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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
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 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások
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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)

Ánkhelyiné
Fábián, Rita

Fertőd Magyarorszag Munkás utca 8.  17500,00  17500,00

Antalovics,
Andrea

Szederkény Magyarorszag Ifjúság utca 38.  107000,00  107000,00

Bajnok, Linda Kám Magyarorszag
Kossuth Lajos
utca 14.

 102500,00  102500,00

Balogh, Andrea Budapest Magyarorszag
ORFI, Frankel
Leó 62.

74419  20000,00  20000,00

Bereczki, Ágnes Szeged Magyarorszag
Semmelweis utca
6.

68130  65000,00  65000,00

Bernáth, Ibolya
Piroska

Debrecen Magyarorszag
Móricz Zs. Krt.
22.

 27559,00  12026,00  39585,00

Bettinell, Erika Budapest Magyarorszag
Bakáts tér 6.
1/7.

 15000,00  15000,00
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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)

Budokiné Elekes,
Katalin

Budapest Magyarorszag
Fraknó utca 4.
fsz/1.

 61500,00  61500,00

Csábi, Valéria Tököl Magyarorszag Duna utca 10.  100000,00  100000,00

Csaplár, Ildikó Győr Magyarorszag
Kodály Zoltán
utca 14 I/3

 94500,00  94500,00

Csavari, Éva Pécs Magyarorszag Ifjúság útja 13. 11234  47500,00  47500,00

Csillagné Dr.
Bokor, Anita

Szombathely Magyarorszag
Kisfaludy Sándor
utca 16.

 10000,00  10000,00

Csillagné Dr.
Bokor, Anita

Szombathely Magyarorszag
Kisfaludy Sándor
utca 16.

 40000,00  40000,00

Csirmaz, Ágnes Debrecen Magyarorszag Létai út 74.  20000,00  20000,00

Czibók, Csilla Budapest Magyarorszag
Pihenő út 1. Pf.
1

40348  20000,00  20000,00
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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)

Dékány, Gábor Budapest Magyarorszag Haller utca 29. 74459  20000,00  20000,00

Deli, Anita Ceglédbercel Magyarorszag Hunyadi utca 36.  222500,00  222500,00

Dérné Dr.
Miszlai,
Zsuzsanna

Pécs Magyarorszag
Csoronika dűlő
13.

 30000,00  30000,00

Dobóné Fodor,
Zsuzsanna

Szeged Magyarorszag
Juharfás utca
9/a.

 185000,00  185000,00

Doroginé Dr.
Sátha, Dóra

Szeged Magyarorszag
Nefelejcs utca
82.

 50000,00  50000,00

Dr. András,
Csilla

Debrecen Magyarorszag Repce utca 1.  25400,00  25400,00

Dr. Barta, Judit Debrecen Magyarorszag
Móricz Zs. Krt.
22.

 27559,00  25485,00  53044,00

Dr. Bodai, Emese Szolnok Magyarorszag Tószegi út 21.  14000,00  14000,00
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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)

Dr. Bogáthy,
Nikoletta

Budapest Magyarorszag Köves utca 1.  32500,00  32500,00

Dr. Boznánszky,
Petra

Székesfehérvár Magyarorszag
Seregélyesi út
3.

 55118,00  50970,00  106088,00

Dr. Brúgós,
Boglárka

Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei krt.
98.

 14000,00  14000,00

Dr. Csacsovszki,
Ottó

Budapest Magyarorszag
Albert Flórián
út 5‐7.

 14000,00  14000,00

Dr. Csejtei,
András

Szombathely Magyarorszag
Kemény Zsigmond
utca 38.

 50800,00  50800,00

Dr. Decsi,
Krisztián

Győr Magyarorszag
Vasvári Pál u.
2‐4.

 33070,00  93104,00  126174,00

Dr. Dobi, Ágnes Szeged Magyarorszag
Törökkanizsa
utca 69. fszt.l
1.

 90000,00  90000,00

Dr. Gáspár,
Melinda

Budapest Magyarorszag Köves utca 1.  32500,00  32500,00
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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)

Dr. Gazsó, Edit Szeged Magyarorszag
Kálvária sgt.
57.

 93417,00  93417,00

Dr. Gergely,
Lajos

Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei krt.
98.

 14000,00  14000,00

Dr. Gyenes,
Nándor

Szeged Magyarorszag
Semmelweis utca
8.

 75118,00  75118,00

Dr. Hajduné Dr.
Varga, Márta

Békéscsaba Magyarorszag
Urszinyi Dezsőné
utca 16.

 38100,00  38100,00

dr. Hemelein,
Adrienn Rita

Szeged Magyarorszag
Hüvelyk utca 7/c
4/12

 20000,00  20000,00

Dr. Horváth,
Zsolt

Budapest Magyarorszag
Gárdonyi Géza
utca 34. 1/4.

 80000,00  80000,00

Dr. Ilonczai,
Péter

Eger Magyarorszag
Knézich Károly
utca 1.

 14000,00  14000,00

dr. Kalotai,
Ildikó Gabriella

Kecskemét Magyarorszag
Pápai Vincéné
utca 5

 30000,00  30000,00
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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)

Dr. Kedves,
Melinda

Kecskemét Magyarorszag Balaton utca 17.  290780,00  290780,00

Dr. Kereskai,
László

Pécs Magyarorszag Szigeti út 12.  14000,00  14000,00

Dr. Kolonics,
Zsuzsanna

Zalaegerszeg Magyarorszag Kispest utca 11.  30000,00  30000,00

Dr. Kolonics,
Zsuzsanna

Zalaegerszeg Magyarorszag Kispest utca 11.  40000,00  40000,00

Dr. Kovács,
Gergely

Zalaegerszeg Magyarorszag
Zrínyi Miklós u.
1

 5000,00  5000,00

Dr. Kovács,
László

Székesfehérvár Magyarorszag
Szabadkai utca
22.

 80000,00  80000,00

Dr. Kracskó,
Bertalan

Debrecen Magyarorszag
Móricz Zs. Krt.
22.

 27559,00  25485,00  53044,00

DR:
LADÓCZKY‐HULLÓ,
DANIELLA

Szeged Magyarorszag
Kálvária sugárút
57.

 20000,00  20000,00
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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)

Dr. Lukács,
Gábor

Kaposvár Magyarorszag
Kossuth L. u.
13.

 80000,00  80000,00

Dr. Magyari,
Ferenc

Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei krt.
98.

 14000,00  14000,00

Dr. Majoros,
Marietta

Miskolc Magyarorszag
Szentpéteri kapu
72‐76

 27559,00  25485,00  53044,00

dr. Medvecz,
Márta

Budapest Magyarorszag Drégely köz 5 1a  90000,00  90000,00

Dr. Mészáros,
Edina

Budapest Magyarorszag Cinege utca 4.  10000,00  10000,00

Dr. Miltényi,
Zsófia

Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei krt.
98.

 14000,00  14000,00

dr. Mong,
Nikoletta Mária

Budapest Magyarorszag
Árpád fejedelem
út 7

 100000,00  100000,00

Dr. Nikolényi,
Aliz

Szeged Magyarorszag
Felső Tisza part
31‐34. 1/1.

 80000,00  80000,00



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)

Dr. Nyolczas,
Noémi

Budapest Magyarorszag
Róbert Károly
körút 44

 75118,00  50970,00  126088,00

Dr. Oszlánczi,
Mónika

Szeged Magyarorszag
Semmelweis utca
8.

 20000,00  20000,00

Dr. Pauker,
Zsolt

Miskolc Magyarorszag Csabai kapu 42.  14000,00  14000,00

Dr. Pavlekovics,
Márk

Budapest Magyarorszag Köves utca 1.  32500,00  32500,00

Dr. Páyer, Edit Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei krt.
98.

 14000,00  14000,00

Dr. Pető, Mónika Budapest Magyarorszag
Albert Flórián
út 5‐7.

 14000,00  14000,00

Dr. Ragályi,
Anikó

Karcag Magyarorszag Kazinczy utca 2.  20000,00  20000,00

Dr. Reményi,
Gyula

Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei krt.
98.

 14000,00  14000,00



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
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)

Dr. Szabó,
Györgyi

Budapest Magyarorszag Köves utca 1.  32500,00  32500,00

Dr. Szabó, Helga Zalaegerszeg Magyarorszag
Kispálhegyi utca
16.

 40000,00  40000,00

Dr. Szabó, Helga
Erzsébet

Zalaegerszeg Magyarorszag
Kispálhegyi út
16.

 40000,00  40000,00

Dr. Szabó, Zsolt Zalaegerszeg Magyarorszag
Kispálhegyi utca
16.

 40000,00  40000,00

Dr. Szigeti,
András

Győr Magyarorszag
Szent‐Györgyi
Albert utca 19.

 10000,00  10000,00

Dr.
Sziliczei‐Németh
, Erzsébet

Székesfehérvár Magyarorszag
Seregélyesi út
3.

 53044,00  53044,00  106088,00

Dr. Telek, Béla Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei krt.
98.

 14000,00  14000,00

Dr. Tornóczkiné
Dr. Kövér, Erika

Pécs Magyarorszag Nap utca 10.  318000,00  318000,00



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)

Dr. Udvardy,
Miklós

Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei krt.
98.

 14000,00  14000,00

Dr. Varga,
Gabriella

Budapest Magyarorszag Köves utca 1.  32500,00  32500,00

Dr. Várnay
Ernőné Dr.
Kahán, Zsuzsanna

Szeged Magyarorszag Ábel utca 4.  76200,00  76200,00

Dr. Végh,
Gabriella

Szombathely Magyarorszag
Minerva utca
14/a

 20000,00  20000,00

Dr.Bónácz,
Mariann

Budapest Magyarorszag
Árpád fejedelem
útja 7.

 60000,00  60000,00

Erdélyiné
Takács, Natália

Söpte Magyarorszag
Petőfi Sándor
utca 34.

