi (F) és mennyezeti (C) vezetésű, akár 

teljesen automatizált (F400 és C400 modellek), digi-

tális diagnosztikai röntgenrendszer, a Control-X Me-

dical zászlóshajó terméke, amely alkalmas gyakorla-

tilag minden típusú röntgenfelvétel költséghatékony 

elvégzésre. A rendszer – ideértve a nagyfrekvenciás 

generátort is – nagymértékben konfigurálható a ve-

vői igényeknek megfelelően és kiváló ár-teljesítmény 

arányt nyújt minden típusú intézmény számára.  

2. RADIOLOGIX
———
A RadiologiX egy teljes értékű univerzális diagnosz-

tikai felvételi rendszer, amely kiválóan alkalmazható 

digitális környezetben is. Nagy előnye a helytakarékos 

konstrukció és kedvező ára. Ennek eredményeként 

igen népszerű a kis és közepes méretű praxisokban, 

valamint felvételi asztal nélküli konfigurációban tüdő-

szűrő állomásokon.

Mára a Control-X Medical Kft. a legjelentősebb saját 

márkás röntgengyártó Magyarországon. Az árbevétel 

meghatározó részét — 80−90%-át – évről évre az 

export teszi ki. 

A vállalat részesedése a hazai piacon – a kiváló ár-ér-

ték aránynak köszönhetően — nőtt az elmúlt években, 

de így sem haladja meg a 25%-ot. 

A cég 2015-ben egy jelentős telephely-beruházást 

hajtott végre, aminek következtében számottevő 

mértékben nőtt a gyártási és raktározási kapacitás, 

illetve ez utóbbi lehetővé tett egy az expanzióval és 

a megnövekedett komplexitással járó létszámfejlesz-

tést is. A Control-X Kft. árbevétele az elmúlt években 

dinamikusan növekedett köszönhetően a felsőkategó-

riás rendszerek piaci sikerének, valamint az ügyfélkör 

bővülésének is.

A Control-X Medical Kft. filozófiájának megfelelően 

a munkatársak és a vállalat kölcsönösen építenek egy-

másra, aminek következtében alacsony a fluktuáció, 

ami stabil alapját képezi a további fejlődésnek.

DÍJAK, ELISMERÉSEK

A CONTROL-X MEDICAL Kft. Z-Motion univerzális röntgen-

gépcsaládját 2014-ben Magyar Termék Nagydíjjal ismerték 

el. A díjazók szerint e kitüntetés hivatása, hogy tovább nép-

szerűsítse Magyarország legfontosabb kincsét, a szürkeál-

lomány teljesítményét. 

A Control-X Medical Kft.  
2019-ben bekerült a kül-
gazdasági tárca Kiemelt 
Exportőr Partnerségi Prog-
ramjába, melybe olyan cé-
geket válogattak, amelyek 
nemzetközi szinten is széles 
körben ismert „magyar mul-
tinacionális vállalatokká”, 
országimázst megtestesítő 
márkává fejleszthetők.

3. ZOOMAX
———
A ZooMax a Control-X Medical állatorvosi diagnosz-

tikai felvételi rendszereinek a gyűjtőneve. Többfé-

le konfigurációban elérhető, mint a népszerű ’Gold’ 

(fix asztal és röntgencső-pozíció), illetve ’White’ (fix 

asztal és mozgatható csőpozíció), valamint a spe-

ciálisabb ’Red’ és ’Lift’ modellek, amelyek emelhető 

asztalos és mennyezeti teleszkópos megoldásokat 

vagy humán rendszerekhez hasonló felvételi rugal-

masságot nyújtanak. A kisállati rendszereknél elérhe-

tőek az egyszerűbb monoblokk generátoros kivitelek 

is. ZooMax termékcsaládunk legkomplexebb termékei 

között szerepelnek a két-, illetve háromteleszkópos 

megoldások lovak, illetve egyéb nagy termetű állatok 

(pl. tevék) röntgenvizsgálatára.

4. RÖNTGENKOMPONENSEK 
ÉS RENDSZERDIGITALIZÁCIÓ 
———
Cégünk az integrált röntgendiagnosztikai rendszere-

ken túlmenően azok kiváló minőségű komponenseit, 

mint pl. asztalokat, állványokat és egyéb kiegészítő-

ket különállóan is forgalmazza. Számos megoldást 

nyújtunk továbbá a hagyományos film- vagy CR-alapú 

felvételi rendszerek utólagos digitalizációjára.  

