
1. sz Melléklet - minta

Publikáció időpontja:30/06/2018

Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Ács, Tamás Kecskemét Magyarorszag Nyíri út 38. 48570  15.748  18.220  33.968

Ágoston, Enikő Barcs Magyarorszag
Kálmán Imre utca
10.

56808  37.008  37.008

Altai, Elvira Veszprém Magyarorszag Kórház utca 1. 44283  185.520  348.737  534.257

Ambrus, Anikó Marcali Magyarorszag
Széchenyi  u.
17-21.

13858  22.230  22.230

András,
Bernadett

Budapest Magyarorszag
Maglódi út
89-91.

74259  12.205  20.933  33.138

Antek, Dóra Budapest Magyarorszag Köves út 1. 65320  27.559  22.881  50.440

Aradi, Etelka
Mária

Zalaegerszeg Magyarorszag
Dr. Jancsó
Benedek utca 1.

55243  11.811  34.746  46.557



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Argay, Amanda Budapest Magyarorszag
Péterfy Sándor
utca 14.

79697  3.937  19.068  23.005

Asztalos,
Antónia

Budapest Magyarorszag
Maglódi út
89-91.

54627  23.622  38.136  61.758

Auth, Péter Szekszárd Magyarorszag
Béri Balogh Ádám
utca 5-7.

49679  22.230  22.230

Bagoly, Emese Sárospatak Magyarorszag
Comenius utca
20.

45427  19.685  18.644  38.329

Bagoly, Katalin Pápa Magyarorszag
Jókai Mór utca
5-9.

35021  3.034  17.289  20.323

Bajdik, Beáta Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei krt .
98.

75804  15.748  18.220  33.968

Bajnogel,
Katalin

Budapest Magyarorszag
Őrjárat utca
1-3.

35681  15.748  15.748

Baki, Márta Budapest Magyarorszag
Uzsoki utca
29-41.

34063  48.909  44.089  92.998



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Bakki, Edit Hatvan Magyarorszag
Balassi Bálint
út 16.

54634  11.811  25.424  37.235

Bakó, Mária Nyíregyháza Magyarorszag
Szent István
utca 68.

39161  15.748  18.220  33.968

Bakos, Tünde
Boglárka

Debrecen Magyarorszag Füredi utca 42. 56060  15.748  16.949  32.697

Balatoni, Tímea Budapest Magyarorszag
Ráth György utca
7-9.

56243  27.559  55.672  83.231

Balázs, Sándorné
Szigetszentmikló
s

Magyarorszag
Apor Vilmos utca
1

55760  22.230  22.230

Balázsy, Mariann Budapest Magyarorszag
Szilágyi
Erzsébet fasor
33-35.

66936  15.748  18.220  33.968

Balikó, Zoltán Pécs Magyarorszag Rákóczi út 2. 25269  22.230  22.230

Bálint, Katalin Veszprém Magyarorszag Kórház utca 1. 53810  16.536  16.536



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek
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é a
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Balla, Edit Békéscsaba Magyarorszag Gyulai út 18. 62341  26.000  54.840  80.840

Baló, Tímea Budapest Magyarorszag Kútvölgyi út 4. 58190  37.008  28.807  65.815

Balogh, Anikó Budapest Magyarorszag Uzsoki u. 29-41. 79706  15.748  15.748

Balogh, Zsuzsa Nyíregyháza Magyarorszag
Szent István u.
68.

68713  3.937  25.424  29.361

Barabás,
Krisztina

Székesfehérvár Magyarorszag Seregélyesi út 3 56326  16.536  16.536

Baranyai, Ilona Sopron Magyarorszag Győri út 15. 38435  14.174  20.933  35.107

Baranyi, Petra Debrecen Magyarorszag
Bartók Béla u
2-26.

82763  15.748  18.220  33.968

Barkóczi, Ilona Kalocsa Magyarorszag
Kossuth Lajos
utca 34-36.

49976  19.685  19.685



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Barta, Andrásné Szombathely Magyarorszag
Markusovszky
Lajos u. 5

21730  12.205  29.831  42.036

Bartos, Andrea Kistarcsa Magyarorszag
Semmelweis tér
1.

60751  12.992  50.440  63.432

Bástyi,
Zsuzsanna

Békéscsaba Magyarorszag Gyulai út 18. 38260  11.811  11.811

Bausz, Mária Budapest Magyarorszag Tömő utca 25-29. 26157  11.811  30.508  42.319

Bégányi, Nóra Budapest Magyarorszag
Uzsoki utca
29-41.

61807  16.142  17.119  33.261

Békési, Flóra Budapest Magyarorszag
Péterfi S. u.
8-20.

79718  3.937  19.068  23.005

Belső, Nóra Szeged Magyarorszag
Korányi fasor
6-8.

64314  35.433  50.847  86.280

Benke, Edina Kaposvár Magyarorszag
Tallián
Gy.u.20-32.

22222  22.230  22.230



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
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g
y
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Benyó, Fruzsina Budapest Magyarorszag Mária u. 39. 81527  15.748  18.220  33.968

Berend, Katalin Kaposvár Magyarorszag
Tallián Gyula
utca 20-32.

59783  28.347  40.001  68.348

Berger, Andrásné Budapest Magyarorszag
Káldor Adolf
utca 5-9.

13413  30.000  30.000

Biernacki, Tamás Szeged Magyarorszag
Tisza Lajos krt.
109

81530  191.750  431.740  623.490

Bíró, Gyöngyi Kecskemét Magyarorszag Nyíri út 38 57795  16.536  29.831  46.367

Blum, Anna Budapest Magyarorszag Jász u.  84-88 15480  22.230  22.230

Boda, Éva Nagykőrös Magyarorszag Fáskert utca 1. 42986  24.410  26.992  51.402

Bódis, Ilona Gyula Magyarorszag
Semmelweis utca
1.

39051  15.748  18.220  33.968



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
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é a
s k
z e
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é b
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Bodor, Anita Békéscsaba Magyarorszag Gyulai út 18. 46640  21.087  31.356  52.443

Bogdán Rajcs,
Edit

Nyíregyháza Magyarorszag
Szent István u.
68.

80595  16.536  29.831  46.367

Bojtos, Tamás Kistarcsa Magyarorszag
Semmelweis tér
1,

53689  27.559  22.881  50.440

Boronkai, Árpád Pécs Magyarorszag
Édesanyák útja
17.

62206  3.034  17.289  20.323

Boross, Gábor Kecskemét Magyarorszag Nyíri út 38. 38854  27.559  55.672  83.231

Borsó, Adél Győr Magyarorszag
Vasvári Pál
u.2-4.

215690  22.230  22.230

Bótáné Radván,
Erika

Jászberény Magyarorszag Szelei út 2. 19081  22.230  22.230

Bóth, Ildikó Budapest Magyarorszag
Róbert Károly
krt. 44

192792  22.230  22.230



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Bottyán,
Krisztina

Szeged Magyarorszag Korányi fasor 6. 76096  57.486  37.288  94.774

Bozóky, István Kecskemét Magyarorszag Nyíri út 38. 64323  19.685  19.685

Bozsó, Ferenc Miskolc Magyarorszag
Csabai kapu
9-11.

58527  35.433  40.678  76.111

Bugya, István
József

Mátészalka Magyarorszag Hajdú utca 41. 21893  7.874  19.068  26.942

Buzogány, István Budapest Magyarorszag
Péterfy Sándor
utca 8-20.

40859  24.410  26.992  51.402

Csabalik,
Richard

Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei krt.
98.

72657  12.992  50.440  63.432

Csák, Adrienn Celldömölk Magyarorszag
Kossuth Lajos
utca 5.

51500  15.748  18.220  33.968

Csáki, Mónika Szekszárd Magyarorszag
Béri Balogh Ádám
utca 5-7.

51524  11.811  19.068  30.879



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Csánky, Eszter Miskolc Magyarorszag Csabai kapu 42. 41271  14.173  23.250  37.423

Csányi, Ildikó Szeged Magyarorszag Korányi fasor 6. 80076  25.990  37.288  63.278

Cseh, Lajosné Szolnok Magyarorszag Tószegi út 21. 180934  33.790  33.790

Csepreginé Pap,
Ibolya

Kaposvár Magyarorszag
Tallián Gy. u.
20-32

123300  22.230  22.230

Csiffári, Margit Gyula Magyarorszag
Semmelweis utca
1.

37567  23.505  30.479  53.984

Csikós, Sára Budapest Magyarorszag Köves út 1 62060  16.536  20.933  37.469

Csilics,
Gabriella

Szekszárd Magyarorszag
Béri Balogh Ádám
utca 5-7.

75365  12.205  20.933  33.138

Csillagh, Sándor Mezőtúr Magyarorszag
Kossuth Lajos
utca 9-11.

32915  11.811  11.811



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Csongrádi,
Szilvia

Budapest Magyarorszag
Laki Adolf u.
44-46.

79705  33.790  33.790

Csősz, Blanka Kecskemét Magyarorszag Nyíri út 38. 71475  23.622  23.622

Csuka, László Barcs Magyarorszag
Bajcsy-Zsilinszk
y utca 72.

45636  37.008  37.008

Czeglédi, Miklós
Károly

Nyíregyháza Magyarorszag
Szent István
utca 68.

35365  11.811  25.424  37.235

Czenke, Lívia Miskolc Magyarorszag
Testvérvárosok
útja 14/b.

33465  3.034  17.289  20.323

Czibere, Katalin Budapest Magyarorszag Köves út 1. 37777  11.811  25.424  37.235

Czifra, Mária
Magdolna

Marcali Magyarorszag
Széchenyi u.
17-21.

22392  22.230  22.230

Czigány, Róbert Nagykanizsa Magyarorszag
Szekeres József
utca 2-8.

51481  14.174  14.174



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Czimmer, Dóra Budapest Magyarorszag
Maglódi út
89-91.

57326  15.748  15.748

Czinege, Éva Miskolc Magyarorszag
Szentpéteri kapu
72-76.

47175  15.748  18.220  33.968

Czirbesz,
Katalin

Budapest Magyarorszag
Ráth György utca
7-9.

69838  31.495  55.672  87.167

Daróczi,
Lászlóné

Sopron Magyarorszag Győri út 15 28428  12.205  20.933  33.138

Deák, Tamás Debrecen Magyarorszag
Bartók Béla út
2-26.

58342  11.811  25.424  37.235

Dérné Dr.
Miszlai,
Zsuzsanna

Pécs Magyarorszag
Édesanyák útja
17.

25888  45.875  26.800  72.675

Déry, Károly
László

Hatvan Magyarorszag
Bajcsy-Zsilinszk
y út 4/a.

39461  15.748  16.949  32.697

Dienes, Lóránt Budapest Magyarorszag Tétényi út 12-16 70624  11.811  27.119  38.930



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Dohán, Orsolya Budapest Magyarorszag Üllői út 26. 46135  3.034  157.889  160.923

Dohanics, Éva
Irén

Tapolca Magyarorszag
Ady Endre utca
1-3.

38897  29.922  39.153  69.075

Dömötör, Johanna Debrecen Magyarorszag
Bartók Béla út
2-26.

67836  18.650  18.650

Doros, Attila Budapest Magyarorszag Baross utca 23. 49941  3.034  17.289  20.323

Dósa, Emese Eger Magyarorszag
Markhót Ferenc
u. 1,

31853  33.790  33.790

Drávai, Éva
Eszter

Dunaújváros Magyarorszag
Korányi Sándor
u. 4-6.

70629  14.961  21.186  36.147

Ecker, Nóra Budapest Magyarorszag
Róbert Károly
krt. 44

82165  27.559  55.672  83.231

Éger, Andrea Hatvan Magyarorszag
Bajcsy Zs. u.
4/a

73371  15.748  10.169  25.917



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Eke, Anikó Szolnok Magyarorszag Tószegi út 21. 37379  23.505  30.479  53.984

Elekné Kiss,
Barbara

Gyula Magyarorszag Semmelweis út 1. 37564  22.230  22.230

Entz, Bertalan Veszprém Magyarorszag Kórház u. 1. 58240  14.174  29.831  44.005

Enyedi, Lajos Budapest Magyarorszag
Maglódi út
89-91.

63910  15.748  18.220  33.968

Erdődi, Erzsébet Békéscsaba Magyarorszag Gyulai út 18. 34684  35.433  40.678  76.111

Erdős, András
Nándor

Hajdúböszörmény Magyarorszag Korpona utca 2. 56088  15.748  16.949  32.697

Ésik, László Kisvárda Magyarorszag Árpád út 26. 64338  12.598  33.729  46.327

Farkas, András Szeged Magyarorszag
Semmelweis utca
6.

53308  11.811  11.811



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Fatalin,
Krisztina

Zalaegerszeg Magyarorszag
Dr. Jancsó
Benedek utca 1.

53812  11.811  19.068  30.879

Fazekas, Özséb
Zoltán

Gyula Magyarorszag Sitka tanya 1. 38083  22.230  22.230

Fejes, Gabriella Székesfehérvár Magyarorszag
Seregélyesi út
3.

53465  11.811  11.811

Feketéné Révész,
Erika

Kaposvár Magyarorszag
Tallián Gyula u.
20-32,

134132  33.000  38.900  71.900

Ferencz, Andrea Budapest Magyarorszag Pethényi köz 1. 43169  22.230  22.230

Fodor, Tamás Budapest Magyarorszag Üllői út 26. 82794  27.444  44.281  71.725

Fogarasi, András
Gyula

Budapest Magyarorszag Ilka utca 57. 54899  16.929  33.051  269.038  319.018

Forgács, Ágnes Miskolc Magyarorszag
Szentpéteri kapu
72-76.

29964  23.622  52.966  76.588



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Forvithbagosi,
Erzsébet

Békés Magyarorszag
József Attila
utca 5.

49892  15.748  18.644  34.392

Frittman,
Valéria

Gyöngyös Magyarorszag
Dózsa György út
20-22.

32009  25.985  25.985

Fülöp, Norbert Kaposvár Magyarorszag
Tallián Gyula
utca 20-32.