 117500,00  117500,00

Falusi, Eva Kecskemét Magyarorszag Balaton u 39433  20500,00  20500,00

Falvai, Andrea Szekszárd Magyarorszag Kadarka utca 25.  110000,00  110000,00



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)

Farkas, Andrásné Szeged Magyarorszag Tárogató u. 32/c  100000,00  100000,00

Fejes, Márta Budapest Magyarorszag
Bécsi út 139.
Fsz. 1.

 158000,00  158000,00

Fekete, Dorottya Budapest Magyarorszag Tömő u.25‐29 86355  35500,00  35500,00

Gadó, Klára Budapest Magyarorszag
Gyulai Pál utca
2.

 30000,00  30000,00

Gasztonyi,
Ferenc

Szombathely Magyarorszag
Markusovszky
Lajos utca 5.

41065  20000,00  20000,00

Gáti, Tamás Budapest Magyarorszag
Árpád fejedelem
útja 7.

65592  40000,00  40000,00

Gazsó, Edit Szeged Magyarorszag
Székely sor
13/B. IV/13.

 41000,00  41000,00

Géher, Pál Budapest Magyarorszag
Árpád fejedelem
útja 7.

31048  180000,00  180000,00



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)

Gross, Teodóra Dunakiliti Magyarorszag
Kis‐Duna utca
22/b.

 77500,00  77500,00

Gulyásné Gáspár,
Erika

Budapest Magyarorszag
Péterfy Sándor
utca 36. 3/46

 32500,00  32500,00

Gyurkó, Zsanett Dunaújváros Magyarorszag
Fáy András utca
7. 4/4.

 60000,00  60000,00

Hajas, Orsolya Miskolc Magyarorszag
Szentpéteri kapu
72‐76

79556  20000,00  20000,00

Halmosi, Róbert Pécs Magyarorszag Ifjúság útja 13. 56547  20000,00  20000,00

Havrancsik,
Csilla

Budapest Magyarorszag
Gyulai Pál utca
2.

44952  20000,00  20000,00

Herczegfalvi,
Ágnes

Budapest Magyarorszag Üllői út 86. 30160  210727,20  210727,20

Hirthné Krucsó,
Márta

Gyula Magyarorszag Kassai utca 611  115000,00  115000,00



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
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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)

Holler, Istvánné Veszprém Magyarorszag
Haszkovó  utca
14/B.

 79000,00  79000,00

Horváth, Andrea Kaposvár Magyarorszag Kálvária utca 39  70000,00  70000,00

Jókai, Hajnalka Budapest Magyarorszag Mária u. 41 71750  20000,00  20000,00

Jutasi, Anikó Szentes Magyarorszag Bocskai utca 31.  5000,00  5000,00

Kenesei, Judit Tardos Magyarorszag Béke utca 9.  65000,00  65000,00

Kiss, Anikó Debrecen Magyarorszag
Móricz Zs. Krt.
22.

 27559,00  12026,00  39585,00

Köőné Szép,
Erika

Káloz Magyarorszag Hársfa utca 4.  20500,00  20500,00

Kósa, Jánosné Vecsés Magyarorszag
Damjanich utca
25

 61500,00  61500,00



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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g z
é a
s k
z 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)

Kovács, Klaudia Szeged Magyarorszag
Veres Ács utca
3. 1/13.

 25000,00  25000,00

Kovács, Réka Szeged Magyarorszag
Korányi fasor
6‐8.

55759  100000,00  100000,00

Kovácsné
Virágos‐Tóth,
Jolán

Gyula Magyarorszag
Budapest körút
56. 4/14.

 95000,00  95000,00

Kozma, Dóra Győr Magyarorszag
Botond utca 4.
fszt. 1.

 22500,00  22500,00

Kőszegi, Zsolt Debrecen Magyarorszag
Móricz Zsigmond
körút 22.

43471  20000,00  20000,00

Kurgyis, Enikő Budapest Magyarorszag Maglódi út 89‐91 80131  20000,00  20000,00

Laduver, Anita Gyula Magyarorszag
Semmelweis utca
1.

62113  170000,00  170000,00

Lovas, Nóra Budapest Magyarorszag Gyáli út 5‐7.  45000,00  45000,00
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szerződésben
meghatározott
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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)

Magyar, Lászlóné Budapest Magyarorszag
Külső‐Szolágyi
utca 110. 7/27.

 10000,00  10000,00

Majnik, Judit
Zsuzsanna

Budapest Magyarorszag Tekla utca 2/c. 61926  60000,00  60000,00

Maros, Tünde Pécs Magyarorszag
Körösi Csoma
Sándor utca
11/A.

 41000,00  41000,00

Marton, Éva Porva Magyarorszag
Alkotmány utca
6.

 80000,00  80000,00

Moezzi, Mehdi Pécs Magyarorszag Akác utca 1. 57933  20000,00  20000,00

Nagy, Ágnes Nyíregyháza Magyarorszag
Fazekas J. tér
22. 9/74.

 20000,00  20000,00

Nagy, Ágota Nyíregyháza Magyarorszag
Szent István
utca 68.

56575  30000,00  30000,00

Nagypál, Emese Pécs Magyarorszag
Tömörkény István
utca 17

 35500,00  35500,00
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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)

Oláhné Nag,
Ildikó

Nyíregyháza Magyarorszag
Fazekas J. tér
1. 10/87.

 157500,00  157500,00

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

46117  10000,00  10000,00

Pécsyné Dr.
Kammerer, Kinga

Iklad Magyarorszag Sport utca 23.  240000,00  240000,00

Petkóczy, Éva
Anna

Budapest Magyarorszag
Nefelejcs utca
53. fszt.11.

 307500,00  307500,00

Petrányi,
Adrienn

Kecskemét Magyarorszag
Juhar  utca 13.
fsz.2

 30000,00  30000,00

Piukovics, Klára Szeged Magyarorszag
Semmelweis utca
6.

42533  160000,00  160000,00

Resch, Mária
Magdolna

Sopron Magyarorszag Tómalom utca 23. 54211  105000,00  105000,00

Rojkovich,
Bernadette

Budapest Magyarorszag
Árpád fejedelem
útja 7.

36334  20000,00  20000,00
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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)

Rövidné Kovács,
Beatrix

Csénye Magyarorszag
Kossuth L. utca
1

 76500,00  76500,00

Sáfár‐Csicsák,
Zsanett

Kecskemét Magyarorszag
Fecske utca 36/A
2 em. 3.

 41000,00  41000,00

Sári, Eszter Budapest Magyarorszag Albert F.ut.5‐7 69407  317000,00  317000,00

Simkovits,
Dániel

Budapest Magyarorszag Haller u.29 70736  100000,00  100000,00

Sipos, Anira Derecske Magyarorszag Hársfa utca 18.  115000,00  115000,00

Sipos, Anita Debrecen Magyarorszag Bartók B.út 2‐26  93417,00  93417,00

Sipos, Renáta Nyíregyháza Magyarorszag
Család utca 15.
1/6

 20500,00  20500,00

Sirokainé Dezső,
Mária

Debrecen Magyarorszag
Trombitás utca
8. 1/16.

 188000,00  188000,00
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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)

Slávikné
Kelemen, Adrienn

Szeged Magyarorszag Bimbó utca 4/A.  102500,00  102500,00

Somos, Éva Pécs Magyarorszag Ifjúság útja 13. 143094  52500,00  52500,00

Stefán, Nikolett Miskolc Magyarorszag
Szilvás utca 24.
1/1.

 97500,00  97500,00

Szabó, Brigitta Budapest Magyarorszag
Bécsi út 60
fszt. 3.

 35000,00  35000,00

Szabolyev, Tünde Sopronbalf Magyarorszag Fő utca 57.  20000,00  20000,00

Szakály, Csabáné Szombathely Magyarorszag
Paragvári utca
66.

 50800,00  50800,00

Szebényi Dr.,
Dóra

Pécs Magyarorszag Ifjúság útja 13.  20000,00  20000,00

Szilágyi Tiborné
dr Kacsó, Anita

Pécs Magyarorszag Rákóczi utca 2.  5000,00  28500,00  33500,00
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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)

Tejfel, Zoltánné Miskolc Magyarorszag
Mednyánszky L
utca 24 4/2

 5000,00  5000,00

Tóth, Tibor
Kálmánné

Szeged Magyarorszag Mátyás tér 6/B.  117500,00  117500,00

Tóthné Erdélyi,
Ildikó

Győr Magyarorszag
Katód utca 6.
fszt/3.

 20000,00  20000,00

Tulit Dr., Tímea Kistarcsa Magyarorszag
Semmelweis tér
1.

84567  20000,00  20000,00

Undiné Dr.
Tamaskó, Mónika

Pécs Magyarorszag Akác utca 1. 63529  120000,00  120000,00

Váradi, Erika Debrecen Magyarorszag
Epreskert utca
74/F. 1/5.

 102500,00  102500,00

Várhelyiné
Gulyás,
Gabriella

Novaj Magyarorszag Mátyás út 131.  120000,00  120000,00

Vértes Dr.,
Vivien

Pécs Magyarorszag Ifjúság útja 13.  20000,00  20000,00
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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)

Vincze Dr., Dóra Budapest Magyarorszag Pihenő út 1.  20000,00  20000,00

Wirtz, Eszter Budapest Magyarorszag Köves út 1. 71452  20000,00  20000,00

Zachar, Magdolna Szentendre Magyarorszag
Szélkerék utca
54

 431500,00  431500,00

Zsupányiné
Urbán, Éva

Budapest Magyarorszag
Kalotaszeg utca
20.