A vállalat maga fejleszti a készülékeket, a gyártás-

hoz pedig magyarországi beszállítók kapacitásait is 

igénybe veszi. Ennek során mintegy tíz magyar céggel 

van szorosabb együttműködése. 
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LASRAM 
Engineering Kft.

k 1044 Budapest, Ezred u. 2. B2/2. 

r www.lasram.hu

Alapítás éve: 1991

Tulajdonos, cégvezető: Kreisz István

100%-ban magyar, családi tulajdonban

 lévő vállalkozás

Kiemelt exportőr: Lasram Laser GmbH.

Top 5 (export)célország: Németország, Ausztria, 

Csehország, Franciaország, Szaúd-Arábia 

Telephely: Magyarország, Budapest

Gyártóüzem: Esztergom

Szabványok & Irányelvek: 

EN ISO 9001, EN ISO 13485

Díjak, elismerések: 

KAWASAKI Award: 

Laser-Robot System, Application Award 2013 

Németország, Düsseldorf  

IPAR NAPJAI Kiállítás

Nagydíj 2018, Lasram Kft. 

IPAR 4.0 Robot Automatizált 

Lézer rendszer (RAL) 

IPAR NAPJAI Kiállítás

Nagydíj 2020, Lasram Kft.

Robot Automatizált Additív 

Manufacturing Lézer Cella (RAM)

ÉLETRAJZ
—

Kreisz István 1955-ben született, 1974-ben érett-

ségizett az esztergomi Ferences Gimnázium reál-

tagozatán. 1980-ban a Budapesti Műszaki Egyetem 

Gépészmérnöki Karán géptervező szakon szerzett 

diplomát, 1982-ben matematikus-mérnök, 1985-ben 

iparjogi továbbképzést végzett a BME Mérnöki 

Továbbképző Intézetében. 

Diplomaátvétele után közvetlenül, 1982-ben a 

Tungsram Kutató Intézetében lézerekkel kezdett 

foglalkozni. Tudományos munkatárs, majd az akkor 

alakuló Tungsram Elektronikai Fejlesztési Főosztály 

projektvezetője lett, 1988−1992 között a GE Ligh-

ting lézercsoportjának vezetőjeként dolgozott. 

Saját vállalkozását, a Lasram Engineering Kft.-t 

1991-ben alapította és azóta vezeti.

Fő szakterülete ipari technológiai és sebészeti lézer-

berendezések fejlesztése, gyártása. Lézer sugárvezető 

egységek, lézerrobotrendszerek és robotautomati-

zált technológiai berendezések fejlesztése, gyártása. 

Tagja az Optikai Tudományos Egyesületnek (OPAKFI), 

az MTA Anyagtudományi és Technológiai Bizottsá-

gának, valamint az MTA Lézerfizikai Bizottságnak.

Kreisz István 

tulajdonos,cégvezető
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A CÉG TÖRTÉNETE

Az 1991-ben alapított LASRAM Engineering Kft. 

ipari és orvosi, sebészeti lézerek fejlesztésé-

vel, gyártásával foglalkozik, és lézertechnológiai 

szolgáltatást kínál ügyfelei részére. A cég alapítói 

1976-ban a TUNGSRAM Kutató Intézetében kezd-

tek lézerekkel foglalkozni, az elmúlt 30 évben több 

mint 800 berendezést szállítottak partnereik ré-

szére, termékeiket saját név alatt és Private Label 

szerződések keretében más cégekkel együttmű-

ködve értékesítik.

A LASRAM 20 éve az ipari robotok terén piacvezető 

KAWASAKI hivatalos partner és disztribútor cége, így 

az ipari robotok és robotautomatizált rendszerek 

széles felhasználási és alkalmazási területén pro-

fesszionális eszközöket és szolgáltatásokat kínál. 

Jelenleg az ipar számos területén használható spe-

ciális eszköz található a cég termékportfóliójában, 

így például fémek és műanyagok nagy sebességű 

és pontos feliratozására alkalmas lézereket, vala-

mint fémek és nemfémes anyagok (papír, fa, fólia, 

műanyagok) nagy sebességű és pontos vágására 

alkalmas vágógépeket is gyártanak. A robotautoma-

tizált lézeres síklemezvágó berendezéseik elsősor-

ban vékony fémlemezek nagy sebességű és pontos 

vágására alkalmasak, a 3D-s lézerrobot vágórend-

szerük pedig a térbeli fém alkatrészek automatizált 

megmunkálására, hegesztőgépeik pedig a fémek 

és műanyagok hozaganyagmentes, magas minősé-

gi követelményeket kielégítő, reprodukálható kötést 

biztosító hegesztésére használhatók.

A cég az orvosi lézerek forgalmazásában is jelentős 

sikereket ért el, termékeikkel hat orvosi szakterüle-

ten vannak jelen, a fül-orr-gégészet, a nőgyógyá-

szat, a bőrgyógyászat, a plasztikai és helyreállító 

sebészet, az általános sebészet és a szájsebészet 

területén jelentős piaci részesedést értek el az el-

múlt évtizedek során.