59791  37.008  37.008

Gábora, Sára
Veronika

Budapest Magyarorszag Köves út 1. 20543  27.559  22.881  50.440

Gál, Brigitta Szeged Magyarorszag Korányi fasor 6. 74285  31.496  31.496

Gál, László Gyöngyös Magyarorszag
Dózsa György út
20-22.

38183  23.505  30.479  53.984

Gantömör, Ariuna Debrecen Magyarorszag
Bartók Béla út
2-26.

57710  22.230  22.230

Garamvölgyi,
Jánosné

Budapest Magyarorszag Bártfai utca 35. 48223  44.460  44.460



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
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é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Gáspár,
Krisztián

Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

59365  40.508  40.508

Gáti, Renáta Szekszárd Magyarorszag
Béri Balogh Ádám
utca 5-7.

59841  35.433  40.678  76.111

Gégény, Enikő
Katalin

Nyíregyháza Magyarorszag Alma utca 71. 58598  15.748  16.949  32.697

Géher, Pál Budapest Magyarorszag
Árpád fejedelem
útja 7.

31048  152.200  152.200

Gombos, Katalin Budapest Magyarorszag Diós árok 1-3. 44797  11.811  30.508  42.319

Gönczy, Ivette Miskolc Magyarorszag
Bajcsy-Zs. Út
45.

55538  50.394  62.288  112.682

Gondos, Anikó Szolnok Magyarorszag
Verseghy utca
6-8.

50034  11.811  30.508  42.319

Gorka, Eszter Budapest Magyarorszag
Ráth György utca
7-9.

68329  31.495  55.672  87.167



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek
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é a
s k
z e
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ü r
g
y
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Gulyás, Katalin Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei krt.
98.

71006  152.200  152.200

Gyorsok,
Zsuzsanna

Budapest Magyarorszag Amerikai út 57. 35135  16.929  16.929

Győrfy, György Dunakeszi Magyarorszag
Bercsényi utca
5.

43871  15.748  16.949  32.697

Hadzsiev, Janaki
Sztaniszlavov

Kaposvár Magyarorszag
Guba Sándor utca
40.

49922  3.034  17.289  20.323

Halm, Gabriella Budapest Magyarorszag Gyáli út 5-7. 27381  40.678  40.678

Halmosi, Ágnes Szombathely Magyarorszag
Március 15. tér
3.

48668  15.748  18.220  33.968

Hangonyi, Mária
Csilla

Budapest Magyarorszag Köves út 1. 44595  22.230  22.230

Hécz, Réka Budapest Magyarorszag Üllői út 26. 82207  27.444  44.281  71.725



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Heimné Dr.
Takács, Ibolya

Nagykanizsa Magyarorszag
Szekeres József
utca 2-8.

32003  14.174  14.174

Hella, Zoltán Kistarcsa Magyarorszag
Semmelweis tér
1.

67632  27.559  40.678  68.237

Hemelein, Rita Szeged Magyarorszag
Kálvária Sugárút
57.

74292  152.200  152.200

Hencz, Attiláné Székesfehétvár Magyarorszag Seregélyesi út 3 241370  30.000  33.800  63.800

Herke, Paula
Szigetszentmikló
s

Magyarorszag Viola utca 1. 41792  22.230  22.230

Hollo, Dóra Debrecen Magyarorszag Füredi út 27. 56063  31.496  49.152  80.648

Hollósi, Gizella Cegléd Magyarorszag
Szent Imre
herceg utca 15.

26445  15.748  16.949  32.697

Horváth, Ildikó Budapest Magyarorszag
Pihenő út 1. Pf.
1

45974  22.230  640.705  153.343  816.279



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
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g
y
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Horváth,
Magdolna

Eger Magyarorszag
Klapka György
utca 14.

65274  23.622  23.622

Horváth, Tamás Kisbárapáti Magyarorszag Bükki utca 1/a. 37072  12.598  33.729  46.327

Hubina, Erika Budapest Magyarorszag
Podmaniczky utca
109-111.

45849  30.593  17.289  47.882

Husi, Katalin Debrecen Magyarorszag Egyetem tér 1. 75471  35.433  40.678  76.111

HUSZÁR, ERIKA Győr Magyarorszag
Vasvári Pál u.
2-4,

97628  33.790  33.790

Huszár, Tamás Budapest Magyarorszag Tölgyfa utca 10. 48987  22.230  22.230

Illés, Ildikó Törökbálint Magyarorszag
Munkácsy Mihály
utca 70.

53973  22.230  22.230

Illyés, Sándor Gyula Magyarorszag
Semmelweis utca
1.

53780  3.034  17.289  20.323



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Imredi, Eleonora Budapest Magyarorszag
Ráth György u.
7-9.

71745  31.495  197.703  229.198

Ispán, Orsolya Budapest Magyarorszag Ferihegyi út 95. 55244  15.748  18.220  33.968

Ivánné Simon,
Ildikó

Debrecen Magyarorszag
Bartók Béla út
2-26.,

66142  33.790  33.790

Jakab, Ágnes Budapest Magyarorszag
Vörösvári út
88-96.

45002  15.000  15.000

Jakucs, János Gyula Magyarorszag
Semmelweis utca
1.

42454  97.167  61.776  158.943

Jánosi, Dalma Kaposvár Magyarorszag
Tallián Gyula ut
20-32.

83124  70.285  53.792  124.077

Jánosi, Szilvia Kecskemét Magyarorszag Nyíri út 38. 67358  49.200  49.200

Jávor, László Győr Magyarorszag
Vasvári Pál utca
2-4.

53260  18.650  18.650



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
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g e
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g
y
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Juhász, Éva Budapest Magyarorszag
Róbert Károly
körút 44.

40955  18.650  18.650

Kádár, Zsolt
Miklós

Pécs Magyarorszag Akác utca 1. 54569  38.583  37.288  75.871

Kalácska,
Richárd Lajos

Budapest Magyarorszag
Péterfy Sándor
utca 8-20.

51359  11.811  30.508  42.319

Káldy, Ildikó Debrecen Magyarorszag
Bartók Béla út
2-26.

41194  15.748  18.220  33.968

Kalló, János Eger Magyarorszag
Mátyás király út
57.

28036  15.748  15.748

Kálmán, Kinga Pilisvörösvár Magyarorszag Fő út 188. 41883  11.811  11.811

Kálmán, Réka Dunakeszi Magyarorszag Fő út 75-81. 61048  28.347  40.001  68.348

Kanyár, Miklós Budapest Magyarorszag Róna utca 192. 53157  14.174  14.916  29.090



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Kappelmayer,
Mária

Debrecen Magyarorszag
Bartók Béla út
2-26.

49757  11.811  25.424  37.235

Karádi, Oszkár Pécs Magyarorszag
Édesanyák útja
17.

51816  3.034  17.289  20.323

Kárászi, Katalin Kaposvár Magyarorszag
Tallián Gy. u.
20-32

20189  11.811  19.068  30.879

Kardosné Ádám,
Ildikó

Szolnok Magyarorszag Tószegi út 21. 72499  33.000  48.000  81.000

Kárpáti, Ágnes Budapest Magyarorszag
Péterfy Sándor
utca 8-20.

48635  35.433  40.678  76.111

Kárpáti, Mónika Gyula Magyarorszag
Semmelweis utca
1.

52425  16.536  29.831  46.367

Kása, Krisztián Budapest Magyarorszag Köves út 1. 65621  18.650  18.650

Katona, Julianna Szentes Magyarorszag
Sima Ferenc utca
44-58.

45295  18.110  16.949  35.059



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Kecskés, Judit Budapest Magyarorszag Thököly út 3. 57591  22.000  22.000

Kékesi, Gábor Vác Magyarorszag
Argenti Döme tér
1-3.

39007  25.985  25.985

Kelemen, Edit Budapest Magyarorszag
Szilágyi
Erszébet 33-35

35732  16.536  29.831  46.367

Kelemen, Zoltán
Károly

Balatonföldvár Magyarorszag Szabadság tér 1. 40909  15.748  16.949  32.697

Kellerné Lábadi,
Éva

Zalaegerszeg Magyarorszag Irínyi út 1. 74901  33.000  38.900  71.900

Kerekes, Ildikó Hatvan Magyarorszag Boldogi út 2. 47729  15.748  16.949  32.697

Kerekes, Máté
Zsolt

Budapest Magyarorszag Nagyvárad tér 1. 69323  27.559  22.881  50.440

Kincsesné Dr.
Hódos, Márta
Judit

Debrecen Magyarorszag
Bartók Béla út
2-26.

48506  11.811  12.712  24.523



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Kinyó, Ágnes Pécs Magyarorszag Akác utca 1. 64366  35.433  35.433

Király, Ágnes
Katalin

Budapest Magyarorszag Gyáli út 5-7. 42397  35.433  40.678  76.111

Kirják,
Henrietta

Budapest Magyarorszag Diós árok 1 66812  11.811  30.508  42.319

Kis, Krisztina Budapest Magyarorszag Róna utca 192. 53463  23.622  38.136  61.758

Kiss, Annamária Nagykanizsa Magyarorszag
Szekeres József
utca 2-8.

59815  16.536  16.536

Kiss, Éva
Nikolett

Sopron Magyarorszag Győri út 15. 57824  11.811  25.424  37.235

Kiss, Katalin Zalaegerszeg Magyarorszag
Dr. Jancsó
Benedek utca 1.

49365  95.811  92.668  188.479

Kiss, Krisztina
Sarolta

Gödöllő Magyarorszag
Petőfi Sándor
utca 1.

53564  16.536  29.831  46.367



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Kiss, László Szolnok Magyarorszag Tószegi út 21. 37756  14.488  29.920  44.408

Kiss, Róbert Budapest Magyarorszag
Szentkirályi
utca 46.

16920  27.559  27.559

Kiss, Róbert
Gábor

Budapest Magyarorszag
Róbert Károly
körút 44.

37530  20.000  20.000

Kiss, Tímea Budapest Magyarorszag
Tétényi út
12-16.

129508  30.000  48.000  78.000

Kissné Bartos,
Gizella

Budapest Magyarorszag
Maglódi út
89.-91.

79744  33.790  33.790

Kohányi, Beáta Budapest Magyarorszag
Hunyadvár u.
43/B

81618  22.230  22.230

Kollár, Réka Budapest Magyarorszag
Tétényi út
12-16.

72587  27.559  27.559

Koncz, Enikő Eger Magyarorszag
Knézich Károly
utca 1-3.

47045  14.961  34.746  49.707



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Korábik, Edina Győr Magyarorszag
Vasvári Pál út
2-4.

170791  30.000  34.400  64.400

Kornseé,
Istvánné

Mór Magyarorszag Kórház út 21. 83683  26.000  33.800  59.800

Kóró, András Eger Magyarorszag
Dobó István tér
2.

11008  33.000  38.900  71.900

Korompai, Károly Miskolc Magyarorszag
Szentpéteri kapu
72-76.

30775  23.622  52.966  76.588

Kovács, Attila Szeged Magyarorszag
Korányi fasor
10-11.

70263  15.748  18.220  33.968

Kovács, Eszter Szombathely Magyarorszag
Markusovszky
Lajos u. 5

62277  16.536  17.712  34.248

Kovács, Eszter Debrecen Magyarorszag
Csigekert utca
9.

55181  15.748  16.949  32.697

Kovács, Nóra Miskolc Magyarorszag
Szentpéteri kapu
72-76.

87005  33.000  59.000  92.000



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Kovács, Tünde Budapest Magyarorszag Jász u.  84-88 87436  22.230  22.230

Kövér, Erika Pécs Magyarorszag
Édesanyák útja
17.

46691  3.034  17.289  20.323

Kőszegi, István Hódmezővásárhely Magyarorszag
Dr. Imre József
utca 2.

52530  16.536  29.831  46.367

Kulcsár, Anett Győr Magyarorszag
Vasvári Pál út
2-4.

205084  30.000  15.000  45.000

Kún, Katalin Szolnok Magyarorszag Tószegi út 21. 57728  15.748  21.102  36.850

Lahm, Erika Budapest Magyarorszag
Podmaniczky utca
109-111.

42403  24.410  26.992  51.402

Lakatos, Éva Kaposvár Magyarorszag
Tallián Gyula
utca 20-32.

52630  16.536  20.933  37.469

Lakatos, Klára Oroszlány Magyarorszag
Népek barátsága
utca 16.

40282  15.748  18.220  33.968



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Láng, Judit Székesfehérvár Magyarorszag
Seregélyesi út
3.

52366  32.284  18.220  50.504

Lazányi-Bacsó,
Ildikó Lívia

Zalaegerszeg Magyarorszag
Zrínyi Miklós
utca 1.

48386  14.961  14.961

Le Thi, Lien Budapest Magyarorszag Rákos út 77/a. 48908  15.748  15.748

Leibinger, Ágnes Budapest Magyarorszag Uzsoki u. 29-41. 63231  15.748  21.102  36.850

Lendvai, Zsanett Budapest Magyarorszag Alkotás u. 58. 68660  68.660  27.119  95.779

Lipécz, Ágnes Nyíregyháza Magyarorszag
Szent István u.
68.

77276  16.536  29.831  46.367

Lódi, Brigitta Kecskemét Magyarorszag Nyíri út 38/a. 59281  15.748  30.508  46.256

Lohinszky, Júlia Kecskemét Magyarorszag Nyíri út 38. 44623  27.444  44.281  71.725



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Lohner, Zsuzsa Budapest Magyarorszag
Róbert Károly
körút 44.

37353  18.650  18.650

Lukáts, Olga Budapest Magyarorszag Tömő utca 25-29. 31323  11.811  30.508  42.319

Lupkovics,
Gergely

Törökbálint Magyarorszag
Munkácsy Mihály
utca 70.

67106  22.230  22.230

Magony, Sándor Szeged Magyarorszag
Korányi fasor
8-10.

52430  27.559  40.678  68.237

Magyar, Melinda Budapest Magyarorszag
Róbert Károly
körút 44.