 10000,00  10000,00

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

A fentiek szerinti Kedvezményezetteknek nyújtott Juttatások összege ‐ 3.2. pont  12114745,00  4067059,33  5645815,58  314614,49  22142234,40

Kedvezményezettek száma ‐ összesített közzététel ‐ 3.2. pont 232 63 33 1 259

Kedvezményezettek (összesített közzététel) százalékos aránya az összes
Kedvezményezett viszonylatában

82,86 86,30 23,57 100,00
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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)

ABELMED KFT. DEBRECEN Magyarorszag FEJEDELEM U. 10 14618301209  40000,00  40000,00

AHAT EU.KER.ES
SZOLG.KFT

SZENTLORINC Magyarorszag MATYAS KIR.U. 30 14825741102  180000,00  180000,00

ALAPITVANY A
DAGANATOS
BETEGEK

BUDAPEST Magyarorszag HANGYA U. 24/A. 18077201143  1350000,00  1350000,00

Alberi Bt. Kecskemét Magyarorszag Bercsényi utca 21025383203  114300,00  114300,00

Alkanet‐flo kft Budapest Magyarorszag Semmelweis 4 13400819‐2‐41  85736,00  85736,00

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

21919240315  100000,00  100000,00

Antik Humán Bt. SZEGED Magyarorszag Hargitai u 11a 20891086106  180000,00  180000,00

ARITMIA BT Budapest Magyarorszag HONFOGLALAS U 64 21512269243  130000,00  130000,00
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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)

ARNO‐MED Bt. Nyíregyháza Magyarorszag
Mikszáth Kálmán
utca 27

 100000,00  100000,00

ARTHRITIS KFT BUDAPEST Magyarorszag ORLO U. 18 11697011241  401000,00  401000,00

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

25196214109  40000,00  40000,00

ATTILA‐MED BT. Szeged Magyarorszag
NAGY JENŐO U. 3.
A. ÉP. 2. EM.
3.

21399776206  130000,00  130000,00

BALIKO ES TARSA
BT.

PECS Magyarorszag
FELSOVAMHAZ U.
65

20569457302  368500,00  368500,00

Balneum Bt. Keszthely Magyarorszag Bessenyei u. 26. 27661457320  100000,00  100000,00

Balogh Ingrid
Hajdúsámson‐Sáms
onkert

Magyarorszag Huszár u. 9/3 68848471129  205736,00  205736,00

BARANYINE
DR.KESMARKI NORA

NAGYKANIZSA Magyarorszag BATTHYANY U. 30 62339195340  100000,00  100000,00
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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)

BAZ Megye
Betegeiért
Alapítvány

Miskolc Magyarorszag
Szentpéteri kapu
76

18402263205  20000000,00  20000000,00

BEATRIX‐MED BT SZEGED Magyarorszag
BOLDOGASSZONY
SGT 51

20770602106  40000,00  40000,00

BENTEN Bt. PÉCS Magyarorszag BÁLICSI ÚT 44. 21944101102  533320,00  533320,00

BH VITAL KFT. ORFU Magyarorszag HORGASZ U. 19. 14540097202  114300,00  114300,00

BIDORI BT. Debrecen Magyarorszag
Károli Gáspár u.
12. 1.

 180000,00  180000,00

Biernacki Tamás
ev

Szeged Magyarorszag Demeter F utca 3 67815997126  490000,00  490000,00

BKS SZOLG. BT. BUDAPEST Magyarorszag HERMINA UT 29/A 28892940242  367500,00  367500,00

Bogmed Bt. BUDAKESZI Magyarorszag REVICZKY UTCA 21004274313  180000,00  180000,00

BORBELY ES TARSA
BT.

DEBRECEN Magyarorszag
CSERESZNYE U.
27.

21590678109  100000,00  100000,00
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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)

Border‐59 Orvosi
Közkereseti

Solymár Magyarorszag Pipacs 21359323113  100000,00  100000,00

BORVO SZOLG. ES
EU. KKT.

BUDAPEST Magyarorszag
VINCELLER U  I
32

21136146343  370000,00  370000,00

BRASNYO‐MED BT PECS Magyarorszag BALICSI U 92 20119870102  100000,00  100000,00

BTB ORVOSI
BETETI TARSASAG

SZEGED Magyarorszag BALVANY UTCA 13 22368623106  100000,00  100000,00

BUDAPHARMA KFT BUDAPEST Magyarorszag
KEVÉLYHEGYI U.
15/A

10840656241  130000,00  130000,00

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

25398935241  415877,00  415877,00

CAPRICORNUS BT BUDAPEST Magyarorszag Orsó utca 45/A 2  198486,00  198486,00

CARDIO‐CONSULT
ORVOSI BT.

BUDAPEST Magyarorszag
GOLDMARK K. U.
28/B

29113390343  140000,00  140000,00

Cardio‐Dent Kft. BUDAPEST Magyarorszag RET U. 25756179241  310000,00  310000,00
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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)

CARDIO‐F BT. HARKANY Magyarorszag DEAK FERENC u 4 22172048102  280000,00  280000,00

CARDIOHEALTH KFT BUDAPEST Magyarorszag TALLYA UTCA 25537721143  420000,00  420000,00

CARDIOTEST KFT CSOPAK Magyarorszag KIRÁLY U. 4 23825419219  140000,00  140000,00

Civis 2002 Eü.
Szolg. Bt.

Eger Magyarorszag Bajza J. u. 8  180000,00  180000,00

COPD BT. SZOLNOK Magyarorszag
APACZAI CSERE
JANOS U. 20

22349781116  100000,00  100000,00

COR‐MEDICAL KFT. ZALAEGERSZEG Magyarorszag MAJUS 1. U. 2 13586656220  100000,00  100000,00

COR‐OS BT. BALATONFURED Magyarorszag
KOZTARSASAG U.
10/A

20256643119  100000,00  100000,00

Crusader‐2007
Szolgáltató Kft.

Debrecen Magyarorszag
Rózsatelep út
95.

 40000,00  40000,00

CZIRJÁK
EGÉSZSÉGÜGYI
BETÉTI TÁRSASÁG
CZIRJÁK BT.

PECS Magyarorszag HAVI HEGYI ÚT 20635783302  380000,00  380000,00
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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)

DALNOKI ES
GERGELY KFT

BUDAPEST Magyarorszag DEVA UTCA 11/a 11705871243  307500,00  307500,00

DE ASTRIS BT BUDAPEST Magyarorszag FILLER U. 10/A 28701271241  100000,00  100000,00

DEÁK U. 28. BT SZEGED Magyarorszag DEÁK FERENC U. 21751945206  115000,00  115000,00

DEMETER
ALAPITVANY

BUDAPEST Magyarorszag CSOVANYOS U. 18256110143  700000,00  700000,00

DERMATO‐VITAL EU
SZOLG.  BT.

BALATONFUREDU Magyarorszag ORZOVENSZKY U 14 22181390319  130000,00  130000,00

DERMINVEST KFT. BUDAPEST Magyarorszag LABANC UTCA 23/B 14139501241  70000,00  70000,00

DEXTRO‐INFO EU.
TAN. SZOLG. BT.

BUDAPEST Magyarorszag
BETHLEN G. U.
14/B

28491563343  250500,00  250500,00

DIABET BT. KAPOSVAR Magyarorszag VIRAG U. 11. 25214592314  100000,00  100000,00
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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)

Diamond Congress
Kft.

Budapest Magyarorszag Vérmező út 8  884056,22  884056,22

D‐MED 2000 BT. BUDAPEST Magyarorszag
BERCSENYI UTCA
14

20757388243  100000,00  100000,00

DMV BT. TATABANYA Magyarorszag BANHIDAI LTP. 20024042211  183024,00  183024,00

Docxas Bt. Győr Magyarorszag
Király utca 5.
2. em. 8.

27086238108  100000,00  100000,00

DORETT EÜ.
SZOLG. BT

SZÁLKA Magyarorszag NAPFÉNY U. 20 26476667117  100000,00  100000,00

DOULOS BT. DEBRECEN Magyarorszag ZOLDFA U. 10/A 22175601109  675000,00  675000,00

D.P.D.(Dr.Puszta
i Dezsõ) Bt.

Abony Magyarorszag Szolnoki út 24 21526626213  100000,00  100000,00

DR. ANTUS BALÁZS
EV.

BUDAÖRS Magyarorszag KERTÉSZ KÖZ 5. 68685494133  180000,00  180000,00
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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)

Dr Badicsné Dr
Várbíró Mária

Ikervár Magyarorszag Rákóczi u. 3 53489876138  100000,00  100000,00

DR. BALOGH
MEDICINA KER ES
SZOLG. K

HAJDUSAMSON Magyarorszag
S.KERT HUSZAR U.
9/3

23052132109  100000,00  100000,00

DR
BANCZEROWSKINE
DR SIMO MAGDOLNA

BUDAPEST Magyarorszag BOLCSO UTCA 10 66855859143  330000,00  330000,00

DR BARTA JUDIT DEBRECEN Magyarorszag LEGÁNYI U. 60522551‐1‐29  100000,00  100000,00

DR BARTHA ANNA
EV

BALATONENDRÉD Magyarorszag
KOSSUTH LAJOS
UTCA 24/B

67960066134  100000,00  100000,00

Dr. Bátai Árpád
Orvosi Bt.

Budapest Magyarorszag Díszfű u. 3.  155000,00  155000,00

DR. BODAI EMESE
E.V.