ORVOSTECHNIKAI 
TERMÉKEK

OPAL SEBÉSZETI LÉZERCSALÁD
———
Az Opal lézercsalád a lézersebészeti területen elter-

jedt CO2 lézer jól ismert előnyeit kínálja a felhaszná-

lóknak. A tartozékokkal a szabadkézi, a mikroszkópos 

és endoszkópos beavatkozások nagy pontossággal 

elvégezhetők. Az Opal CO2 lézer folyamatos, impulzus 

és szuperpulzált üzemben is tud működni. Ezekben 

az üzemmódokban beállított paraméterekkel jól ki-

választható az adott szövettípusnak legmegfele-

lőbb kezelési mód. Az Opal lézercsalád 10, 25, 30 és 

50 Watt eltérő teljesítményszintjével jól alkalmazkodik 

az eltérő felhasználói igényekhez. Az eltérő teljesít-

ményszintek miatt a készülékek egynapos sebészet-

ben és a fekvőbeteg-ellátásban is jól alkalmazhatók.

Az OPAL sebészeti lézerek számtalan előnye meg-

mutatkozik a klinikai és ambuláns gyakorlatban:

 - steril és precíz vágás, keskeny nekrotikus zóna

 - minimális oedema, gyors sebgyógyulás

 - kisebb vérzés, jól látható műtéti terület

 - kevesebb posztoperatív fájdalom

 - rövid felépülési idő

A termékcsalád minden gyógyászati terület számára 

optimalizált kialakítású céleszközt kínál.

OPAL SEBÉSZETI LÉZERT 
KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEK
———
A felhasználók a tartozékok széles választékát 

használhatják a műtéti beavatkozásokhoz. Többféle 

kézidarab és végdarab jól használható a szabadkézi 

sebészetben. A TrueScan szkenner a hagyományos 

és frakcionális plasztikai lézeres beavatkozások-

hoz alkalmazható. A TrueScan szkennert mikro-

manipulátorral összekapcsolva mikrosebészeti 

műtéteket lehet elvégezni mikroszkóp alatt nagy 

pontossággal.

LASRAM Engineering Kft. 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Értékesítés nettó árbevétele 
(ezer Ft) 0,92 0,66 0,69 1,59 0,92 1,19

∂ belföld (milliárd Ft) 0,12 0,25 0,51 1,18 0,66 0,69

∂ export (milliárd Ft) 0,79 0,41 0,17 0,41 0,26 0,50

Foglalkoztatottak száma 
Magyarországon (fő) 15 15 19 20 20 20
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TRUESCAN SZKENNER
———
A hagyományos szkennelésnél a lézernyalábot egy 

adott pálya mentén folyamatosan mozgatjuk és így 

alakulnak ki a különféle ábraformák.

 ∫ Formák száma: 11

 ∫ Ábraméret: 2−8 mm

 ∫ Energiasűrűség: 5−12 J/cm2

A nagyobb foltméretű (DOT) frakcionális terá-

pia a nagyobb felületek kezelésére, míg a mélységi 

(Deep) kézidarab a kisebb kiterjedésű és keskenyebb 

elváltozások, ráncok kezelésére használható.

 – DOT 0.8 frakcionális kézidarab

  Szövetbe hatolás mélysége: 0,1 mm

  Ábraméret: 2−10 mm

 – DEEP 0.15 frakcionális kézidarab 

  Szövetbe hatolás mélysége: akár 1 mm

  Ábraméret: 2−5 mm

A frakcionális terápia alkalmazása rövidebb 

gyógyulási időt eredményez a folyamatos szken-

neléshez képest.

 

MM-91 MIKROMANIPULÁTOR
———
Az Mm-91 mikromanipulátor optikai rendszere 

parallaxismentes műtét végzését biztosítja, ami azt je-

lenti, hogy a mikroszkóp optikai tengelye és a lézernya-

lábok optikai tengelye egybeesik. 

A manipulátorkar mind kézidarabbal, mind ZOOM op-

tikájú mikromanipulátorral sokoldalú felhasználást 

tesz lehetővé.

A ház nyitott konstrukciója könnyíti a műtét elvégzé-

sét. A kéztámasz kellően hosszú és állítható jobbke-

zestől balkezes állásig 180 fokos szögben.

MAGYAR EGÉSZSÉGIPARI
GYÁRTÓK SZÖVETSÉGE

1047 Budapest, Baross utca 48–52.

www.megysz.hu

info@megysz.hu

A NEMZETI TERMÉK
A KÖZÖS JÖVŐNK!

ÉVES JELENTÉS 
2020

——  —— 