58198  23.622  23.622

Magyar,
Zsuzsanna

Nyíregyháza Magyarorszag
Szent István
utca 68.

58573  18.650  18.650

Maha, Jakoob Marcali Magyarorszag
Széchenyi utca
17-21.

49493  22.230  22.230

Makay, Ágnes
Olga

Kistarcsa Magyarorszag
Semmelweis tér
1.

60956  16.536  29.831  46.367



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)
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OPCIONÁLIS
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szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Makay, Lászlóné Budapest Magyarorszag
Frankel Leó u.
54

99936  22.230  22.230

Malyik, Erika Miskolc Magyarorszag Csabai kapu 42. 48255  14.173  13.475  27.648

Marákné Virág,
Andrea

Győr Magyarorszag
Vasvári Pál út
2-4.

100445  30.000  15.000  45.000

Maráz, Anikó Szeged Magyarorszag
Korányi fasor
12.

54318  51.066  99.953  151.019

Márta, Judit Bicske Magyarorszag Kossuth tér 17. 35182  28.347  25.424  53.771

Máté, Andrea Budapest Magyarorszag Csobánka tér 6. 38473  15.748  18.220  33.968

Mátyás, Klotild Eger Magyarorszag
Knézich Károly
utca 1-3.

40671  18.650  18.650

Mátyus, Dóra Budapest Magyarorszag
Péterfy S. U.
8-20.

63158  15.748  18.220  33.968



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Mazsaroff,
Csilla

Miskolc Magyarorszag
Szentpéteri kapu
72-76.

43502  15.748  18.220  33.968

Megyaszai,
László János

Eger Magyarorszag
Széchenyi István
utca 27-29.

35205  3.034  17.289  20.323

Meisel, Judit Budapest Magyarorszag
Ady Endre út
122-124.

43548  11.811  27.119  38.930

Melovics, Sándor Edelény Magyarorszag
Dankó Pista utca
80.

49433  23.622  40.678  64.300

Menyhárt, András Eger Magyarorszag Egri utca 5. 48162  15.748  15.748

Mészáros,
Istvánne

Budapest Magyarorszag
Vörösvári út
88-96

104246  15.000  15.000

Mezei, Klára Nyíregyháza Magyarorszag
Szent István
utca 68.

44740  23.505  36.483  59.988

Mezősi, Emese Pécs Magyarorszag Ifjúság útja 13. 43415  29.920  29.920



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)
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szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Mihályi, Lilla Szeged Magyarorszag
Korányi fasor
6-8.

63330  35.433  50.847  86.280

Mihályka, Ivett Pécs Magyarorszag Lánc u. 12. 49239  22.230  22.230

Mike, Andrea Pécs Magyarorszag Rét utca 2. 56340  18.650  18.650

Mim, Ildikó Siklós Magyarorszag Baross G. u. 6. 106127  22.230  22.230

Miskeyné Balog,
Margit

Budapest Magyarorszag
Róbert Károly
krt. 44.

106266  22.230  22.230

Molnár, Katalin Miskolc Magyarorszag
Szentpéteri kapu
72-76.

65167  3.034  17.289  20.323

Molnár, Lászlóné Vác Magyarorszag
Argenti Döme tér
1-3

108075  22.230  22.230

Monosi, Csongor Sopron Magyarorszag Győri út 15. 61425  23.622  23.622

Móricz,
Gabriella

Budapest Magyarorszag Köves út 1. 65376  16.536  20.933  37.469



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)
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szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Mühl, Dorottya Budapest Magyarorszag
Korányi Sándor
u. 2a

79882  55.003  99.953  154.956

Müller, Éva Budapest Magyarorszag Pethényi köz 1 110072  22.230  22.230

Nádudvari, Anna Budapest Magyarorszag Mária u. 39. 81000  12.205  20.933  33.138

Nagy, Ágnes
Krisztina

Gyula Magyarorszag
Semmelweis utca
1.

55386  23.505  30.479  53.984

Nagy, Attila
Zoltán

Szolnok Magyarorszag Tószegi út 21. 42014  11.811  19.068  30.879

Nagy, Edina Gyula Magyarorszag Semmelweis u. 2. 171582  9.450  28.900  38.350

Nagy, Éva Dunaújváros Magyarorszag
Korányi S. u.
4-6.

125859  33.000  38.900  71.900

Nagy, Géza Budapest Magyarorszag
Szentkirályi
utca 46.

64578  265.800  265.800



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
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(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)
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szervezettel
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megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Nagy, Géza
Róbert

Szeged Magyarorszag Korányi fasor 6. 80148  57.486  37.288  94.774

Nagy, Tünde Budapest Magyarorszag
Ráth György utca
7-9.

49950  257.034  492.169  749.203

Nagy, Zsuzsanna Pécs Magyarorszag Pacsirta utca 1. 52345  3.034  17.289  20.323

Nagy-László,
Roland

Szeged Magyarorszag
Korányi fasor
12.

81637  23.505  30.479  53.984

Nagymihály,
István

Baja Magyarorszag Rókus utca 10. 36103  18.307  20.339  38.646

Naszály, Sándor
Attila

Budapest Magyarorszag
Uzsoki utca
29-41.

26147  3.034  17.289  20.323

Nemcsákné
Fazekas, Edit

Budapest Magyarorszag
Tüdőgondozó
Köves u.1.

115273  22.230  22.230

Németh, Csilla Budapest Magyarorszag Nagyvárad tér 1. 41744  27.559  22.881  50.440



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Németh, Réka Szeged Magyarorszag
Korányi fasor
6-8.

56418  35.000  45.200  80.200

Ódorné
Palkovics, Erika

Bicske Magyarorszag Kossuth tér 17. 122554  16.949  18.898  35.847

Okos, Mária Miskolc Magyarorszag
Malomszög utca
4.

47338  19.685  18.644  38.329

Ónodi, Judit Kiskunfélegyháza Magyarorszag Klapka utca 4. 42292  12.205  20.933  33.138

Orbán, Ilonka Budapest Magyarorszag
Frankel Leó út
38-40.

46117  271.750  402.500  674.250

Osvai, László Esztergom Magyarorszag
Petőfi Sándor
utca 26-28.

33105  22.230  22.230

Óváriné
Geringer, Erika

Komárom Magyarorszag
Beöthy Zsolt út
4,

99005  22.230  22.230

P. Szabó, Réka Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei krt.
98

64800  27.559  22.881  50.440
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díjak

Utazási és
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Pál, Marianna Miskolc Magyarorszag
Klapka György
utca 20/a.

39327  15.748  15.748

Pálffy, Andrea Szeged Magyarorszag
Korányi fasor
10-11.

58210  15.748  18.220  33.968

Pánczél, Gitta Budapest Magyarorszag
Ráth György utca
7-9.

70479  31.495  55.672  87.167

Pap, Ádám Szolnok Magyarorszag Tószegi út 21. 61082  32.284  48.051  80.335

Pap, Dezső
József

Edelény Magyarorszag
Dankó Pista utca
80.

36643  14.173  13.475  27.648

Papp, András Budapest Magyarorszag Tömő utca 25-29. 54209  151.200  568.086  719.286

Papp, Lászlóné Budapest Magyarorszag
Maglódi út
89-91.

124230  33.000  38.900  71.900

Paschali,
Ekaterine

Szeged Magyarorszag Korányi fasor 6 64829  35.000  45.200  80.200
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Pásztor, Anna Budapest Magyarorszag Tömő utca 25-29. 69388  16.536  20.933  37.469

Pásztor, István Cegléd Magyarorszag Törteli út 1-3. 51827  16.536  29.831  46.367

Pataki, Anna
Erzsébet

Budapest Magyarorszag
Róber Károly
Krt. 44.

125310  22.230  22.230

Patakiné Balogh,
Györgyi

Budapest Magyarorszag Köves utca 1. 6775  22.230  22.230

Pavlovicsné
Kosztin, Szilvia

Siklós Magyarorszag Baross G. u. 6. 225064  22.230  22.230

Pécsyné Dr.
Kammerer, Kinga

Kistarcsa Magyarorszag
Semmelweis tér
1.

36946  30.593  72.961  103.554

Pelle, Zsuzsanna Gyula Magyarorszag
Semmelweis utca
1.

27718  16.536  29.831  46.367

Péter, Tünde Kistarcsa Magyarorszag
Semmelweis tér
1,

127153  33.790  33.790
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Petrányi, Ágota Budapest Magyarorszag Gyáli út 5-7. 52056  3.034  17.289  20.323

Pettendi,
Piroska

Szolnok Magyarorszag Tószegi út 21. 58540  35.433  40.678  76.111

Pink, Tímea Békéscsaba Magyarorszag Gyulai út 18. 65899  18.110  18.110

Pintér, Tamás Győr Magyarorszag Zrínyi utca 13. 36134  3.034  17.289  20.323

Pogácsás, Lilla Szeged Magyarorszag Korányi fasor 6. 79149  35.433  50.847  86.280

Pohánka, Tünde Gyula Magyarorszag Semmelweis u.1. 55387  15.748  18.220  33.968

Pohl, Tamás Hajdúszoboszló Magyarorszag Szilfákalja 1-3. 62493  16.536  29.831  46.367

Pólya, Zsófia Nyíregyháza Magyarorszag
Szent István
utca 68.

40314  24.410  26.992  51.402
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Popa, Nikolett Budapest Magyarorszag Dévai utca 15/a. 51979  17.323  17.323

Poroszlai,
Yvette

Zagyvarékas Magyarorszag Szabadság tér 9. 32031  15.748  16.949  32.697

Prikidánovics,
Krisztina

Kecskemét Magyarorszag Nyíri út 38 76232  3.937  3.937

Rácz, Gizella Budapest Magyarorszag
Maglódi út
89-91.

42555  3.034  17.289  20.323

Radványi, Gáspár Miskolc Magyarorszag
Csabai kapu
9-11.

26671  30.000  33.800  63.800

Rajda, Cecília Szeged Magyarorszag
Semmelweis utca
6.

56776  18.650  18.650

Regényi, Jakab Szeged Magyarorszag
Csanádi utca
34/a.

23449  33.051  26.772  59.823

Reichertné
Sutyor, Judit

Siófok Magyarorszag Semmelweis u. 1. 133568  33.000  59.000  92.000
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Reiter, Zsófia Budapest Magyarorszag Köves út 1. 79924  15.748  15.748

Rinfel, József Szentlőrinc Magyarorszag
Kossuth Lajos
utca 1.

42359  15.748  16.949  32.697

Román, Sándor Eger Magyarorszag Vallon utca 4. 34361  15.748  15.748

Rónai, Andrásné Pécs Magyarorszag Rákóczi u 2 135089  33.000  38.900  71.900

Rosta, László Felsőrajk Magyarorszag
Szabadság utca
48.

56386  52.756  72.881  125.637

Ruby, Éva Kecskemét Magyarorszag Nyíri út 38. 38574  19.685  19.685

Ruszty, Katalin Budapest Magyarorszag
Róbert Károly
krt. 44.

82904  35.433  40.678  76.111

Ruzsics, István Pécs Magyarorszag Rákóczi út 2. 65843  37.796  89.352  127.148

Sági, Balázs Pécs Magyarorszag Pacsirta utca 1. 63509  25.985  18.644  44.629
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Sárdi, Katalin Budapest Magyarorszag
Ady Endre út
122-124.

30323  11.811  30.508  42.319

Sárfi, Andrea Veszprém Magyarorszag Kórház u. 1. 57029  16.536  16.536

Sárközi, Anna Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

59436  91.275  91.275

Schlezák, Judit Komárom Magyarorszag
Beöthy Zsolt
utca 4.

36596  22.230  22.230

Schneider,
Miklós

Budapest Magyarorszag Tömő utca 25-29. 61975  11.811  30.508  42.319

Schvöller,
Mónika

Veszprém Magyarorszag Kórház u. 1. 59813  11.811  30.508  42.319

Semegi, Éva Jászberény Magyarorszag Szelei út 2. 139695  22.230  22.230

Sinkó, Dániel Budapest Magyarorszag
Uzsoki utca
29-41.

64625  7.874  21.187  29.061



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Sinkovicz,
András

Pécs Magyarorszag Lánc utca 12. 58703  22.230  22.230

Sipos, Anikó Vác Magyarorszag
Argenti Döme tér
1-3.

38744  22.230  22.230

Sipos, Éva Mária Budaörs Magyarorszag
Kossuth Lajos
utca 9.

35643  15.748  15.748

Sipos, Norbert Budapest Magyarorszag Baross utca 27. 56187  45.875  26.800  72.675

Siposné
Warndorfer,
Zsuzsanna

Budapest Magyarorszag Pethényi köz 1 141851  22.230  22.230

Somfay, Attila Deszk Magyarorszag
Alkotmány utca
36.

34077  22.230  22.230

Somodi, Zsolt Kecskemét Magyarorszag Nyíri út 38. 57721  3.034  17.289  20.323

Somogyi, Estilla Budapest Magyarorszag Uzsoki u. 29-41 56075  23.622  38.136  61.758



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Somogyi, István Szentes Magyarorszag
Sima Ferenc utca
44-58.

52438  22.230  22.230

Somogyi, Rozália Szolnok Magyarorszag Jubileumi tér 1. 30088  15.748  16.949  32.697

Stabarecz, Edit Szentes Magyarorszag
Sima Ferenc u.
44-58.

143888  22.230  22.230

Stark, Ildikó Cegléd Magyarorszag Törteli út 1-3. 42189  16.536  29.831  46.367

Surányi, Éva Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

63623  15.748  18.220  33.968

Süveges,
Erzsébet

Budapest Magyarorszag
Róbert Károly
körút 44.

39532  35.433  40.678  76.111

Süveges, Tibor Jászberény Magyarorszag
Riszner sétány
10/a.

41011  22.230  22.230

Szabadkai,
Mónika

Kaposvár Magyarorszag
Tallián Gyula
utca 20-32.

60844  15.748  18.220  33.968



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Szabó, Dorottya Budapest Magyarorszag
Szilágyi
Erzsébet fasor
33.