SZOLNOK Magyarorszag
POZSONYI 25‐29
2/16

65887439136  57157,00  57157,00

DR. BORBELY
ATTILA EV

DEBRECEN Magyarorszag SZEGES U 58907528129  825000,00  825000,00
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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)

DR. BOROVSZKY
TAMAS EGON

CELDÖMÖLK Magyarorszag
SZALOKY SANDOR
UTCA, 1 ajtó 5
EM 1

65939237138  100000,00  100000,00

DR. BÓTYIK
BALÁZS

SZABADKÍGYÓS Magyarorszag TESSEDIK S.U. 9. 60203955124  100000,00  100000,00

Dr. Buda és
Társa
Egészségügyi
Szolgáltató
Betéti Társaság

Zirc Magyarorszag Kossuth utca 18.  15000,00  15000,00

DR. BUDAI
GABRIELLA

KAPOSVAR Magyarorszag
ZARANYI LTP. 13
4lph. fsz8

66386216134  100000,00  100000,00

DR CSAJBOK EVA
ADRIENN

SZEGED Magyarorszag TISZA L KORUT 75 75905024126  100000,00  100000,00

DR CSORGO
SANDORNE

SZEGED Magyarorszag SZOVO U. 18 60396372126  165405,00  165405,00

Dr. Despotov
Katalin

Martfű Magyarorszag Gesztenye sor 2 67925986136  70000,00  70000,00

DR. DOBOS BT. BUDAPEST Magyarorszag BARACKFA U 18 29125793343  105000,00  105000,00
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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)

DR. DRENYOVSZKI
ZITA

VACEGRES Magyarorszag BROD TANYA 1 65732683133  100000,00  100000,00

DR. ERTSEY CSABA
E.V

BUDAPEST Magyarorszag MAREK J. U 22 70906329142  132324,00  132324,00

DR. FARKAS
ANDRASNE

SZEGED Magyarorszag TAROGATO U. 32/C 60941240126  198486,00  198486,00

DR. FRITSCH
KINGA

BUDAPEST Magyarorszag
BAZSAROZSA UTCA
38.

60937151142  50000,00  50000,00

DR FULOP
KARDIOLOGIAI
BETETI

BUDAPEST Magyarorszag
BOLGARKERTESZ U.
17.III.12

21184668‐1‐42  100000,00  100000,00

DR. GAÁL JÁNOS
EV.

DEBRECEN Magyarorszag LÓVERSENY U. 20 72560466‐2‐29  157500,00  157500,00

DR.
GAÁL‐WEISINGER
JÚLIA EV

BUDAPEST Magyarorszag FŐ U. 25., 9/28. 67073182‐1‐43  85736,00  85736,00

DR. GASPAR AKOS
E.V.

BUDAPEST Magyarorszag
KISS JANOS
ALTABORNAGY U.
57.

65422212143  100000,00  100000,00
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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)

Dr. Gáti Tamás
Róbert EV.

Budapest Magyarorszag
VILLÁNYI ÚT 75.
1/1.

60700689143  140000,00  140000,00

DR. GAVALLÉR
EDIT HENRIETTE

SZEGED Magyarorszag
MÁTYÁS KIRÁLY
TÉR 5.

67959970226  128604,00  128604,00

DR HALMAI
RICHARD BELA

PECS Magyarorszag
JAKABHEGYI U.
42/B

60936961122  100000,00  100000,00

DR. HALMOSI
RÓBERT EV

Nagykozár Magyarorszag KOSSUTH U. 2/4 60567071122  314340,00  314340,00

DR. HAMED ES
TARSA BETETI
TARSA

GYOR Magyarorszag
HARMASHATAR U.
4‐8.

26649131‐1‐08  226048,00  226048,00

Dr. Hamed és
Társa Bt.

Győr Magyarorszag
Hármashatár u.
4‐8.

 195000,00  195000,00

Dr HOLLENE MÁNDÓ
ZSUZSANNA E.V.

KESZTHELY Magyarorszag
BAJCSY‐ZSILINSZK
Y U. 11.

75393306140  100000,00  100000,00

DR.
HORVATH‐NIKOLENY
I ALIZ EV

Sándorfalva Magyarorszag Béke utca 43/A 68752075126  942809,00  942809,00
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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)

DR. ILLES ARPAD
EV.

DEBRECEN Magyarorszag HOMOK U. 141 77316451129  363891,00  363891,00

DR. JÁVOR LÁSZLÓ GYŐR Magyarorszag
BÁLINT MIHÁLY
UTCA  90.

68017312128  1197300,00  1197300,00

DR JUHASZ PETER BUDAPEST Magyarorszag KÉRŐ U. 4. 64881595343  136000,00  136000,00

DR KADAR
GABRIELLA E.V.

SZEGED Magyarorszag RIGO U. 22 65714209126  225000,00  225000,00

DR. KADARNE DR.
LENGYEL
ZSUZSANNA

PECS Magyarorszag TOLDI M. U. 67327852122  278453,00  278453,00

DR. KALMAN EVA SARVAR Magyarorszag MAGYARI UTCA 15 65481538138  100000,00  100000,00

DR KAPIN TIBOR
EV

BUDAPEST Magyarorszag LANTOS UTCA 24 67410420142  100000,00  100000,00

DR KASA
KRISZTIAN

BUDAPEST Magyarorszag
HUNGARIA KRT 5‐7
3E/4

60692379142  825000,00  825000,00

DR. KINCSES
ZSIGMOND TAMAS

VESZTO Magyarorszag KISS B U. 1 78303232124  280000,00  280000,00
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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)

DR. KISS KATALIN
EV

ZALAEGERSZEG Magyarorszag
JOKAI MOR UTCA
20/A

66783307140  20000,00  20000,00

DR. KOLKEDI
ZSOFIA EGYENI
VALLAKOZO

PECS Magyarorszag
BIHARI UTCA 1/B.
2/3.

66310334122  120000,00  120000,00

Dr. Kolonics
Judit e.v.

Nagykanizsa Magyarorszag
Dózsa György
utca 134.

 20000,00  20000,00

DR. KOSZTYU
NELLI

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

64984746129  100000,00  100000,00

DR KUI ROBERT
EGYENI
VALLALKOZO

JASZFENYSZARU Magyarorszag SZABADSAG U. 128 60217518136  430000,00  430000,00

DR KUMANOVICS
GABOR

Pécs Magyarorszag
ARNYAS LIGET 4.
1 EM. 4 ATJO

63869839122  607500,00  607500,00

DR KUTHI LUCA
KATALIN

BUDAPEST Magyarorszag VEZER UTCA 53A 68975740142  90000,00  90000,00

Dr. Máhr
Egészségügyi és
Szolgáltató Bt.

Zalaegerszeg Magyarorszag
Táncoslapi u.
1/b.

 120000,00  120000,00
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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)

DR. MED‐MAX
Egészségügyi és
Szolgáltató
Betéti Társaság

Pécs Magyarorszag
Rókus utca 5. B.
ép. 7. em. 25.

 40000,00  40000,00

Dr Merkel Eperke
Dóra

Budapest Magyarorszag
BETHLEN GÁBOR
UTCA 28.

68830278141  90000,00  90000,00

Dr. Mezei Klara
ev

Nyíregyháza Magyarorszag Virág utca 53 66077781135  128604,00  128604,00

DR. MIHALY EVA ERD Magyarorszag NERAI UTCA 18. 66093558133  147000,00  147000,00

DR. MIKACZO
ANGELA

NYIRABRANY Magyarorszag
SZABADSAG UTCA
98.

60794189129  100000,00  100000,00

DR MOLNAR GERGO
ATTILA

PECS Magyarorszag KOKSZ U 73 60079699122  472000,00  472000,00

Dr. Molnár Mária Kecskemét Magyarorszag
Kőhíd utca
26.2.4.

44158714123  128604,00  128604,00

dr. Mosdósi
Bernadett

Pécs Magyarorszag Bálicsi út 2/b 66356680122  165405,00  165405,00

DR MUK BALAZS EV BUDAPEST Magyarorszag LIPOTVAR U 66115586151  300000,00  300000,00
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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)

DR. NEMETH GABOR Debrecen Magyarorszag Felleg utca 8 60107275129  150000,00  150000,00

Dr. Nyári Aliz
ev

HARKAKÖTÖNY Magyarorszag ÁRPÁD  UTCA  48. 68932648123  70000,00  70000,00

Dr. Palaczki
Aranka ev

Dunaújváros Magyarorszag Szondi u. 5.  210000,00  210000,00

DR PALL ISTVAN BUDAPEST Magyarorszag
ROBERT KAROLY
KORUT 22 10E 120

67453735141  120000,00  120000,00

DR. PAPP ANDRAS
EV

BUDAPEST Magyarorszag BAJVIVO UTCA 1 66459202141  555000,00  555000,00

DR PARAICZ GÁBOR PÉCS Magyarorszag RÁKÓCZI U. 2 60558406‐1‐22  100000,00  100000,00

DR. PETHO ZSOFIA DEBRECEN Magyarorszag
NAGYERDEI KÖRÚT
32/B. Tt/9

65845826129  87500,00  87500,00

DR. PETTENDI
PIROSKA

SZOLNOK Magyarorszag
BRODY SANDOR
UTCA 5

60682710136  235467,00  235467,00



Név
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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. Pettendi
Piroska ev

Szolnok Magyarorszag Bródy S. u. 5  160000,00  160000,00

Dr Poór Adrienn
Katalin EV.

Budapest Magyarorszag Bécsi út . 238 68214526141  122500,00  122500,00

DR. PULM BT. BUDAPEST Magyarorszag
IZABELLA U.
68/BIII/13

23000142142  100000,00  100000,00

Dr. Reményi
Gyula
Egészségügyi Bt

Debrecen Magyarorszag Gohér u. 11.  30000,00  30000,00

Dr Riesz Tamásné Budapest Magyarorszag
Orgona utca
5.fsz.01.

70127054141  75000,00  75000,00

DR. ROSTA LÁSZLÓ
EV.

FELSŐRAJK Magyarorszag ERZSÉBET KÖZ 2/A 68901248140  367000,00  367000,00

Dr. Sandi Dániel Szeged Magyarorszag
Petőfi Sándor
sgt. 46 II/2

69364480126  1144560,00  1144560,00

DR. SIMONYI
GABOR ANTAL EV

BUDAPEST Magyarorszag FALK M. UTCA 18 66194185141  100000,00  100000,00
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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)

Dr. Szabóné Dr.
Megyeri
Zsuzsanna

Miskolc Magyarorszag
Tóth Árpád utca
27.

49508217125  200000,00  200000,00

DR SZAKACS
PIROSKA

PECS Magyarorszag MAGASLATI UT 11 71028116122  100000,00  100000,00

DR SZAPPANOS
AGNES EGYENI
VÁLLALKOZÓ

Budapest Magyarorszag BANHIDA UTCA 22. 69135253143  350000,00  350000,00

Dr. Szendrei
Tamás ev

Kőszegszerdahely Magyarorszag Nyíres u. 9  45000,00  45000,00

DR SZIRAY AGNES MISKOLC Magyarorszag JOKAI MOR U 60846578225  113750,00  113750,00

Dr. Szkunzják
Viktória Egyéni

Rákócziújfalu Magyarorszag Fűzfa u. 40 68024411136  100000,00  100000,00

Dr Taybani
Zoltán Jamal

Békéscsaba Magyarorszag
URSZINYI DEZSŐNÉ
UTCA 14. ép.

67964008124  100000,00  100000,00

Dr. TH‐Med Kft. Pécs Magyarorszag Árnyas liget 2.  80000,00  80000,00
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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)

DR VADASZNE DR
KAZI ZSUZSANNA

SZOLNOK Magyarorszag
FERENCZY KAROLY
UTCA 38

66058021136  100000,00  100000,00

DR VÁMOSI PÉTER GÖDÖLLŐ Magyarorszag
ORSZÁGALMA UTCA
5

69424443133  270000,00  270000,00

DR VARGA ADAM
EGYENI
VALLALKOZO

PECS Magyarorszag RADNOTI U 3/A 69238600122  99200,00  99200,00

DR. VARJU LORANT
EV

Nyíregyháza Magyarorszag
Móricz Zs. utca
25. 4/14

68657516135  300000,00  300000,00

DR. VÁRKONYI
TAMÁS TIBOR E.V.

SZEGED Magyarorszag
SZIVÁRVÁNY UTCA
26.

68665458126  367000,00  367000,00

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

72436963129  100000,00  100000,00

Dr. Vidra Tímea
ev

SOPRON Magyarorszag BANFALVI U. 111. 65596742128  30000,00  30000,00

DR. VITALYOSNE
DR. NAGY
ERZSEBET

BUDAPEST Magyarorszag
SZÉKICSÉR  UTCA
13

67606050142  100000,00  100000,00
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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)

Dr. Zádori
Gergely EV.

Debrecen Magyarorszag
Kodály Zoltán u.
11. 2/13.

69292512129  64300,00  64300,00

Dr. Zsigmond
Árpád Kft.

Szekszárd Magyarorszag Mérey utca 23186257117  200000,00  200000,00

Dr.Ádám József
László e.v.

Zalaegerszeg Magyarorszag Dózsa Gy. u 54/4 54766855140  128604,00  128604,00

DR.ANDRASSY
GABOR

BUDAPEST Magyarorszag VADALMA U. 3 60100436141  100000,00  100000,00

DR.BALINT ANDRAS ZALAEGERSZEG Magyarorszag BOTFY L U. 18 65263875340  170000,00  170000,00

DR.BARSAI ANDREA BUDAPEST Magyarorszag ULASZLO U. 39/41 64716057343  165000,00  165000,00

DR.BATAI ARPAD
ORVOSI BT.

BUDAPEST Magyarorszag DISZFU U 3 21469336341  529296,00  529296,00

DR.BATAR ORVOSI
SZOLG.BT.

DEBRECEN Magyarorszag POROSZLAY U 11 21544622309  503134,00  503134,00
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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)

DR.BOCSKAI MARTA
E.V.

SZEGED Magyarorszag
HETVEZER U. 59.
2/11

65803079126  105000,00  105000,00

DR.BODIS BEATA PECS Magyarorszag ILLES GY. U. 18 64214933322  310117,00  310117,00

DR.BODOR CSABA
EV

BUDAPEST Magyarorszag
FEGYVERNEK U.
2/78.

66865559143  339500,00  339500,00

DR.BUDA ES TARSA
EU. BT.

ZIRC Magyarorszag
KOSSUTH L. U.
18.

21572809219  85736,00  85736,00

DR.CZOMPO MARTA GYOR Magyarorszag TAROGATO U 79 47116351228  100000,00  100000,00

DR.DOBI AGNES SZEGED Magyarorszag
CSONGRADI SGT.
83

60303244126  150038,00  150038,00

DR.DUDAS ES
TARSA BT.

GYULA Magyarorszag DAMJANICH U. 16 20227025304  100000,00  100000,00

DREAM TEAM 2001
BT

Szeged Magyarorszag Róna utca 18/B 20998592106  84700,00  84700,00
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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)

DR.FUVESI JUDIT
E.V.

HODMEZOVASARHELY Magyarorszag SOMOGYI U. 68 60561611126  1141600,00  1141600,00

DR.GALL PED
INTERN BT.

TURKEVE Magyarorszag BETHLEN G. U. 21 26067568116  100000,00  100000,00

DR.GATI RENATA SZEKSZARD Magyarorszag
KOLCSEY LTP 21,
II/3

60427047137  230000,00  230000,00

DR.GEHERNE
DR.HUSZAR
HERMINA EVELIN

SZOMBATHELY Magyarorszag
ALMOS VEZER U.
21

65653757138  100000,00  100000,00

DR.GYULAI ADAM
EGYENI
VALLALKOZO

BUDAPEST Magyarorszag
TABORHEGYI
LEPCSO 6

65101793141  948500,00  948500,00

DR.HORNYAK ES
HORNYAK KKT

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

25684407315  141280,00  141280,00

DR.JOBBAGY ZITA KECSKEMET Magyarorszag FORRAS U. 10 65741100123  745300,00  745300,00

DR.KARDOS ZSÓFIA
E.V.

MISKOLC Magyarorszag CSALOGÁNY UT 55 67717617125  611000,00  611000,00
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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)

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

43887194326  843000,00  843000,00

DR.KERENYI
ILDIKO ZSUZSANNA

NYIREGYHAZA Magyarorszag CSERMELY U. 22 65428579135  300000,00  300000,00

DR.KISS ES
TARSAI BT.

JASZBERENY Magyarorszag BAJNOK U. 83/I. 21187441116  100000,00  100000,00

DR.KÖRÖSMEZEY
GÁBOR

VERESEGYHÁZ Magyarorszag FÜRJ U.5. 66744917133  85736,00  85736,00

DR.KOVACS REKA
E.V.

SZEGED Magyarorszag
TISZA LAJOS U.
6. 2/6

63874833126  105000,00  105000,00

DR.KUCZKO EVA MOSDOS Magyarorszag PETOFI S U. 4 60139353134  100000,00  100000,00

DR.KURONYA
ZSOFIA EV.

BUDAPEST Magyarorszag EROD U. 20 1/5 66762126141  907242,00  907242,00

DR.KUZMANOVSZKI
DANIELLA

BUDAPEST Magyarorszag TEREZ KRT. 6 66066145145  171472,00  171472,00
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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)

DR.LEMAN KFT. MATRAFURED Magyarorszag HEGYALJA U. 38. 14221453110  100000,00  100000,00

DR.LUGOSI ANNA BERETTYOUJFALU Magyarorszag ORBAN B. TER 1 77337797129  100000,00  100000,00

DR.MAGYARINE
DR.BUDAI BEATA

GYULA Magyarorszag KOROS U. 19 64799784324  100000,00  100000,00

DR.MAHR BT ZALAEGERSZEG Magyarorszag LANDORHEGY U 30 20315076320  725003,00  725003,00

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

47762275329  457500,00  457500,00

DR.MESZAROS
EDINA

BUDAPEST Magyarorszag CINEGE U 4 63811520143  578718,00  578718,00

DR.MOCZAR CSABA
BT

KECSKEMET Magyarorszag IRINYI U 22 21115752103  100000,00  100000,00

DR.MOEZZI MEHDI PECS Magyarorszag
PECHY BLANKA TER
2

64307037122  273750,00  273750,00

DR.PAPP
ZSUZSANNA

NYIREGYHAZA Magyarorszag HAJDU U 50 51789833335  100000,00  100000,00
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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)

DR.PATAKI M. &
TARSA BT.

KISKUNFELEGYHAZA Magyarorszag
KAZINCZY U 8
II/20

20509604103  103300,00  103300,00

DR.PETRANYI
AGOTA

BUDAPEST Magyarorszag
HUNYADI J. U.
11.

65685419241  96453,00  96453,00

DR.PIKO BELA GYULA Magyarorszag SEMMELWEIS U 1 71533270124  154378,00  154378,00

DR.PIUKOVICS
KLARA

SZEGED Magyarorszag TAPAI U 19 45911916126  113024,00  113024,00

DR.RADECZKY
AGOTA

KECSKEMET Magyarorszag SZMETANA U. 3. 71358413123  188604,00  188604,00

DR.REMENYI GYULA
EU.BT.

DEBRECEN Magyarorszag GARAI U. 18. 21195534209  113024,00  113024,00

DR.RINFEL ES
TARSAI HAZIO.
BT.

SZENTLORINC Magyarorszag KOSSUTH L U 1 20113908102  100000,00  100000,00

DR.RUM GABOR LEBENY Magyarorszag GABOR A U 2 47121441328  113300,00  113300,00

DR.STRENYER ES
TARSA EU. BT.

GYOR Magyarorszag GYOZELEM U 88 22490461308  300000,00  300000,00
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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)

DR.SUVEGES MED
BT.

SZOLNOK Magyarorszag
VAROSMAJOR UTCA
22.

20946557316  100000,00  100000,00

DR.SZALAI
ZSUZSANNA

MOSONMAGYAROVAR Magyarorszag MAGYAR U 22 72376955328  180000,00  180000,00

DR.SZARKA ILDIKO BAJA Magyarorszag KASSA U. 2. 44192745123  100000,00  100000,00

DR.SZENDREI
TAMAS

PECS Magyarorszag VERES P U. 24 65680641122  113024,00  113024,00

DR.SZILADI
ERZSEBET

SZEKSZARD Magyarorszag FAGYONGY U. 55. 65434907137  343024,00  343024,00

DR.TARNOK ENIKO GESZT Magyarorszag
ARANY JANOS U.
6.

64623025124  100000,00  100000,00

DRTH Bt Nyíregyháza Magyarorszag
Kodály Zoltán út
19/c

20180788115  100000,00  100000,00

DR.TIHANYI ES
TARSA BT.