74748  15.748  21.102  36.850

Szabó, Enikő Budapest Magyarorszag Köves út 1, 1204 79947  12.992  50.440  63.432

Szabó, Gyöngyi Budapest Magyarorszag Dévai utca 15/a. 37045  28.346  49.180  77.526

Szakáts, Ildikó Dunaújváros Magyarorszag
Korányi Sándor
u. 4-6.

66332  11.811  11.811

Szalai, Éva
Katalin

Budapest Magyarorszag Tömő utca 25-29. 70742  16.536  20.933  37.469

Szalai, Irén
Etelka

Budapest Magyarorszag Mária utca 39. 68676  11.811  19.068  30.879

Szalay, Edit Nagykanizsa Magyarorszag
Szekeres József
utca 2-8.

29847  16.536  16.536

Szalay, László Szeged Magyarorszag
Korányi fasor
10-11.

53437  166.948  586.306  753.254



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Szalkovszky,
Ilona

Budapest Magyarorszag
Péterfy Sándor
utca 8-20.

43690  15.748  18.220  33.968

Szalóczy,
Natália
Gabriella

Nagykanizsa Magyarorszag
Szekeres József
utca 2-8.

48673  16.536  16.536

Szántó, István Székesfehérvár Magyarorszag
Seregélyesi út
3.

34854  3.034  17.289  20.323

Szappanos, Ágnes Budapest Magyarorszag
Frankel Leó út
62.

65703  152.200  152.200

Szegedi,
Istvánné

Budapest Magyarorszag Uzsoki u. 29-41. 152413  7.874  7.874

Szeglet, Judit Szekszárd Magyarorszag
Béri Balogh Ádám
utca 5-7.

39540  12.205  20.933  33.138

Széll, Noémi Debrecen Magyarorszag
Bartók Béla út
2-26.

59446  15.748  18.220  33.968

Szelp, Judit Székesfehérvár Magyarorszag
Seregélyesi út
3.

44523  16.536  29.831  46.367



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Szendrey, István Debrecen Magyarorszag
Bartók Béla út
2-26.

42711  33.000  38.900  71.900

Szentesi, Mária Budapest Magyarorszag Templom tér 6. 31673  17.323  22.230  39.553

Szepes, Éva Pécs Magyarorszag Akác utca 1. 23084  38.583  37.288  75.871

Szervánszky,
Noémi

Esztergom Magyarorszag
Petőfi S. u.
26-28.

59669  15.748  15.748

Szétag, Attiláné Budapest Magyarorszag
Görgey Artúr u.
30.

154672  22.230  22.230

Szipőcs,
Annamária

Győr Magyarorszag
Vasvári Pál utca
2-4.

77950  45.480  45.480

Szita, Krisztina Dunaújváros Magyarorszag
Korányi Sándor
utca 4-6.

46037  37.008  37.008

Szokolics,
Julianna

Mohács Magyarorszag
Szepessy Ignác
tér 7.

22967  37.008  37.008



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Szombath,
Gergely

Budapest Magyarorszag Kútvölgyi út 4. 65715  97.167  61.776  158.943

Szomorné Dr.
Szíjártó,
Zsuzsanna

Pécs Magyarorszag Nyár utca 8. 48074  15.748  18.220  33.968

Tábori, Bettina Budapest Magyarorszag Mária u. 39. 76258  12.205  20.933  33.138

Takács, Zoltánné Zalaegerszeg Magyarorszag Irínyi út 1. 159929  33.000  38.900  71.900

Takáts, Judit Budapest Magyarorszag
Podmaniczky utca
109-111.

59323  14.961  14.961

Talai, Gyöngyi Nyíregyháza Magyarorszag
Szent István u.
68,

160213  33.790  33.790

Tallár, Katalin Balassagyarmat Magyarorszag
Rákóczi
fejedelem út
125-127.

42151  25.985  25.985

Tanai, Andrea
Györgyi

Nagykőrös Magyarorszag Magyar utca 2. 39655  15.748  16.949  32.697



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Tangl, Márta Sárvár Magyarorszag
Alkotmány utca
6.

34055  11.811  27.119  38.930

Tapolcsányiné
Balog, Éva

Gyula Magyarorszag Semmelweis u. 2. 160893  9.450  28.900  38.350

Tarjányi, Tímea
Lilian

Pécs Magyarorszag
Dr. Veress Endre
utca 2.

53631  11.811  19.068  30.879

Tárnok, Ildikó Budapest Magyarorszag Amerikai út 50. 52101  17.323  17.323

Tassi, Gábor
Endre

Balassagyarmat Magyarorszag
Leiningen Károly
utca 29.

37539  15.748  10.169  25.917

Tátrai, Erika Budapest Magyarorszag Mária utca 39. 69440  11.811  19.068  30.879

Tegze, Nárcisz Budapest Magyarorszag Kútvölgyi út 4. 46084  18.650  18.650

Törkála, Renáta Pécs Magyarorszag Nyár u. 8 75297  3.937  27.120  31.057



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Török, Anikó Szentes Magyarorszag
Sima Ferenc utca
44-58.

56513  27.559  55.672  83.231

Tóth, Éva Dunaújváros Magyarorszag
Korányi Sándor
utca 4-6.

64429  14.961  21.186  36.147

Tóth, Ilona Mátészalka Magyarorszag Kórház u. 2-4. 25685  7.874  19.068  26.942

Tóth, István Dombóvár Magyarorszag
Kórház utca
39-41.

42972  14.961  14.961

Tóth, Judit Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

40387  24.410  26.992  51.402

Tóth, Kálmánné Szolnok Magyarorszag Tószegi út 21. 18254  23.505  30.479  53.984

Tóth, Melinda Sopron Magyarorszag Győri út 15. 48778  33.000  38.900  71.900

Tóth, Tivadar Mohács Magyarorszag
Szepessy Ignác
tér 7.

40395  22.230  22.230



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Tóth, Veronika Budapest Magyarorszag Mária utca 41. 62023  31.496  33.858  65.354

Tóth, Viktória Pécs Magyarorszag
Dr. Veress E. u.
2.

55380  11.811  19.068  30.879

Tóth-Lipták,
Judit

Deszk Magyarorszag
Alkotmány utca
36.

64430  91.275  91.275

Tóthné Dr.
Vékási, Judit

Pécs Magyarorszag Nyár utca 8. 40202  11.811  31.356  43.167

Tűsér, Margit Budapest Magyarorszag
Maglódi út
89-91.

169676  33.000  38.900  71.900

Turák, Mária Békéscsaba Magyarorszag Gyulai út 18. 38258  11.811  11.811

Újvári, Tamás Miskolc Magyarorszag
Csabai kapu
9-11.

61118  11.811  25.424  37.235

Úr, László Nyíregyháza Magyarorszag
Szent István
utca 68.

59460  11.811  30.508  42.319



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Váczi, Ilona Komló Magyarorszag Majális tér 1. 37475  11.811  17.373  29.184

Vajda, Adrienn Gyula Magyarorszag Sitka utca 1 171280  22.230  22.230

Valcsev, Penyu Miskolc Magyarorszag
Szentpéteri kapu
72-76.

50511  31.496  36.440  67.936

Vályi-Nagy,
István

Budapest Magyarorszag Nagyvárad tér 1. 37832  35.433  55.424  90.857

Ványai, Natália Szekszárd Magyarorszag
Béri Balogh Ádám
u. 5-7

69668  11.811  19.068  30.879

Varga, Ágnes Balassagyarmat Magyarorszag
Leiningen Károly
utca 29.

37846  15.748  10.169  25.917

Varga, Anita Szeged Magyarorszag Korányi fasor 6. 69225  45.875  26.800  72.675

Varga, Anita Pásztó Magyarorszag
Semmelweis utca
15-17.

55660  21.260  21.260



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Varga, Ilona Törökbálint Magyarorszag
Munkácsy Mihály
utca 70.

32104  3.034  17.289  20.323

Vargáné Kodák,
Éva

Pásztó Magyarorszag
Semmelweis u.
15-17

174621  27.559  39.000  66.559

Várnai, Beáta Budapest Magyarorszag Köves út 1. 48217  22.230  22.230

Vas, Krisztina Szeged Magyarorszag
Korányi fasor
6-8.

72207  31.496  31.496

Vasas, Szilárd Nyíregyháza Magyarorszag
Bazsalikom utca
1.

58833  15.748  10.169  25.917

Vedres, Józsefné Budapest Magyarorszag Köves út 1. 176079  27.559  22.881  50.440

Végváry, Zoltán Szeged Magyarorszag
Semmelweis utca
1.

74369  47.127  86.151  133.278

Veisz, László Nyíregyháza Magyarorszag
Szent István
utca 68.

41137  3.034  17.289  20.323



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Vekerdi,
Julianna

Veszprém Magyarorszag kórház u. 1 176395  33.000  33.800  66.800

Vida, Beáta Siófok Magyarorszag
Semmelweis utca
1.

52632  16.536  16.536

Világos, Eszter Budapest Magyarorszag Tűzoltó u. 7 75315  47.000  53.200  100.200

Virginás, Márta Veszprém Magyarorszag Kórház u. 1. 63688  16.536  16.536

Visnyei, Malvin Budapest Magyarorszag Kapás utca 22. 39588  15.748  15.748

Visontai,
Zsuzsanna

Budapest Magyarorszag Tömő utca 25-29. 55453  11.811  15.042  26.853

Vityaz, Marianna Kecskemét Magyarorszag Nyíri út 38. 64440  15.748  18.220  33.968

Vízhányó, Rita Kecskemét Magyarorszag Nyíri út 38. 42664  3.034  17.289  20.323



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Vízvári, Eszter Szeged Magyarorszag
Korányi fasor
10-11.

64441  15.748  18.220  33.968

Völgyesi, Edit Kecskemét Magyarorszag Balaton utca 17. 42070  11.811  30.508  42.319

Vörös, Ibolya Pápa Magyarorszag
Jókai Mór utca
5-9.

39213  14.074  29.831  43.905

Wenczl, Miklós Szombathely Magyarorszag
Markusovszky
Lajos utca 5.

19186  27.444  44.281  71.725

Wiesner, Katalin Pápa Magyarorszag Jókai M. u. 5. 20899  14.174  29.831  44.005

Zalatnai, Attila Budapest Magyarorszag Üllői út 26. 32651  3.034  17.289  20.323

Zámbó, Zsuzsanna Budapest Magyarorszag
Róbert Károly
Krt. 44.

181090  22.230  22.230

Zergényi, Éva Budapest Magyarorszag Üllői út 78/a. 30973  3.034  17.289  20.323



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
g z
é a
s k
z e
s m
é b
g e
ü r
g
y
i

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szakemberenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szakembernek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes összegenkénti elszámolást a
Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Zöld, Dominique Budapest Magyarorszag
Frankel Leó út
38-40.

77097  159.100  159.100

Zombori, Zoltán Kistarcsa Magyarorszag
Semmelweis tér
1.

45004  3.034  17.289  20.323

Zubek, István Budapest Magyarorszag Hősök tere 7-9. 28677  33.000  38.900  71.900

EGYÉB, A FENTIEKHEZ NEM SOROLHATÓ - amennyiben az információ egyéni közzétételének jogi akadálya van

A fentiek szerinti Kedvezményezetteknek nyújtott Juttatások összege - 3.2. pont  14.038.974  25.697.164  1.450.509  274.400  41.461.048

Kedvezményezettek száma - összesített közzététel - 3.2. pont 314 333 7 4 392

Kedvezményezettek (összesített közzététel) százalékos aránya az összes
Kedvezményezett viszonylatában

46,94 47,30 77,78 80,00
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

A Leukémiás
Betegekért
Alapítvány

BUDAPEST Magyarorszag
Albert Flórián
út I.emelet

18005196143  775.000  775.000

AHAT EU.KER.ES
SZOLG.KFT

SZENTLORINC Magyarorszag MATYAS KIR.U. 30 14825741102  367.920  367.920

Alap. a
körny.szenny.-ek
által kiv.
légúti
megbeteg.-ek

Pécs Magyarorszag Rákóczi út 18300271102  967.240  967.240

ALAPITVANY A
KELET-MAGYARORSZ
AGI TR

DEBRECEN Magyarorszag
KODALY ZOLTAN
UTCA 7.II.E 2/A

18524246109  3.370.000  3.370.000

Alberi Bt. Kecskemét Magyarorszag Bercsényi utca 21025383203  90.000  90.000

ALMIK-MED BT. NYIREGYHAZA Magyarorszag
BOCSKAI U. 67/A
FSZ 1

21919240315  75.000  75.000

ANDKAL MED BT. BUDAPEST Magyarorszag
BATORKESZI U.
35.

21937617242  302.400  302.400

ARTZT 83 BT HAJDUSZOBOSZLO Magyarorszag
SZURMAI U 3 2.em
9.

25196214109  90.000  90.000



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s s
g z z
é o e
s l r
z g v
s á e
é l z
g t e
ü a t
g t
y ó
i
/

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

AZ EGESZSEG A
JOVONK ZALOGA
ALAPITV

PECS Magyarorszag
ZSOLNAY V UTCA
40

18627909102  5.800.000  5.800.000

Az Egészséges
Gyermekfejlődésé
rt és a
Szervátültetésér
t Alapítván

Szeged Magyarorszag Május 1. utca 18507423106  3.492.500  3.492.500

BACS-KISKUN
MEGYEI KORHAZ

KECSKEMET Magyarorszag NYIRI UT 38 15336062203  41.600  41.600

BALIKO ES TARSA
BT.

PECS Magyarorszag
FELSOVAMHAZ U.
65

20569457302  592.500  592.500

BALLANE
DR.MOLNAR MARTA

BUDAPEST Magyarorszag ATLASZ U. 21 60531748142  150.000  150.000

BARTOS ES TARSA
EU. BT.

EDELENY Magyarorszag
MATYAS KIRALY U.
21

20627092105  100.625  100.625

BAUKNECHT ORVOSI
BT.