BALATONFURED Magyarorszag KOZTARSASAG U 11 20723174219  200000,00  200000,00

DR.TOTH ES TARSA
BT.

GYENESDIAS Magyarorszag
VOROSMARTY KOZ.
4

21984406120  100000,00  100000,00
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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)

DR.VARGA AGNES PECS Magyarorszag ILONA U 2 63469855322  265000,00  265000,00

DR.VASAS SZILVIA BUDAPEST Magyarorszag BIRO U. 27 FSZ 2 76177507143  100000,00  100000,00

DR.VIDA KLARA BUDAPEST Magyarorszag TOTH ARPAD U. 20 64744155143  100000,00  100000,00

DR.VIDAK ZSOLT DUNAUJVAROS Magyarorszag
RAKOCZI FERENC
TER 3

65194405127  147000,00  147000,00

DR.VIZVARI
ESZTER LIVIA

SZEGED Magyarorszag
ETELKA SOR 8
V/13

60481038126  253300,00  253300,00

DR.WITTMANN
ISTVAN

PECS Magyarorszag HARANGOZO U 4 61311828322  187000,00  187000,00

DUDÁS ÉS MÁTYUS
BT.

FELSŐZSOLCA Magyarorszag
ALMÁSKERT UTCA
17

21329405‐1‐05  100000,00  100000,00

EGESZSEGMEGOR.ES
BETEGELLAT.

BUDAPEST Magyarorszag GALGOCZY KOZ 11 13354127243  25400,00  25400,00

EMOSI BT. BUDAPEST Magyarorszag HUNYADVAR UTCA 22308997142  265000,00  265000,00
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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)

ERVERES EU. KFT. GYORASSZONYFA Magyarorszag HUNYADI TER 5 11384348108  60000,00  60000,00

ESZANTA Kft. Debrecen Magyarorszag
NAGYERDEI KRT
98.

14769768209  322500,00  322500,00

ETABPL‐MED
EGÉSZSÉGÜGYI

SALGÓTARJÁN Magyarorszag KASSAI SOR 16/A 26561440212  100000,00  100000,00

EURO MEDICAL
SEARCH BT.

SZOLNOK Magyarorszag CSOKONAI U. 67 21954148316  100000,00  100000,00

FACSKO ES TARSA
KFT.

SZEGED Magyarorszag
PETOFI S. SGT.
38/B I/3

14228096206  562500,00  562500,00

FEFA‐MED BT KECSKEMET Magyarorszag JUHAR U. 10 21189508203  100000,00  100000,00

FEHER ‐ LOTUSZ
KFT.

TATA Magyarorszag
SZEKELY B. U.
18.

14248252111  38100,00  38100,00

FUNFKIRCHEN
MEDICAL BT.

PECS Magyarorszag SZOLESZ‐DULO 53 22388171243  617316,00  617316,00
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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)

Fünfkirchen
Medical
Egészségügyi és
Oktató Betéti
Társaság

Pécs Magyarorszag Szőlész dűlő 53.  25400,00  25400,00

Gaston‐RS Eü.
Szolg. Kft.

Rábasebes Magyarorszag
Petőfi Sándor u.
8.

 245000,00  245000,00

GASZTRO‐HEP EU‐I
ES SZOLG BT.

KECSKEMET Magyarorszag NYIRI UT 38. 21063064303  131861,00  131861,00

Géher Pál Budapest Magyarorszag
NÉMETVÖLGYI ÚT
14/A. fsz.2.

69829068143  517500,00  517500,00

GENCSI PRUDENTIA
BT.

GENCSAPATI Magyarorszag
HUNYADI U. JANOS
UT. 406/A

21181067118  100000,00  100000,00

GENOKIT BT. PECS Magyarorszag ALKOTMANY U. 71 20777692302  45000,00  45000,00

GEOCARDIA Bt. Szeged Magyarorszag Makai út 22.  100000,00  100000,00

GLUCOMED‐UNIV
BT.

CEGLED Magyarorszag SZEP U. 41. 21867703313  200000,00  200000,00
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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)

GONCZNE DR. JOO
ILDIKO

SZEKESFEHERVAR Magyarorszag GALANTAI U. 26. 60087036127  100000,00  100000,00

GTR Consulting
Bt.

Balatonfüred Magyarorszag Honvéd u. 10.  110000,00  110000,00

GYOGY‐ASZ
MEDICAL BT.

GYULA Magyarorszag BUDRIO ITP. 3/1 22260130304  100025,00  100025,00

GYÓGY‐ÁSZ
MEDICAL
Egészségügyi
Szolgáltató,
Oktató Bt.

Gyula Magyarorszag Zsinór utca 5.  60000,00  60000,00

GYOGYULJ VELUNK
EGYESULET

BUDAPEST Magyarorszag ULASZLO 42 2/3 18296659143  60000,00  60000,00

Gyulai Rolland,
Prof. Dr.

PÉCS Magyarorszag GÖRBE DŰLŐ 24 75947792‐1‐22  30000,00  30000,00

HAJDU‐VARGA BT. BEKESCSABA Magyarorszag
URSZINYI D ‐NE
U. 16

20868598304  131861,00  131861,00

Hajdú‐Varga Bt. Békéscsaba Magyarorszag
Urszinyi D‐né u.
16.

 25400,00  25400,00
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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)

HALASZNE DR.
SZALONTAI KLARA

SZEGED Magyarorszag 5. U. 9. 75905426326  165000,00  165000,00

HEALTHGUARD BT KAPOSVAR Magyarorszag MAROS U.  27. 25262643314  380000,00  380000,00

HELISOFT
EGESZSEGUGYI ES
INF. KFT

DEBRECEN Magyarorszag
LUGOSSY U. 19
1/3.

14649299209  914400,00  914400,00

HEM AND PED KFT. BUDAPEST Magyarorszag
SZENTMIHÁLYI UT
26/C

25342934142  226048,00  226048,00

HEMADENT
GYOGYASZATI
SZOLG. BT

KAPOSVAR Magyarorszag IRANYI D U 12 25254110114  264648,00  264648,00

HEMAMED BT. BUDAPEST Magyarorszag
BELA KIRALY UT
17

20594772243  113024,00  113024,00

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

14539994141  271842,00  271842,00

HEMOFT BT PECS Magyarorszag
KOROSI CS S U
14/B

21104518202  148024,00  148024,00
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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)

HEMO‐VISION BT. GYULA Magyarorszag
MATYAS KIR U
36/A

20331582304  281280,00  281280,00

HEVIZ‐MEDIC BT. HATVAN Magyarorszag BALASSI UT 16 21019481310  100000,00  100000,00

HISZTOPATOLOGIA
KFT

PECS Magyarorszag AKAC U 8 11014492202  465000,00  465000,00

IJK EU SZOLG.
KFT.

BUDAPEST Magyarorszag HIMES U. 28 14656989141  130000,00  130000,00

IMMUNO‐HAEMAT BT MISKOLC Magyarorszag KESMARKI U 16 21334904205  100000,00  100000,00

Immunológiai
Reumatológiai és
Rehabilitációs
Egyesület

Pécs Magyarorszag Aidinger J. út 18316544102  400000,00  400000,00

INFER‐MED KFT. NAGYKOZAR Magyarorszag PECSI UTCA 1/1 13629470202  100000,00  100000,00

INNOCRO KFT Debrecen Magyarorszag Gyimes utca 16 23010897109  420000,00  420000,00
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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)

INTELLEGO BT. BUDAPEST Magyarorszag GOLDMARK K. 28/B 28580137343  428800,00  428800,00

INTERDERMA‐MT
BT.

SZOMBATHELY Magyarorszag
SZERB ANTAL UTCA
2

26374321‐1‐18  525000,00  525000,00

INTEREST KFT. BUDAPEST Magyarorszag RADVANY U. 35/A 10428067243  540000,00  540000,00

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

14893199241  363894,00  363894,00

Ispotály 2001
Orvosi Betéti
Társaság

Eger Magyarorszag Csalogány u. 9.  195000,00  195000,00

ISTAP  BT. GYOR Magyarorszag UJ 71. 20958905108  64300,00  64300,00

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

23296796241  100000,00  100000,00

JAKLINE
DR.DOMOTOR MARIA

SOPRON Magyarorszag WESSELENYI U. 23 64719926328  85736,00  85736,00
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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)

JUNOR‐MED BT DEBRECEN‐JOZSA Magyarorszag SZILEGYHAZI UT 6 20990862309  367328,00  367328,00

Junor‐Med
Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt

Debrecen Magyarorszag
Szilegyházi út
6.

 120000,00  120000,00

KARADI‐NAGY BT. PECS Magyarorszag MARIA U. 21017252102  245000,00  245000,00

Kardos Tamás
István

Debrecen Magyarorszag
SZIGLIGETI UTCA
32.

68633143129  165000,00  165000,00

KATA DOKTOR BT. MISKOLC Magyarorszag
SZIRMAY ANTAL
UTCA 35

21571736205  200000,00  200000,00

KEKESI‐MED
EU.SZOLG.BT.

GOD Magyarorszag ATTILA U 18/B 21572115143  100000,00  100000,00

KERKOMED EU
SZOLG OKT ES KER
KFT.

BUDAPEST Magyarorszag
KIRALYHAGO U.
5/A

13949400143  160000,00  160000,00

KERKOVA
TANACSADO BT.

BUDAPEST Magyarorszag
TRENCSENYI UTCA
49/B.

21496598243  135000,00  135000,00

KERO‐MED EU.
SZOLG. BT.

DEBRECEN Magyarorszag
TESSEDIK S. U.
133

21006939309  150000,00  150000,00
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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)

KETBEL EU.SZOLG.
ES KER.BT.

KECSKEMET Magyarorszag NYIRI UT 38. 20519373103  15000,00  15000,00

KIMBERLY EU
SZOLG OKTATASI
BT.