BUDAKESZI Magyarorszag FO UT. 16. 24544841113  215.625  215.625

BEATRIX-MED BT SZEGED Magyarorszag
BOLDOGASSZONY
SGT 51

20770602106  90.000  90.000
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

BÉKÉS MEGYEI
SCLEROSIS
MULTIPLEXES

GYULA Magyarorszag
RULIKOVSZKI UTCA
9. FSZ 3. ajtó

19059442104  600.000  600.000

Benevolentia
Alapítvány

Szombathely Magyarorszag Markusovszky út 18884265118  711.200  711.200

BETHABARA
EU.SZOLG. KFT.

NYIREGYHAZA Magyarorszag VIRAG U 53 12762325315  778.000  778.000

BETIMED
SZOLGÁLTATÓ KFT.

PÉCS Magyarorszag
AIDINGER JÁNOS
ÚT 27. 1. EM. 4.

14517530102  2.000.000  2.000.000

BJ-MED KFT. BUDAPEST Magyarorszag
POZSONYI UT 49
6/1

13815134341  75.000  75.000

BKS SZOLG. BT. BUDAPEST Magyarorszag HERMINA UT 29/A 28892940242  236.250  236.250

Bogmed Bt. BUDAKESZI Magyarorszag REVICZKY UTCA 21004274313  90.000  90.000

BOKAY
GYERMEKKLINIKAER
T ALAPITVANY

BUDAPEST Magyarorszag
BOKAY JANOS U.
53

 2.500.000  2.500.000
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

BORBELY ES TARSA
BT.

DEBRECEN Magyarorszag
CSERESZNYE U.
27.

21590678109  75.000  75.000

BORVO SZOLG. ES
EU. KKT.

BUDAPEST Magyarorszag
VINCELLER U  I
32

21136146343  962.920  962.920

BRASNYO-MED BT PECS Magyarorszag BALICSI U 92 20119870102  100.000  100.000

BRONCHOMED 98
EU. SZOLG. BT.

NAGYKOVACSI Magyarorszag ARANY J U 6 20219705213  100.625  100.625

BUDAI
EGESZSEGKOZPONT
KFT.

BUDAPEST Magyarorszag NAGY J U 8 12560044243  330.000  330.000

B16 VITAMIN KFT. BUDAPEST Magyarorszag
BAJCSY-ZSILINSZK
Y UT 16 2EM 9

25398935241  1.036.800  1.036.800

CARDIO-DENT BT. BUDAPEST Magyarorszag RET U 4 28637758241  320.000  320.000

Cardio-Dent Kft. BUDAPEST Magyarorszag RET U. 25756179241  160.000  160.000

CARDIO-F BT. HARKANY Magyarorszag DEAK FERENC u 4 22172048102  123.625  123.625
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

CARDIOHEALTH KFT BUDAPEST Magyarorszag TALLYA UTCA 25537721143  707.000  707.000

CHF-DOPPLER BT BUDAPEST Magyarorszag UJVIDEK TER 24987415142  140.000  140.000

CHIRURMED KFT DEBRECEN Magyarorszag KORHAZ U. 25288094209  150.000  150.000

CML ES GIST
BETEGEK
EGYESULETE

HODMEZOVASARHELY Magyarorszag
MEDGYESSY F. U.
6/C FSZ.6.

 18470666106  100.000  100.000

CONSILIUM BONUM
BT

KECSKEMET Magyarorszag NYIRI U. 22334828103  75.000  75.000

CONSULTING
MEDICAL BT.

BUDAPEST Magyarorszag
HITTERITO U.
18/B

20908261343  227.700  227.700

Csaladorvos
Kutatok Orszagos
Szerve

Pécs Magyarorszag RAKOCZI UTCA 18320176102  27.768  63.600  91.368

CSILLAGNE DR.
BOKOR ANITA

SZOMBATHELY Magyarorszag
KISFALUDY S. U.
16.

65212563138  90.000  90.000
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

CSJV MARVANY BT. KECSKEMET Magyarorszag MUNKACSY U 22/A 20441485303  50.000  50.000

CZIRJÁK
EGÉSZSÉGÜGYI
BETÉTI TÁRSASÁG
CZIRJÁK BT.

PECS Magyarorszag HAVI HEGYI ÚT 20635783302  157.500  157.500

DEÁK U. 28. BT SZEGED Magyarorszag DEÁK FERENC U. 21751945206  79.063  79.063

DEBRECENI
KLINIKA MENZA
KFT.

BUDAPEST Magyarorszag
HUNYADVAR UTCA
43 A/1.

23155015242  200.000  200.000

DECSOVNÉ DÓCZI
KATALIN OTTILIA
E.V.

GÖDÖLLŐ Magyarorszag REMSEY JENŐ krt. 68415387133  157.500  157.500

DERMA-TREND
EGESZS. SZOLG.
BT

KECSKEMET Magyarorszag
BAGI L. U.
6.em/18.

22597520103  68.750  68.750

DIAB-SERVICE KFT GYOR Magyarorszag UJ UTCA 11738369208  210.000  210.000

D-MED 2000 BT. BUDAPEST Magyarorszag
BERCSENYI UTCA
14

20757388243  175.000  175.000
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

DMV BT. TATABANYA Magyarorszag BANHIDAI LTP. 20024042211  207.000  207.000

DOROSMED KFT. BUDAPEST Magyarorszag TARHOS U 110-112 14612226241  95.220  95.220

DOULOS BT. DEBRECEN Magyarorszag ZOLDFA U. 10/A 22175601109  237.188  237.188

DR. ACS PETER
E.V.

PECS Magyarorszag
LOTZ KAROLY UTCA
14/A

65931710122  482.000  482.000

DR
BANCZEROWSKINE
DR SIMO MAGDOLNA

BUDAPEST Magyarorszag BOLCSO UTCA 10 66855859143  96.250  96.250

DR. BÁNOVICS ÉS
TÁRSA HÁZIORVOSI
BT

RÁCKERESZTÚR Magyarorszag ARANY J. U. 22077417107  86.250  86.250

DR BARTHA ANNA
EV

BALATONENDRÉD Magyarorszag
KOSSUTH LAJOS
UTCA 24/B

67960066134  100.000  100.000

DR. BARTOS
ANDREA EV

GODOLLO Magyarorszag
ERZSEBET
KIRALNYE KRT 16.
3/1.

66462888133  28.000  28.000
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(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

DR BIRKAS
ADRIENNE

BUAPEST Magyarorszag GARIBALDI U. 5.  308.000  308.000

DR BOHACS ANIKO BUDAPEST Magyarorszag OZIKE UTCA 28/A 62261609143  158.125  158.125

DR. BORBELY
ATTILA EV

DEBRECEN Magyarorszag SZEGES U 58907528129  107.500  107.500

DR CSORGO
SANDORNE

SZEGED Magyarorszag SZOVO U. 18 60396372126  175.000  175.000

DR DOHAN ORSOLYA BUDAPEST Magyarorszag PAULAY U 606938686142  290.000  290.000

DR. FARKAS
ANDRASNE

SZEGED Magyarorszag TAROGATO U. 32/C 60941240126  504.000  504.000

DR. GAVALLÉR
EDIT HENRIETTE

SZEGED Magyarorszag
MÁTYÁS KIRÁLY
TÉR 5.

67959970226  75.000  75.000

DR HASITZ AGNES SZENTENDRE Magyarorszag BARACKOS UT 92 66369778133  75.000  75.000

DR. HELTAI
KRISZTINA E.V.

BUDAPEST Magyarorszag DOMAHAZA U. 28. 63686672142  107.500  107.500
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

DR. IGAZ PETER BUDAPEST Magyarorszag IGLO U.18. 66642035143  255.920  255.920

DR. ILLES ARPAD
EV.

DEBRECEN Magyarorszag HOMOK U. 141 77316451129  504.000  504.000

DR IVANYOS
ESZTER

BUDAPEST Magyarorszag
KOROMPAI U.
21-23/D

42057260143  95.220  95.220

DR. JÁVOR LÁSZLÓ GYŐR Magyarorszag
BÁLINT MIHÁLY
UTCA  90.

68017312128  522.000  522.000

DR. KADARNE DR.
LENGYEL
ZSUZSANNA

PECS Magyarorszag TOLDI M. U. 67327852122  154.800  154.800

DR KASA
KRISZTIAN

BUDAPEST Magyarorszag
HUNGARIA KRT 5-7
3E/4

60692379142  604.500  604.500

DR. KINCSES
ZSIGMOND TAMAS

VESZTO Magyarorszag KISS B U. 1 78303232124  247.250  247.250

DR. KOSZTYU
NELLI

DEBRECEN Magyarorszag
HONVÉDTEMETŐ
UTCA 8. FS.em.
2.a

64984746129  75.000  75.000
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

DR. LAZAR ZSOLT VAMOSSZBADI Magyarorszag SZABADI U. 65. 65431681138  82.800  82.800

DR MAJOROS TIBOR
EV

MISKOLC Magyarorszag
SZALAY LAJOS
UTCA

60774655125  68.750  68.750

DR. MARKO GABOR
EV

SZEKESFEHERVAR Magyarorszag
BUDAI UT 49-51
IIe9

66796024127  56.000  56.000

DR MOGYORÓSSY
SÁNDOR LAJOS EV

GYULA Magyarorszag KÁLVIN UTCA 68377984124  82.500  82.500

DR. MOJZESNE DR
TELEGDY ENIKO
E.V.

SZOMBATHELY Magyarorszag SZERB A. U. 2 65643844238  158.125  158.125

DR MOLNAR GERGO
ATTILA

PECS Magyarorszag KOKSZ U 73 60079699122  123.625  123.625

DR MUK BALAZS EV BUDAPEST Magyarorszag LIPOTVAR U 66115586151  107.500  107.500

DR NÉMETH
ZSUZSANNA

BUDAPEST Magyarorszag TÜLÖK UTCA 67808661143  90.000  90.000

DR ORIAS IMRE
VIKTOR

BUDAPEST Magyarorszag EOTVOS UTCA 67882090142  35.000  35.000
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

DR PALUSKA MARTA KECSKEMET Magyarorszag FORRAS UTCA 67466122123  68.750  68.750

DR PAP ADAM EV SZOLNOK Magyarorszag
VAROSMAJORI UT
30 F EP 11

65033393136  30.000  30.000

DR. PENTEK
SZILVIA EV

NOVA Magyarorszag PETOFI U. 30 60927396140  575.000  575.000

DR ROSANICSNE DR
NAGY ZSUZSANNA
AGN

SZOMBATHELY Magyarorszag
MARTON ARON UTCA
79

79284097138  168.000  168.000

DR SIPOS ANIKO
EGYENI
VALLALKOZO

BUDAPEST Magyarorszag MARVANY UTCA 60475583143  270.000  270.000

DR. SOOS JUDIT
EV

VESZPREM Magyarorszag
AULICH LAJOS U.
21/A

66936440139  119.000  119.000

DR SZAKACS
PIROSKA

PECS Magyarorszag MAGASLATI UT 11 71028116122  75.000  75.000

DR SZIRAY AGNES MISKOLC Magyarorszag JOKAI MOR U 60846578225  68.750  68.750

DR SZTANEK
FERENC

DEBRECEN Magyarorszag CSAPO U. 78 I/2 60710420129  75.000  75.000
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

DR. TARJANYI
ZOLTAN EV.

BUDAPEST Magyarorszag BEKE U 67538076141  35.000  35.000

DR. TOTH MIKLOS
VALLALKOZO

BUDAPEST Magyarorszag KENDE K. U.11/A. 65845884143  327.600  327.600

DR. TOTH
VERONIKA EV

GYOR Magyarorszag LIGET UTCA 74. 62850182128  100.625  100.625

DR VADASZNE DR
KAZI ZSUZSANNA

SZOLNOK Magyarorszag
FERENCZY KAROLY
UTCA 38

66058021136  200.000  200.000

DR. VARGA MARIA
ES TARSA BT.

SZOLNOK Magyarorszag MORA FERENC U. 9 26058319216  94.500  94.500

DR. VARGA PETER
BELA

DEBRECEN Magyarorszag LEHEL U. 4 65568675129  75.000  75.000

DR. VASKO ATTILA DEBRECEN-JOZSA, Magyarorszag
KERTEKALJA UTCA
31

72436963129  75.000  75.000

DR.BAGER ROZSA SZOMBATHELY Magyarorszag SENYEFAI U 28 53560986338  252.000  252.000

DR.BARSAI ANDREA BUDAPEST Magyarorszag ULASZLO U. 39/41 64716057343  238.125  238.125
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szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

DR.BATAI ARPAD
ORVOSI BT.

BUDAPEST Magyarorszag DISZFU U 3 21469336341  1.423.120  1.423.120

DR.BATAR ORVOSI
SZOLG.BT.

DEBRECEN Magyarorszag POROSZLAY U 11 21544622309  82.800  82.800

DR.BATOR GYORGY
E.V.

SZOMBATHELY Magyarorszag
ARANY JANOS U.
15.

65107036138  115.000  115.000

DR.BERTA ANDRAS DEBRECEN Magyarorszag MEZESHEGY U. 22 72567535329  180.000  180.000

DR.BITAY
ZSUZSANNA

KECSKEMET Magyarorszag PIARISTAK TERE 7 71357395323  75.000  75.000

DR.BODOR CSABA
EV

BUDAPEST Magyarorszag
FEGYVERNEK U.
2/78.

66865559143  821.520  821.520

DR.BORKA KATALIN BUDAPEST Magyarorszag
VIDEGRADI U 13
I/1

70802768141  546.480  546.480

DR.CSEJTEI
ANDRAS

SZOMBATHELY Magyarorszag KEMENY ZS U 38 74590036138  468.720  468.720



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

DR.EGERSZEGI
SANDOR

BUDAJENO Magyarorszag SZOLOHEGYI U. 1 58557666333  100.625  100.625

DR.FOGARASI
ANDRAS

BUDAPEST Magyarorszag RAKOSSZEG U. 28 70987030242  280.000  280.000

DR.FULEKI MARGIT PASZTO Magyarorszag VAR UT 143 49290202132  50.000  50.000

DR.FULOP TIBOR DEBRECEN Magyarorszag TESSEDIK S U 46 61922552129  75.000  75.000

DR.FUVESI JUDIT
E.V.

HODMEZOVASARHELY Magyarorszag SOMOGYI U. 68 60561611126  929.500  929.500

DR.GAAL ZSOLT NYIREGYHAZA Magyarorszag CSALO KOZ 1. 51717948335  315.000  315.000

DR.GASZTONYI
ZOLTAN

GYOR Magyarorszag HUNYADI U 7/A 46784344328  227.700  227.700

DR.GYULAI ADAM
EGYENI
VALLALKOZO

BUDAPEST Magyarorszag
TABORHEGYI
LEPCSO 6

65101793141  220.000  394.500  614.500

DR.HIDVEGI EDIT
EGYENI
VALLALKOZO

BUDAPEST Magyarorszag VACI U. 94 63868278141  162.500  162.500
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(Egészségügyi
szolgáltató /
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

DR.HIDVEGI TIBOR GYOR Magyarorszag UJ UTCA 23 64822956328  192.500  192.500

DR.HORNYAK ES
HORNYAK KKT

NYIREGYHAZA Magyarorszag
SZANTO K JANOS U
I 24. I/6

25684407315  136.620  136.620

DR.JOBBAGY ZITA KECSKEMET Magyarorszag FORRAS U. 10 65741100123  394.500  394.500

DR.KAJTAR BELA
ISTVAN EV.

PECS Magyarorszag EVA U. 1 67374919222  227.700  227.700

DR.KEMENY LAJOS SZEGED Magyarorszag
VADASZ U. 5 , I
EM 1

43887194326  656.250  656.250

DR.KERENYI
ILDIKO ZSUZSANNA

NYIREGYHAZA Magyarorszag CSERMELY U. 22 65428579135  422.875  422.875

DR.KERESZTES
KATALIN

BUDAPEST Magyarorszag
LENHOSSEK U. 40.
2/7

60653178243  75.000  75.000

DR.KISS ES
TARSAI BT.

JASZBERENY Magyarorszag BAJNOK U. 83/I. 21187441116  75.000  75.000
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(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

DR.KISSNE
DR.HORVATH
ILDIKO

BUDAKESZI Magyarorszag ERDO U. 28 62389396333  330.000  330.000

DR.KOBORI LASZLO BUDAPEST Magyarorszag
LIPOTVAR UTCA 43
I EM 4/A

64962313142  227.500  227.500

DR.KÖRÖSMEZEY
GÁBOR

VERESEGYHÁZ Magyarorszag FÜRJ U.5. 66744917133  82.500  82.500

DR.KOVACS
KATALIN ANGELA
E.V.

BUDAPEST Magyarorszag
BELLER IMRE U.
145-147A/6

65884546142  186.875  186.875

DR.KOVACS LASZLO NAGYKANIZSA Magyarorszag KINIZSI U. 3 64014623140  100.625  100.625

DR.KUCZKO EVA MOSDOS Magyarorszag PETOFI S U. 4 60139353134  200.000  200.000

DR.KURONYA
ZSOFIA EV.

BUDAPEST Magyarorszag EROD U. 20 1/5 66762126141  95.220  95.220

DR.LENGYEL ES
FIA BT.

SZATYMAZ Magyarorszag KOSSUTH L U 6 21766987206  267.500  267.500
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

DR.MAGYAR MED
BT.

SZEGED Magyarorszag OSZ U. 44.FSZ.1. 22339847306  100.625  100.625

DR.MAKK LASZLO SZEGED Magyarorszag
TOROK U. 6 M.F.
1

61757976326  115.000  115.000

DR.MATYUS LASZLO DEBRECEN Magyarorszag
VASVARI PAL U.
28/B.

47762275329  92.250  92.250

DR.MEZOSI EMESE PECS Magyarorszag KESKENY D. 7 61377251322  150.500  150.500

DR.MIHALY BT. BUDAPEST Magyarorszag MADACH U 5/A 28618940101  75.000  75.000

DR.MOCZAR CSABA
BT

KECSKEMET Magyarorszag IRINYI U 22 21115752103  125.000  125.000

DR.MOEZZI MEHDI PECS Magyarorszag
PECHY BLANKA TER
2

64307037122  79.063  79.063

DR.NAGY ES TARSA
BT.

JASZBERENY Magyarorszag LANT U. 2 20896531116  90.000  90.000

DR.OLAH ES TARSA
BT.

BUDAPEST Magyarorszag VENUSZ U 2 29101090243  175.000  175.000
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

DR.ORBAN ILONKA SZENTENDRE Magyarorszag REMENY U. 11. 63878332133  266.000  266.000

DR.PAJKOS ES
TARSA BT.

BUDAPEST Magyarorszag
BARTOK BELA UT.
106-110

20228875343  46.800  46.800

DR.PARAGH ES
TARSA BT.

DEBRECEN Magyarorszag KEKY L. U. 16 20545321309  385.000  385.000

DR.PESTI ANNA MATRAHAZA Magyarorszag
ALLAMI
GYOGYINTEZET

48126339130  100.625  100.625

DR.PETO LASZLO BUDAPEST Magyarorszag
HOLLAN E. U.
38/B

42477125121  75.000  75.000

DR.PETRANYI
AGOTA

BUDAPEST Magyarorszag
HUNYADI J. U.
11.

65685419241  550.620  550.620

DR.PIKO BELA GYULA Magyarorszag SEMMELWEIS U 1 71533270124  476.100  476.100

DR.PIROS ES
TARSA FOGOR ES
EU SZOLG

SARVAR Magyarorszag MARKUSOVSZKY U 6 26859268118  373.750  373.750
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

DR.RADECZKY
AGOTA

KECSKEMET Magyarorszag SZMETANA U. 3. 71358413123  288.000  288.000

DR.REMENYI GYULA
EU.BT.

DEBRECEN Magyarorszag GARAI U. 18. 21195534209  207.000  207.000

DR.REVESZ JANOS MISKOLC Magyarorszag SZITAKOTO U. 18 20936053305  227.700  227.700

DR.RINFEL ES
TARSAI HAZIO.
BT.

SZENTLORINC Magyarorszag KOSSUTH L U 1 20113908102  115.000  115.000

DR.RUM GABOR LEBENY Magyarorszag GABOR A U 2 47121441328  527.500  527.500

DR.RUZSICS
ISTVAN

PECS Magyarorszag
ENDRESZ GYORGY
U. 1/B

60647537122  115.000  115.000

DR.SIMON ZSOFIA
E.V

DEBRECEN Magyarorszag
DARABOS  UT 16.
6/35

64990992129  378.020  378.020

DR.SIPOS ANIKO BUDAPEST Magyarorszag NADASTO U. 25 64470535142  75.000  75.000
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

DR.SMAJDA
ZSUZSANNA

BUDAPEST Magyarorszag ALBERT U. 48 65070640143  100.625  100.625

DR.SMUDLA ANIKO BUDAPEST Magyarorszag
VIOLA U. 19,
II/5

60817998143  373.750  373.750

DR.STRENYER ES
TARSA EU. BT.

GYOR Magyarorszag GYOZELEM U 88 22490461308  300.000  300.000

DR.SUVEGES MED
BT.

SZOLNOK Magyarorszag
VAROSMAJOR UTCA
22.

20946557316  115.000  115.000

DR.SZABO GYONGYI GYONGYOS Magyarorszag ISKOLA U. 12 64588773330  75.000  75.000

DR.SZASZ ZOLTAN GYOR Magyarorszag
KIRALY UTCA 5.
2/8.

60170398128  100.625  100.625

DR.SZEKANECZ
ZOLTAN

DEBRECEN Magyarorszag Homok u 74 72564226129  332.000  332.000

DR.SZILADI
ERZSEBET

SZEKSZARD Magyarorszag FAGYONGY U. 55. 65434907137  227.700  227.700

DR.TOTH ES TSA
BT.

BUDAPEST Magyarorszag CSEVI U. 19/A 21778847341  227.700  227.700
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

DR.TOTH GERGELY
LASZLO E.V.

GYOR Magyarorszag
FORRASKUT UTCA
42

65392270128  55.000  55.000

DR.TOTH KALMAN PECS Magyarorszag
MAGYARUROGI UT
32

61727388322  140.000  140.000

DR.UGOCSAI
KATALIN

SZEGED Magyarorszag JULIA UTCA 4. 58042832326  319.126  319.126

DR.VAJDA ERIKA
PIROSKA

BUDAPEST Magyarorszag
KIS GOMB UTCA 20
II/5

60124957141  250.625  250.625

DR.VASAS SZILVIA BUDAPEST Magyarorszag BIRO U. 27 FSZ 2 76177507143  75.000  75.000

DR.VIDA KLARA BUDAPEST Magyarorszag TOTH ARPAD U. 20 64744155143  150.000  150.000

DR.VIZER GYULANE
DR.BAGOLY
KATALIN

PAPA Magyarorszag ESTERHAZY U 15 64251572339  189.000  189.000

DR.VIZVARI
ESZTER LIVIA

SZEGED Magyarorszag
ETELKA SOR 8
V/13

60481038126  168.000  168.000
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

DR.WIKONKAL
NORBERT

BUDAPEST Magyarorszag CSALOGANY U. 67519316141  192.500  192.500

DR.WITTMANN
ISTVAN

PECS Magyarorszag HARANGOZO U 4 61311828322  402.500  402.500

DR.ZSALEK JUDIT SZOMBATHELY Magyarorszag KISKAR U 5-7 58555047338  90.000  90.000

DUDAS ES MATYUS
BT

FELSOZSOLCA Magyarorszag ALMASKERT U 21319405105  75.000  75.000

EGESZSEGMEGOR.ES
BETEGELLAT.

BUDAPEST Magyarorszag GALGOCZY KOZ 11 13354127243  82.800  82.800

EGYÜTT A
DAGANATOS
GYERMEKEKÉRT
ALAPÍTVÁNY

KISKŐRÖS Magyarorszag MEZŐ U. 18356076103  3.699.510  3.699.510

EKTOMED
EU.KERESK ES
SZOLG. BT.

BUDAPEST Magyarorszag
KOBOLKUT U. 8
2/1

22179014143  178.020  178.020

ELEKTROTERV BT. TATABANYA Magyarorszag VADASZ U 21105595211  137.500  137.500

ÉLETMENTŐ-GYERME
KINTENZÍV
ALAPÍTVÁNY

PÉCS Magyarorszag
JÓZSEF ATTILA
UTCA

18308839102  750.000  750.000
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

ENDO-BAR EU
SZOLG KFT.

SZOLNOK Magyarorszag
VASVARI PAL UTCA
4. 4/15.

23893771116  50.000  50.000

Endokrin es
Anyagcsere
Betegekert A

Pécs Magyarorszag Keskeny dűlő 18326945102  908.050  908.050

ENDOPHARMA KFT. DEBRECEN Magyarorszag TAKO BELA U. 20 23159301109  150.000  150.000

FEFA-MED BT KECSKEMET Magyarorszag JUHAR U. 10 21189508203  75.000  75.000

FENY-REFLEX
SZEMESZETI KFT.

BUDAPEST Magyarorszag ROTTENBILLER U. 12962226142  150.500  150.500

FICERE B.T. BUDAPEST Magyarorszag
MUNKÁCSY MIHÁLY
UTCA

20639866141  170.000  170.000

FILA EU. ES
SZAMITASTECHNIKA
I BT.

VERESEGYHAZ Magyarorszag
VASARHELYI P. U.
71

20362913213  75.000  75.000

FIRE-ENAMEL KFT. DEBRECEN Magyarorszag
SZIGLIGETI UTCA
15. FSZT 1.

24752581209  791.000  791.000



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Szolgáltatói és tanácsadói díjak
 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s s
g z z
é o e
s l r
z g v
s á e
é l z
g t e
ü a t
g t
y ó
i
/

NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

FLOR FERENC
KORHAZ KOZALAP.

KISTARCSA Magyarorszag SEMMELWEIS TER 1 18677911113  350.000  350.000

FONYAD ES TARSA
BT

MISKOLC Magyarorszag SZENT LASZLO U 20686411305  107.500  107.500

FOVAROSI
ONKORMANYZAT
JAHN F.DEL

VECSES Magyarorszag BESZTERCEI U. 9 18014871113  300.000  300.000

FRANKNE DR.NAGY
ZSUZSANNA

BUDAORS Magyarorszag BUDAFOKI U 65 63226120333  227.700  227.700

FULOP ES TARSA
EU. SZOLG.KFT.

DEBRECEN Magyarorszag TESSEDEIK S U 46 13398275109  132.250  132.250

FUNFKIRCHEN
MEDICAL BT.

PECS Magyarorszag SZOLESZ-DULO 53 22388171243  131.040  131.040

FURST-MED KFT. GYOR Magyarorszag REPCE U. 20 23078507108  150.250  150.250

FUTURE-MED
EGESZSEGUGYI ES

SZEGED Magyarorszag KOZEPFASOR 4/B 14059674206  504.000  504.000
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

FZSHT
EGESZSEGUGYI
SZOLG. OKT. BT

BUDAJENO Magyarorszag PETOFI SANDOR U 22535775113  150.000  150.000

GASZTRO-HEP EU-I
ES SZOLG BT.

KECSKEMET Magyarorszag NYIRI UT 38. 21063064303  476.100  476.100

GAZDAGRÉTI
PATIKA KFT. .

BUDAPEST Magyarorszag GAZDAGRÉTI TÉR 23978270243  1.444.000  1.444.000

GEHER
EGESZSEGUGYI
KUTATO ES SZOLG

BUDAPEST Magyarorszag
VARSANYI  U.
14-16

28685490341  157.500  157.500

GLUCO-MED BT. NAGYKOROS Magyarorszag RAK. U 11 20667555213  150.000  150.000

GLUCOMED-UNIV
BT.