PECS Magyarorszag SZURDOK DULO 3/A 20079327302  873865,00  873865,00

KIRALY ORVOSI
KFT.

SZOMBATHELY Magyarorszag SEMMELWEIS U. 2. 12694114118  586067,00  586067,00

KISS ROBERT
GABOR DR BT.

BUDAPEST Magyarorszag
SZENT KORONA
UTCA 49

22347758342  140000,00  140000,00

KISS‐MAKAY KFT DEBRECEN Magyarorszag LÓNYAY U 10 13533782309  145000,00  145000,00

KOLONICS
ZSUZSANNA

ZALAEGERSZEG Magyarorszag
KISPEST U. 11.
3/9

65554335140  205736,00  205736,00

KOMIC EU. KFT. KORMEND Magyarorszag
VIDA JOZSEF UTCA
1

22773735118  100000,00  100000,00

KONDOR ANTAL
TIBORNE EGYENI
VALLALK

VESZPREM Magyarorszag EGRI J. U. 7 60469980139  97000,00  97000,00
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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)

Kónyi‐Med
Egészségügyi és
Oktatási

Pécs Magyarorszag Magyarürögi út 21094574102  100000,00  100000,00

KOSZORUS
LASZLONE EV

DEBRECEN Magyarorszag BOROKA UTCA 77488044129  112000,00  112000,00

KRIS‐MED BT. NAGYKOVACSI Magyarorszag TINODI U. 30 28625362213  160117,00  160117,00

KULLMANN DOKI
Bt.

BUDAPEST Magyarorszag
APÁCZAI CSERE
JÁNOS U. 1

22149567‐2‐41  259700,00  259700,00

LAHYNARA BT. DUNAVARSANY Magyarorszag TOMPA U. 10 25109429113  100000,00  100000,00

LAUSMED KFT. BAJA Magyarorszag NYÍRFA UTCA 17 14585050‐2‐03  100000,00  100000,00

Lelkesi Anita Mátészalka Magyarorszag Ifjúság tér18/D 74287686235  100000,00  100000,00

LIFE‐CARE
EGESZSEGUGYI BT

BUDAPEST Magyarorszag
LANGLILIOM U. 4.
22

20900036341  165405,00  165405,00
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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)

LILI MEDICAL
KFT.

DEBRECEN Magyarorszag FEJEDELEM U 11997933309  157500,00  157500,00

LIMED 2000 EÜ.
Szolgáltató Bt.

Miskolc Magyarorszag Berekkert u. 98.  266700,00  266700,00

LONCO‐MEDIC BT BUDAPEST Magyarorszag ORLO U 17 27045633141  1964282,00  1964282,00

LOVASZ ES TARSA
EU. SZOLG. BT.

CSERKUT Magyarorszag RAKOCZI U. 27 21973932302  265000,00  265000,00

LUPUS & UXOR
MED. BT.

BUDAPEST Magyarorszag
ZIRZEN JANKA U.
55. FSZ.2

20990226243  383465,00  383465,00

MÁCSÁR ZOLTÁN
EV.

ÚRHIDA Magyarorszag HÓVIRÁG UTCA 67551929‐1‐27  175000,00  175000,00

MAGYAR
DERMATOLOGIAI
TARSULAT

BUDAPEST Magyarorszag MARIA U 41 19001157242  2735000,00  2735000,00

Magyar
Gyermekorvosok
Társasága

Budapest Magyarorszag Bokay Janos 42  1005465,80  1005465,80

MARKNE DR.SAROSI
VERONIKA

PECS Magyarorszag NAPVIRAG U. 8/1 66048558122  180000,00  180000,00
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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)

MED LAB 2005
EGÉSZSÉGUGYI

BUDAKALÁSZ Magyarorszag SEKRESTYÉS ÚT 22213176213  495000,00  495000,00

Med Palace
Egészségügyi
Szolgáltató
Betéti Társaság

Budapest Magyarorszag
Bem József u.
24. 3. em. 3.

 60000,00  60000,00

MED‐ARDO BT. BUDAPEST Magyarorszag
GOMBOCZ Z U. 16
AI/2

21072914143  100000,00  100000,00

MEDBEKI‐58 BT. SZEGED Magyarorszag
ÖTHALOM UTCA 41.
3. EM

20888369106  131861,00  131861,00

MEDECOM KFT BUDAPEST Magyarorszag
GARDONYI GEZA
UTCA 34

12349625341  738809,00  738809,00

MED‐GAP EU. ES
SZOLG. KFT.

SZOMBATHELY Magyarorszag
WESSELENYI
MIKLOS U. 30

23079223218  100000,00  100000,00

MEDICAL PRAXIS
KFT.

MISKOLC Magyarorszag
KISFALUDY K. U.
49.

11583190105  100000,00  100000,00

MEDICOART EU ES
SZOLG BT.

DEBRECEN Magyarorszag
TESSEDIK S. UTCA
4

21061354209  127500,00  127500,00
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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)

MEDICO‐TEAM KFT. NYIREGYHAZA Magyarorszag MATROZ U. 1. 12852086315  264648,00  264648,00

Medico‐Team
Természettudomán
yi Humán Kutató
és Szolgáltató
Kft.

Nyíregyháza Magyarorszag Matróz u. 1.  30000,00  30000,00

MEDIFARMA‐2000
BT

SZEGED Magyarorszag PALFY U 57/B 21079533306  376048,00  376048,00

MEDIMREUM BT. BUDAPEST Magyarorszag
GÁRDONYI GÉZA ÚT
22. FSZT. 5

25154869‐1‐41  210000,00  210000,00

MEDINBAU KKT GYOR Magyarorszag UJKUT U 17 20696726206  613333,00  613333,00

MEDISIGN KFT. BUDAPEST Magyarorszag
ROBERT KAROLY
KRT. 14/C

13532547241  165000,00  165000,00

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

21905065342  915000,00  915000,00

MEDMARE BT. VESZPREM Magyarorszag KORONA KOZ 2 21814004219  135000,00  135000,00
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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)

MEDOC 2000 BT. DEBRECEN Magyarorszag FAY A. U. 27 20652159309  585649,00  585649,00

MEDORIGO ORVOSI
ES SZAKTANACSADO
BT

BUDAPEST Magyarorszag TROMBITAS UT 35 21870822241  187000,00  187000,00

MEDRHEUM BT. VESZPREM Magyarorszag VARGA U. 8/F 22159205219  190000,00  190000,00

MEDULLA‐P
Egészségügyi
Szolgáltató
Betéti Társaság

Miskolc Magyarorszag Adler K. u. 7.  140000,00  140000,00

MÉDY‐KE BT Budapest Magyarorszag Orom utca 6. 20941301141  187459,00  187459,00

MESTER.DOC KFT Hajdúböszörmény Magyarorszag
Thököly Imre
utca 50.

14735657209  105000,00  105000,00

METAFI 2000 BT BUDAPEST Magyarorszag VARALJA U. 15. 20772329141  100000,00  100000,00

MG EGESZSEGUGYI
TANACSADO BT.

BUDAPEST Magyarorszag
SZENT ISTVAN
KRT. 30.

28480941343  100000,00  100000,00
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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)

MG‐MED EU. ES
TANACSADO BT.

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

21524466342  151228,00  151228,00

MIKLONOR Kft BUDAPEST Magyarorszag FERENC KRT. 25843129243  267500,00  267500,00

MIKOVI Gyógyító
és Oktató Bt.

Budapest Magyarorszag
Peterdy utca 36.
A. ép. 3.
emelet 16.

 210727,20  210727,20

Mobiodin Kft RACKEVE Magyarorszag
KOSSUTH LAJOS U.
64

13944876113  200000,00  200000,00

Multileaf
Kommunikációs
Kft.

Győr Magyarorszag
Dembinszky u.
17.

 114300,00  114300,00

MULTIMYA
EGSZSEGUGYI
SZOLGALTATO

PILISSZENTIVAN Magyarorszag SZURET UTCA 2 26307204‐1‐13  525000,00  525000,00

Munkácsi és Jóna
Bt

Debrecen Magyarorszag
Damjanich u.
20/A 3/2

 40000,00  40000,00

MYO‐MED ÉP BT. BUDAPEST Magyarorszag NAGYBÁNYAI ÚT 28702928141  180000,00  180000,00
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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)

NEMFÁJ BT. Szeged Magyarorszag DÁNI J. U. 12. 20918648106  1050000,00  1050000,00

NEPHROGRAFT BT BUDAPEST Magyarorszag KUN U 12 21103627342  99200,00  99200,00

NESA‐MED KFT. MEZŐKÖVESD Magyarorszag AKÁCFA U. 67 23016271205  100000,00  100000,00

NEURODIAB ORVOSI
ES TANACSA.BT

BUDAPEST Magyarorszag HUNYADI U 72 21002210241  732500,00  732500,00

NEUROGENOM BT. BUDAPEST Magyarorszag KETUJFALU U. 79 21894642343  127500,00  127500,00

NEUROREX BT. BUDAPEST Magyarorszag HŰVÖSVÖLGYI ÚT 22896094‐2‐41  180000,00  180000,00

NIL NOCERE
MEDICINA BT.

BUDAPEST Magyarorszag LAJOS U. 142 21994649141  312324,00  312324,00

Novotalex Kft. Szeged Magyarorszag
József Attila
sgrt. 78

 135000,00  135000,00
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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)

NOXA‐MED EU.
SZOLG. KFT.

KISBER Magyarorszag RITTER F U. 2/B 13901561211  100000,00  100000,00

Nyírdiab Kft. Nyíregyháza Magyarorszag Jég utca 6 23118067215  100000,00  100000,00

O‐BUDAKORTEX KFT BUDAPEST Magyarorszag BECSI UT 12651672241  952500,00  952500,00

OCULART Bt. Gyöngyösfalu Magyarorszag
Alkotmány utca
39.

21888908118  120000,00  120000,00

OKKER MED BT SZENTES Magyarorszag
MORA FERENC U
1/A

20248141106  180000,00  180000,00

ONCOCARD Kft. TÖRÖKBÁLINT Magyarorszag
ADY ENDRE UTCA
2.