CEGLED Magyarorszag SZEP U. 41. 21867703313  150.000  150.000

GONCZNE DR. JOO
ILDIKO

SZEKESFEHERVAR Magyarorszag GALANTAI U. 26. 60087036127  75.000  75.000

GTR CONSULTING
BT.

BUDAPEST Magyarorszag
SZENTPETERY U.
18

22560863143  197.640  197.640

GYERMEKTUDO
SZOLGALTATO BT.

DEBRECEN Magyarorszag
WESZPREMI U. 13.
FSZ/2

21589221109  248.400  248.400
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

GYOGY-ASZ
MEDICAL BT.

GYULA Magyarorszag BUDRIO ITP. 3/1 22260130304  90.000  90.000

GYOGYULJ VELUNK
EGYESULET

BUDAPEST Magyarorszag ULASZLO 42 2/3 18296659143  1.500.000  1.500.000

HAIM VENTURE KFT KECSKEMET Magyarorszag OTEMETO U 4 13060011203  79.063  79.063

HAJOS PETERNE EV BUDAPEST Magyarorszag ORDOGAROK U 109 67023132141  75.000  75.000

HALASZNE DR.
SZALONTAI KLARA

SZEGED Magyarorszag 5. U. 9. 75905426326  290.625  290.625

HAZI DOKI BT. SZENTMARTONKATA Magyarorszag VASUTSOR 151. 22521356113  75.000  75.000

HEMADENT
GYOGYASZATI
SZOLG. BT

KAPOSVAR Magyarorszag IRANYI D U 12 25254110114  519.120  519.120

HEMAMED BT. BUDAPEST Magyarorszag
BELA KIRALY UT
17

20594772243  248.400  248.400
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

HEMATO-MED KFT. BUDAPEST Magyarorszag
SZENT ISTVAN
KORUT 2.III/16.

14539994141  519.120  519.120

Hetényi Géza
Kórházért
Alapítvány

SZOLNOK Magyarorszag Tószegi út 18269648116  721.607  721.607

HISZTOPATOLOGIA
KFT

PECS Magyarorszag AKAC U 8 11014492202  158.125  158.125

HK MEDIT KFT BUDAPEST Magyarorszag ZSIGMOND TER. 12 13974567341  90.000  90.000

HOMEOMEDICINA
BT.

BUDAPEST Magyarorszag
LANCHID U. 23,
1/2

22126377241  265.000  265.000

HORVATHNE DR
UNGER ERIKA

CSOMA Magyarorszag BARTOK B  U. 2/B 64342306128  215.625  215.625

HUSZAR ERIKA
MARIA

GYOR Magyarorszag TOROK ISTVAN U. 60295927128  41.250  41.250

IATER-SZOLG EU.
SZOLG. KFT.

GYONGYOS Magyarorszag PESTI U. 24 14728493210  90.000  90.000
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

INNOVISUAL BT GODOLLO Magyarorszag ROGES U 20221775313  90.000  90.000

INTELLEGO BT. BUDAPEST Magyarorszag GOLDMARK K. 28/B 28580137343  150.000  150.000

INTEREST KFT. BUDAPEST Magyarorszag RADVANY U. 35/A 10428067243  350.000  350.000

INTER-LEUKIN KFT MOSONZARAND Magyarorszag MAGYAR U. 22 14895562208  330.875  330.875

IQMED-CELL KFT. BUDAPEST Magyarorszag
SZENT ISTVAN
PARK 17.

14893199241  178.020  178.020

Ispita
Alapitvany

ZALAEGERSZEG Magyarorszag ZRINYI M U 19274391220  300.000  300.000

IZO PULM KFT BUDAPEST Magyarorszag
SZEKELY U.
2-4IVEM1

23296796241  150.000  150.000

JAKLINE
DR.DOMOTOR MARIA

SOPRON Magyarorszag WESSELENYI U. 23 64719926328  82.800  82.800
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

JUNOR-MED BT DEBRECEN-JOZSA Magyarorszag SZILEGYHAZI UT 6 20990862309  227.700  227.700

KAIL ENDRE
LASZLONE EV

BUDAPEST Magyarorszag BIMBO U. 47. 66590110141  75.000  75.000

KAPOSI MOR
M.KH-ERT ALAP.

KAPOSVAR Magyarorszag
TALLIAN GYU
20-34

18760840114  721.607  40.000  761.607

KARADI-NAGY BT. PECS Magyarorszag MARIA U. 21017252102  418.320  418.320

KARDINOR-MED
KFT.

DEBRECEN Magyarorszag MEZOGAZDASZ U. 8 22624129109  75.000  75.000

KECSKES ES TOTH
EU. SZOLG. KFT.

PECS Magyarorszag PETOFI U. 9 12987528302  75.000  75.000

Kedves Nővér
Alapítvány

BUDAPEST Magyarorszag Szentkirályi u 19622330142  779.450  779.450

KENDEMED BT BUDAPEST Magyarorszag
KENDE KANUTH U
11/A

20924090343  227.000  227.000

KIRALY ORVOSI
KFT.

SZOMBATHELY Magyarorszag SEMMELWEIS U. 2. 12694114118  198.000  198.000
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

KISS-MARTON
EG.SZOLG.KFT.

DEBRECEN Magyarorszag
CIVIS
U.14.III/30

14434356109  302.400  302.400

KLINIKAI
SEBÉSZET
FEJLŐDÉSÉÉRT

SZEGED Magyarorszag
SZŐKEFALVI-NAGY
BÉLA UTCA

18473511106  500.000  500.000

KMELMAX Kft. BUDAPEST Magyarorszag KERTÉSZ U. 22684185242  86.250  86.250

KUBICZKI EVA SZIRMABESENYO Magyarorszag ERDOSOR U. 77 64140324125  41.250  41.250

KUZDELEM A
SZELUTES ELLEN
ALAP.

GYOR Magyarorszag
VASVARI P. U.
2-4

18972979108  300.000  300.000

LAMEDION
Egészségügyi
Szolgáltató

Miskolc Magyarorszag Aulich utca 25309306105  90.000  90.000

LEVATOR BT BUDAPEST Magyarorszag TATRA U 15/B 21464991341  120.000  120.000

LIFE-CARE
EGESZSEGUGYI BT

BUDAPEST Magyarorszag
LANGLILIOM U. 4.
22

20900036341  579.600  579.600
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

LIMED 2000 EU.
SZOLG. BT.

MISKOLC Magyarorszag BEREKKERT U. 98 20635329105  144.000  144.000

LONCO-MEDIC KFT BUDAPEST Magyarorszag ORLO U 17/A 13093437241  604.800  604.800

LOVASZ ES TARSA
EU. SZOLG. BT.

CSERKUT Magyarorszag RAKOCZI U. 27 21973932302  422.875  422.875

LUPUS & UXOR
MED. BT.

BUDAPEST Magyarorszag
ZIRZEN JANKA U.
55. FSZ.2

20990226243  248.400  248.400

MADRONMED KFT. BUDAPEST Magyarorszag
ORS VEZER UTJA
28

23490093242  75.000  75.000

MAGYAR APOLASI
EGYESULET

BUDAPEST Magyarorszag GYULAI PAL U. 2. 19623317142  362.356  725.000  1.087.356

MAGYAR ASZTMA
NOVEREK ORSZ.
EGY.

NYIREGYHAZA Magyarorszag VIZ UTCA 9 18795251115  18.000  18.000

MAGYAR DIABETES
TARSASAG

BUDAPEST Magyarorszag MAGLODI UT 89-91 19000606243  800.000  800.000
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

MAGYAR
KARD.TRS.SZIVALA
PIT

BUDAPEST Magyarorszag CHAZAR A U 19 18181256242  1.800.000  1.800.000

MAGYAR
NEUROIMMUNOLOGIA
I TARSASAG

Szeged Magyarorszag
SZENDE BELA UTCA
9 9 2/8

18339277106  1.000.000  1.000.000

MAGYAR
NEURORADIOLOGIAI
TARSASAG

BUDAPEST Magyarorszag BALASSA UTCA 6 19624820142  1.000.000  1.000.000

MAGYAR
ONKOHEMATOLOGIAI
BETEGEKERT

BUDAPEST Magyarorszag LITVA U. 24 18598889142  5.703.760  5.703.760

MAGYAR
RAKELLENES LIGA

BUDAPEST Magyarorszag RATH GYORGY U 6  19653417243  400.000  75.000  475.000

MAGYAR SCLEROSIS
MULTI.BETEG.ALAP

GYULA Magyarorszag
MATYAS KIRALY U.
7

 18381690104  1.500.000  1.500.000

MAGYAR
SZERVATULT
ORSZAGOS SZOV

BUDAPEST Magyarorszag
ISTVANMEZEI U.
1-3.

1809443324  1.000.000  1.000.000

MAGYAR
TRANSZPLANTACIOS
TARSASAG

BUDAPEST Magyarorszag BAROSS U. 23 18163504142  500.000  500.000
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

MAGYAR
TUDOGYOGYASZ
TARSASAG

BUDAPEST Magyarorszag
FRANKEL LEO UTCA
88 II/9

19000565213  2.000.000  2.000.000

MAGYARORSZÁGI
ZSIDÓ SZOCIÁLIS
SEGÉLY
ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST Magyarorszag SÍP UTCA 19664651242  90.000  90.000

MARKNE DR.SAROSI
VERONIKA

PECS Magyarorszag NAPVIRAG U. 8/1 66048558122  490.000  490.000

MATOLCSI
EGESZSEGUGYI
SZOLG. BT.

BUDAPEST Magyarorszag
THOKOLY UT.
9/AIVII/16

20382423143  82.500  82.500

MAZARIN KFT. BUDAPEST Magyarorszag ZUGLIGET UT 77. 23979082243  197.500  197.500

MED LAB 2005
EGÉSZSÉGUGYI

BUDAKALÁSZ Magyarorszag SEKRESTYÉS ÚT 22213176213  150.500  150.500

MED TIMA
BEFEKTETÉSHASZNO
SÍTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST Magyarorszag GYÖNGYVÉR U. 11 12136911341  175.000  175.000

MEDCORTEX KFT. BERETTYOUJFALU Magyarorszag BLAHA L. U. 17. 14126640209  75.000  75.000
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

MEDECOM KFT BUDAPEST Magyarorszag
GARDONYI GEZA
UTCA 34

12349625341  418.320  418.320

MED-GAP EU. ES
SZOLG. KFT.

SZOMBATHELY Magyarorszag
WESSELENYI
MIKLOS U. 30

23079223218  123.625  123.625

MEDICAL PRAXIS
KFT.

MISKOLC Magyarorszag
KISFALUDY K. U.
49.

11583190105  207.250  207.250

MEDICOART EU ES
SZOLG BT.

DEBRECEN Magyarorszag
TESSEDIK S. UTCA
4

21061354209  100.625  100.625

MEDICOFARM BT NAGYKOZAR Magyarorszag HAJNAL UT. 33 20623139302  385.000  385.000

MEDICON BT. GOD Magyarorszag
LAZAR VILMOS U
20

21584123213  95.220  95.220

MEDILANG BT. NYIREGYHAZA Magyarorszag DEBRECENI UT 25 25684878115  99.000  99.000

MEDINBAU KKT GYOR Magyarorszag UJKUT U 17 20696726206  198.000  198.000
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

MEDINSPECT KFT. FOT Magyarorszag CSIPANYOK U. . 6 10732425213  6.930.000  6.930.000

MEDIPED 2002 BT. DEBRECEN Magyarorszag VERSENY U. 13. 21421899309  455.000  455.000

MEDIVET KFT. BUDAPEST Magyarorszag
SZAZADOS UTCA
20/B.II/9.

14014886142  86.250  86.250

MEDIWISE BT. BUDAPEST Magyarorszag
MALOMHAZ U. 3.
I/2

21905065342  651.000  651.000

MEDIXA KFT. SZEGED Magyarorszag SZADSAJTO U. 22 23125111206  522.970  522.970

MEDOC 2000 BT. DEBRECEN Magyarorszag FAY A. U. 27 20652159309  412.220  412.220

MEDORIGO ORVOSI
ES SZAKTANACSADO
BT

BUDAPEST Magyarorszag TROMBITAS UT 35 21870822241  350.000  350.000

MESIKER BT. BUDAPEST Magyarorszag CSOVANYOS U 9A 21375042143  702.400  702.400
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

METAFI 2000 BT BUDAPEST Magyarorszag VARALJA U. 15. 20772329141  75.000  75.000

MG-MED EU. ES
TANACSADO BT.

BUDAPEST Magyarorszag
PETERFY S. U. 40
I/3A

21524466342  493.920  493.920

MIKLONOR Kft BUDAPEST Magyarorszag FERENC KRT. 25843129243  192.500  192.500

MINACK-MED KFT BUAPEST Magyarorszag KAZAL UTCA 42 24884006241  107.500  107.500

NADAPMED BT. NADAP Magyarorszag BEKE U. 13 22600938207  62.500  62.500

NAGY ES TARSA BT KISKUNMAJSA Magyarorszag ARPAD U. 30 20501967303  50.000  50.000

NAGY ES TSA. EU.
SZOLG BT.

PECS Magyarorszag LANTI U. 7 20111346302  75.000  75.000

NAGY GÉZA E.V. BUDAPEST Magyarorszag KOND UTCA 66453309143  90.000  90.000

NEKAM ALAPITVANY Budapest Magyarorszag Maria utca 41.  1.167.613  1.167.613
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

NEURODIAB ORVOSI
ES TANACSA.BT

BUDAPEST Magyarorszag HUNYADI U 72 21002210241  600.000  600.000

NEUROFLEX KFT. BUDAPEST Magyarorszag
SZOMOLNOK UTCA
3/b

10986428341  345.500  345.500

NIKOMENT BT. BUDAPEST Magyarorszag MECSET U 10-12 20964876341  425.000  425.000

NIL NOCERE
MEDICINA BT.

BUDAPEST Magyarorszag LAJOS U. 142 21994649141  496.800  496.800

O-BUDAKORTEX KFT BUDAPEST Magyarorszag BECSI UT 12651672241  312.000  312.000

OKKER MED BT SZENTES Magyarorszag
MORA FERENC U
1/A

20248141106  90.000  90.000

ONCODATA BT. GYOR Magyarorszag BUKK U 5 21391826308  90.000  90.000

ONCO-DERM BT. GYOR Magyarorszag HUNYADI U 7/A 20222226208  248.400  248.400

ONCO-HEMATOLOGIA
I BETEGEKERT
ALAP.

BUDAPEST Magyarorszag
KORANYI S. U.
2/A

18195383142  1.171.614  1.171.614
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

ONCOMAX KFT. BUDAPEST Magyarorszag
HAJOS U. 13-15
4/6A

25289105142  302.400  302.400

ONCOPATHOLOGIAI
SZOLGALTATO KFT

PECS Magyarorszag NAP U. 10. 12789526302  248.400  248.400

ONKODOK-MED BT. BUDAPEST Magyarorszag
ZOLDLOMB U.
26-30/4

21024674341  1.275.120  1.275.120

ONKOKONZ BT. BUDAPEST Magyarorszag
KELETI KAROLY U.
22

21889253241  144.000  144.000

ONKO-SZEG KFT. SZEGED Magyarorszag ABEL U. 4. 24684459206  619.920  619.920

OPC SZEMESZETI
TERMEK KOZPONT
KFT

BUDAPEST Magyarorszag BOKRETA U. 7-9 12057944243  12.960.865  12.960.865

OPHTHALMOMED KFT BUDAPEST Magyarorszag BARTOK BELA UT 24226758143  115.000  115.000

ORDON BT PECS Magyarorszag HATTYU UTCA 5 20101141202  545.400  545.400

ORTO-SAN BT GYULA Magyarorszag GYAR UTCA 42 20136813104  175.625  175.625
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megbízott
harmadik féllel
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szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

OTTOHAL ES TARSA
KFT

PECS Magyarorszag BANKI D U 5 14264885202  385.000  385.000

OVILKOR KKT BUDAPEST Magyarorszag BUDAY L. U 29321944341  75.000  75.000

PADAMED KFT BUDAPEST Magyarorszag ROMAI TER 2. 10725072241  123.625  123.625

PALANTA BT BUDAPEST Magyarorszag TATRA U 28395223241  280.000  13.386  293.386

PANAKEA 2001 BT SZEGED Magyarorszag PETOFI SGT. 40/B 20994914306  414.000  414.000

PAPP LÁSZLÓ E.V. SZEGED Magyarorszag IZABELLA UTCA 62153997226  125.000  125.000

PECSI
BORGY.FEJL.ALAPI
TV.

PECS Magyarorszag AKAC U. 18307890102  965.200  965.200

PECSYNE
DR.KAMMERER
KINGA

IKLAD Magyarorszag SPORT U. 23 58556586133  198.000  198.000

PED-MED KFT. MALYI Magyarorszag FOUT 12 13416247105  132.250  132.250

PFUNDEL EU.
SZOLG.KFT.

HEREND Magyarorszag ROZSA U. 33. 13619440119  434.700  434.700



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
(Egészségügyi
szakember)

(3. pont)
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(ország
szerint)
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Rendezvényekhez nyújtott juttatások
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 (3.1.1.c & 3.1.2.b pont)
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Regisztrációs
díjak
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Díjak
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költségek
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

PILLING &
PILLING BT.

DIOSD Magyarorszag SAS U. 4/A 20767239313  210.000  210.000

PIROK-MED KFT. MÁTRADERECSKE Magyarorszag PETŐFI 14550319210  2.500.000  2.500.000

POLLOMIO KFT. DESZK Magyarorszag
FELSZABADULAS U.
7 1/16

23111620206  296.820  296.820

POST BT.
DR.FARKAS
ZSUZSANNA

SALGOTARJAN Magyarorszag
BESZTERCE TER .
1

24043182212  75.000  75.000

PREMEDY KFT. SZOMBATHELY Magyarorszag HUNYADI J. U. 58 14521162218  248.400  248.400

PREVENTIO-21 BT. BUDAPEST Magyarorszag SOMLOI UT 72 29072190243  100.625  100.625

PROSPERITAS-2005
KFT.

ESZTERGOM Magyarorszag MALONYAI U. 13507985111  100.625  100.625

PULM-INT-MED
KFT.

POCSMEGYER Magyarorszag IBOLYA U. 10 23116986113  100.625  100.625
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(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
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díjak
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

PULMO BT EDELENY Magyarorszag ROZSNYOI U 21 20695213105  115.000  115.000

PULMO 2003 BT. PAPA Magyarorszag
CINCA SOR
2.I.EM.1.

21545654119  100.625  100.625

PULMO-BEL
EGESZSEGUGYI KFT

ESZTERGOM Magyarorszag HUNYADI JANOS U 25714164111  313.125  313.125

PULMOBIO TECH
KFT

BUDAPEST Magyarorszag SZIKES U 24998927209  247.250  247.250

PULMO-MED 2001
KFT

BUDAPEST Magyarorszag TAVASZ U. 4 12630972213  290.000  290.000

PULMOTHERAPY
2008 BT.

PECS Magyarorszag
MALETER PAL U.
76

21154977302  100.625  100.625

PULZUSSZAM BT BUDAPEST Magyarorszag
UZSOKI UTCA 30/C
IV/3

21044706342  140.000  140.000

QMED-LINE BT. ESZTERGOM Magyarorszag
BAROSS G. U. .
26

20681289311  788.240  788.240
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szolgáltató /
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díjak
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

RAKOSMENTI
GYERMEK.
KOZHASZNU EU.

BUDAPEST Magyarorszag HELTAI TER 18190106142  1.158.240  1.158.240

RAKVACS-MOZES
EU. ES ORVOSI
BT.

KAPOSVAR Magyarorszag FUREDI U. 24 21076860314  100.625  100.625

REKOM-HUNGARY
KÁRRENDEZŐ ÉS

MISKOLC Magyarorszag
KÁLVIN J. U.
1/A.

14964080205  198.000  198.000

REUMA21 KFT SZENTENDRE Magyarorszag SOVENY U 6 14535567213  157.500  157.500

REUMO-DERM KFT. DEBRECEN Magyarorszag LOVERSENY U. 20 12484063109  816.500  816.500

REURO-2006
MEDICAL BT.

BUDAPEST Magyarorszag
FELSŐ ZÖLDMÁLI
UTCA

22300487141  230.000  230.000

ROSSZCSONT ALAP. BUDAPEST Magyarorszag RONA U. 18030727142  100.000  100.000

ROSTA ES TARSA
EU.SZOLG.BT.

FELSORAJK Magyarorszag SZABADSAG U 48 21950955120  893.625  893.625
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(3. pont)
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(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
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(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
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(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

RUZSA AGNES BT KESZTHELY Magyarorszag ROMAI UT 5/A 20296412320  604.800  604.800

SALVUS-SZEGED BT SZEGED Magyarorszag ZSOMBOLYAI UTCA 21758210106  90.000  90.000

SANTUSS BT. SZIGETUJFALU Magyarorszag SZABADSAG U. 13. 20749491113  75.000  75.000

SCIENCE MED BT. SZEGED Magyarorszag NEPKERT SOR 2/A 20937841106  676.770  676.770

SEJT ES SZOVETD.
KUT. ES. OKT.
ALAP

BUDAPEST Magyarorszag
DOCZY J. U.
21-23

18052284101  1.500.000  1.500.000

SEMMELWEIS
EGYETEM

BUDAPEST Magyarorszag ULLOI UT 26 15329808242  32.745  75.000  107.745

SEPP ES TARSA
EU. SZOLG. BT

SZEGED Magyarorszag FO FASOR 13-15/B 20991533106  300.500  300.500

SEQOMICS
BIOTECHNOLOGIA
KFT.

MORAHALOM Magyarorszag
VALLALKOZOK UTJA
7

14654619206  227.000  227.000
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(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

SOHO-MED KFT DEBRECEN Magyarorszag
SUTO ANDRAS UTCA
3.

24131810109  123.625  123.625

Somogyi-Ezer
Kft.

Kaposvár Magyarorszag
Kőrösi Csoma
utca

24376932214  500.000  500.000

SZABODO MEDICAL
BT

MATESZALKA Magyarorszag AKACFA U 3 25091119115  150.000  150.000

SZANTO ORVOSI
BT.

BUDAPEST Magyarorszag HUR U. 9/D 29067275343  227.700  227.700

SZEGEDI
KONTAKLENCSE
MAGANALAP.

SZEGED Magyarorszag KORANYI FASOR 18450981106  2.984.500  2.984.500

SZEGEDI
PSZORIAZIS
EGYESULET

SZEGED Magyarorszag
HONT FERENC U
22/B Ve.15

18290244106  140.000  140.000

SZEGEDI
TUDOMANYEGYETEM

SZEGED Magyarorszag DUGONICS TER 13 15329815206  9.578.300  9.578.300

SZEKELY-KOCZAN
EU.SZOLG.BT.

SOPRON Magyarorszag
HUNYADI JANOS
UTCA 35

20915401108  75.000  75.000
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(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

SZEM-MED BT. PECS Magyarorszag
TESTVERVAROSOK
TERE 2/1.

20175935102  150.500  150.500

SZEM-VILAG KFT. BUDAPEST Magyarorszag TARCALI U. 15 12699528343  115.000  115.000

SZENO-TX. Bt. Szeged Magyarorszag Hattyas u 35. 20903194306  41.250  41.250

Szent László
Őssejt
Alapítvány

BUDAPEST Magyarorszag Csóványos utca 18088823143  760.619  760.619

SZERVATKA
HAZIORVOSI
SZOLG. BT

SALGOTARJAN Magyarorszag ADY E UT 3 24045012112  50.000  50.000

SZOCS DEPOT
EU.SZOLG.KFT

BUDAPEST Magyarorszag NEPFURDO U. 21 13493019241  75.000  75.000

SZODORAY
ALAPITVANY

DEBRECEN Magyarorszag
NAGYERDEI KRT.
98

18542273109  260.000  260.000

SZOL A SZIV
ALAP.

BUDAPEST Magyarorszag
AJTOSI DURER SOR
39

19022101142  156.000  156.000
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

SZOMUHELY
CONSULTING KFT.

Szombathely Magyarorszag SIP UTCA 23094477218  1.143.500  1.143.500

TIMAR ES TARSA
EGESZSEGUGYI

BAJA Magyarorszag DARAZS U. 20947132203  75.000  75.000

TÓTHNÉ SAS
IVETTA E.V.

NYÍRTURA Magyarorszag KOSSUTH LAJOS 68417767135  82.500  82.500

TRANSPLANTÁCIÓS
ÉS SEBÉSZETI
KLINIKA
ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST Magyarorszag FŐVÁM TÉR 18180853141  800.000  800.000

TRANSZPLANTACIOS
ALAPITVANY

BUDAPEST Magyarorszag TINODI U 2 19667063143  2.660.000  2.660.000

TUTKIMUSZ KFT SOLYMAR Magyarorszag SZEL UTCA 5. 25336128113  779.000  779.000

VALDORMED BT. BUDAPEST Magyarorszag BALZAC U. 22310929143  90.000  90.000

VARAZSHEGY EU-I
ES SZOLG. BT

BUDAPEST Magyarorszag ZIVATAR U 14 29070662341  277.200  277.200

VARKONYI ES
TARSA 2001 BT.

SZEGED Magyarorszag SZIVARVANY U. 21003754206  557.500  557.500
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

VASS-EGESZSEG EU
SZOLG KFT.

BUDAPEST Magyarorszag
SZILASY UT 12.
F/1E/1

23401880242  75.000  75.000

VIRAG JANOSNE
EGYENI
VALLALKOZO

DEBRECEN Magyarorszag KISHEGYESI ÚT 60688376129  82.800  82.800

VITAL-MED-ING
BT.

DUNAHARASZTI Magyarorszag
DR. POSTA SANDOR
U. 40.

22140537113  75.000  75.000

VONKOMED BT. BUDAPEST Magyarorszag ANDRASSY UT 4 21177576242  702.400  702.400

VOX-PHARMA KFT. BUDAPEST Magyarorszag ROKA U. 1/B 13774965241  1.159.200  1.159.200

ZALA MEDICINA
2000 EU. BT.

ZALAAPATI Magyarorszag
SZENT ISTVAN TER
5-6.

20257383220  75.000  75.000

ZEUGMA BT. BALATONALMADI Magyarorszag
VOROSHEGYI UT
19.

20168300219  84.000  394.500  478.500

ZGE-2001
EU.SZOLG. ES
OKT.BT

SZEGED Magyarorszag CSUKA U. 15 20990006206  338.400  338.400

ZIMPAT-VITALMED
KFT.

UROM Magyarorszag PETOFI UT 10. 13380412313  107.500  107.500
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

ZOLOCYT GYÓGYÍTÓ
ÉS
DIAGNOSZTIKUS
Bt.

BUDAPEST Magyarorszag VILLÁNYI ÚT 21950364143  90.000  90.000

ZSIKOMED KFT. BUDAPEST Magyarorszag
HANKOCZY U. 30
II/1

23001428241  100.625  100.625

32 FOG BT. SZEGED Magyarorszag KAZINCZY U. 2 21767115106  518.000  518.000

7P TANACSADO BT. BUDAPEST Magyarorszag NASPOLYA U 28867010342  170.000  170.000

EGYÉB, A FENTIEKHEZ NEM SOROLHATÓ - amennyiben az információ egyéni közzétételének jogi akadálya van

A fentiek szerinti Kedvezményezetteknek nyújtott Juttatások összege - 3.2. pont  18.006.278  18.006.278

Kedvezményezettek száma - összesített közzététel - 3.2. pont 36 36

Kedvezményezettek (összesített közzététel) százalékos aránya az összes
Kedvezményezett viszonylatában - 3.2. pont

83,72
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ÖSSZESÍTETT KÖZZÉTÉTEL

Kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó Juttatások - 3.4 pont és 1.sz Melléklet  1.279.564.478  261.144.191