25160699113  113024,00  113024,00

ONCODATA BT. GYOR Magyarorszag BUKK U 5 21391826308  918262,00  918262,00

Oncodata Bt. Felpéc Magyarorszag József A. u. 11.  50800,00  50800,00

ONCO‐TRIAL Kft. GYŐR Magyarorszag
HUNYADI U 7/A I.
EM

14449446208  50800,00  50800,00
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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)

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

21024674341  860801,00  860801,00

Onkomed Team
Kft.

Debrecen Magyarorszag
Vasvári Pál u.
30.

 952500,00  952500,00

ONKO‐SZEG KFT. SZEGED Magyarorszag ABEL U. 4. 24684459206  441080,00  441080,00

ORDON BT PECS Magyarorszag HATTYU UTCA 5 20101141202  135000,00  135000,00

Országos
Szakmai Oktató
Központ Kft.

Budapest Magyarorszag
Róna u 229.
I.em.

14006937242  66162,00  66162,00

Pannon Business
International
Kft.

Budapest Magyarorszag
Székely Bertalan
utca 1/B.

14542628242  100000,00  100000,00

PAPP‐CARDIO KFT ZALAEGERSZEG Magyarorszag
HEGYALJA U 56
3/11

14842289220  100000,00  100000,00

PATYI ES TARSA
EU. BT.

GYOR Magyarorszag MUNKACSY U. 1‐5 22425906108  60000,00  60000,00

PERIDERM BT. BUDAPEST Magyarorszag AGARDI UT 12/a 21357620343  279300,00  279300,00
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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)

PFUNDEL EU.
SZOLG.KFT.

HEREND Magyarorszag ROZSA U. 33. 13619440119  293024,00  293024,00

PHARMADICSOM
KFT.

BUDAPEST Magyarorszag
GÁRDONYI G. UTCA
34

24376327241  439783,00  439783,00

PINTERNE DR
KADAR CSILLA

MAKO Magyarorszag EOTVOS UTCA 30. 75957076126  100000,00  100000,00

PREMEDY KFT. SZOMBATHELY Magyarorszag HUNYADI J. U. 58 14521162218  507729,00  507729,00

PULMO BT EDELENY Magyarorszag ROZSNYOI U 21 20695213105  100000,00  100000,00

PULMOBIO TECH
KFT

BUDAPEST Magyarorszag SZIKES U 24998927209  541250,00  541250,00

PULMO‐HELP EU
SZOLG BT

KAPOSVAR Magyarorszag
KECELHEGYI UTCA
20

24704894114  100000,00  100000,00

PULMO‐MED 2001
KFT

BUDAPEST Magyarorszag TAVASZ U. 4 12630972213  100000,00  100000,00

PULMO‐PREVENT BUDAPEST Magyarorszag KANIZSAI U 2 20304942143  100000,00  100000,00
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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)

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

20681289311  452096,00  452096,00

RECEPTOR 2004
BT.

DEBRECEN Magyarorszag TEMPLOM UTCA 20. 21901573109  253750,00  253750,00

REDERMA Kft. BUDAPEST Magyarorszag EÖTVÖS UTCA 23440933242  105000,00  105000,00

REIMMUN KFT. SZEKESFEHERVAR Magyarorszag MARIAVOLGY 91. 25036718207  30000,00  30000,00

REMEDIKAL KFT KAPOSVAR Magyarorszag
KOPPANY VEZER U.
32

23395699114  113024,00  113024,00

REMISSZIO 2003
BT.

DEBRECEN Magyarorszag SOREGI JANOS U 5 21874448109  113024,00  113024,00

RETINA DOKTOR
KFT.

BUDAPEST Magyarorszag KOMOCSY UTCA 42. 14270488242  247500,00  247500,00

RETINA‐CENTRUM
KFT.

HAJDUSZOBOSZLO Magyarorszag HOFORRAS U 98. 14515143209  270000,00  270000,00
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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)

REUMA FARM
REUMATOLOGIAI,
FARMAKOLOGIAI,
EGESZSEGUGYI
SZOLGALTATO BT

Üröm Magyarorszag
József Nádor
utca 28/A

20765062113  20000,00  20000,00

REUMA‐DERM BT KECSKEMET Magyarorszag PASTHY K U 6 20663290303  502500,00  502500,00

REUMA21 KFT SZENTENDRE Magyarorszag SOVENY U 6 14535567213  262514,42  262514,42

REUMO‐DERM KFT. DEBRECEN Magyarorszag LOVERSENY U. 20 12484063109  1143500,00  1143500,00

REX CORDIS KFT KECSKEMET Magyarorszag TOPART U. 14111622303  200000,00  200000,00

R‐HARIMED KFT Budapest Magyarorszag
Haller u.
23‐25.C.ép

23901445243  85736,00  85736,00

RHEUMA‐HAEMAT
BT.

Miskolc Magyarorszag
3525 Estike u.
9.

 100000,00  100000,00

RITMOMED KFT. SZEGED Magyarorszag CSORBA U. 13351227106  140000,00  140000,00
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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)

RIZIKO 99 BT. DEBRECEN Magyarorszag
SIMONYI UT  I
37. I/25

20305297309  100000,00  100000,00

ROSTA ES TARSA
EU.SZOLG.BT.

FELSORAJK Magyarorszag SZABADSAG U 48 21950955120  150000,00  150000,00

SARLOS‐VARJU EU.
SZOLG. BT.

PECS Magyarorszag SEMMELWEIS U 10 20990659102  20000,00  20000,00

S.AR‐TI MED BT. CSITAR Magyarorszag KORHAZ UT 6. 22572431212  100000,00  100000,00

SCIENCE FOR
SPORT BT

Debrecen Magyarorszag Tankó Béla 7/A  775000,00  775000,00

SCIENCE MED BT. SZEGED Magyarorszag NEPKERT SOR 2/A 20937841106  576453,00  576453,00

SEB‐BEL
EGESZSEGUGYI ES
SZOLG KFT.

SZEGED Magyarorszag
TISZA L. KRT.
75.

14172847116  100000,00  100000,00

SEPP ES TARSA
EU. SZOLG. BT

SZEGED Magyarorszag FO FASOR 13‐15/B 20991533106  660000,00  660000,00
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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)

SOLYMOSI BT. MISKOLC Magyarorszag ÁRVÁCSKA U. 4. 20268163205  120000,00  120000,00

Somogyi‐Ezer
Kft.

Kaposvár Magyarorszag
Kőrösi Csoma
utca

24376932214  114300,00  114300,00

SPORT LIVE MÉDIA
KFT

BUDAPEST Magyarorszag NÁDUDVAR U. 12194614‐2‐43  165000,00  165000,00

SugarCare Med
Kft

Budapest Magyarorszag
Márvány utca 42
4. em. 3a

27085914243  100000,00  100000,00

SZABODO MEDICAL
BT

MATESZALKA Magyarorszag AKACFA U 3 25091119115  100000,00  100000,00

SZAMO‐VAR MED
BT.

DEBRECEN Magyarorszag VÁG UTCA 36/C 22241645209  350000,00  350000,00

SZANIDERM BT GYOR Magyarorszag FESZEK U. 22477934208  127500,00  127500,00

Szántó Orvosi
Szolgáltató
Betéti Társaság

Budapest Magyarorszag
Alsóhatár utca
5. D. ép. 1. em.
5.

 200000,00  200000,00
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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)

SZEKELY‐KOCZAN
EU.SZOLG.BT.

SOPRON Magyarorszag
HUNYADI JANOS
UTCA 35

20915401108  100000,00  100000,00

SZENTGYORGYI
HARSFAVIRAG BT.

BALATONSZENTGYOR
GY

Magyarorszag
BERZSENYI UT.
105

20931371314  113024,00  113024,00

SZOCS DEPOT
EU.SZOLG.KFT

BUDAPEST Magyarorszag NEPFURDO U. 21 13493019241  100000,00  100000,00

SZOMUHELY
CONSULTING KFT.

Szombathely Magyarorszag SIP UTCA 23094477218  367750,00  367750,00

SZONYINE DR.
BIRO KRISZTINA
EVA

BUDAPEST Magyarorszag
LORANTFFY
ZSUZSANNA UT 14.

69702107141  374378,00  374378,00

Szt László és
Szt István
Kórház

Budapest Magyarorszag NAGYVÁRAD TÉR 1 18735006143  20000000,00  20000000,00

TIDEMEDIT
EGESZSEGUGYI
SZOLG. KFT.

BEKESSZENTANDRAS Magyarorszag
BAJCSY‐ZSILINSZK
Y U. 52

23942277104  100025,00  100025,00

TOKOTA BT. PECS Magyarorszag MAGASLATI UT 52 21433656202  20000,00  20000,00
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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)

TÓTH VERONIKA
MÁRIA

Budapest Magyarorszag Kocsány utca 4. 76334492141  136000,00  136000,00

Twiston Kft Budapest Magyarorszag
Bacsó Béla u.
14. 1/8.

 155000,00  155000,00

VA 2 MED KFT. MISKOLC Magyarorszag UJITOK U. 19 13632843205  108750,00  108750,00

Varázshegy Bt. Budapest Magyarorszag
Gárdonyi G. út.
34.

 320000,00  320000,00

VARGA‐KELEMEN
E.U. KFT

SZOMBATHELY Magyarorszag
CSIKOR ELEMER U
11

11982324118  320000,00  320000,00

Vásárhelyi‐Med
BT.

Körmend Magyarorszag
Képúti liget 4.
7. ép.

21376768118  100000,00  100000,00

VASS‐EGESZSEG EU
SZOLG KFT.

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

23401880242  407500,00  407500,00

VIG EGESZSEG BT. BUDAPEST Magyarorszag PANNONIA U  I 6 20545558141  100000,00  100000,00
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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)

VIRANE KASZAS
ANETT EV

SZOMBATHELY Magyarorszag FORTUNA U. 19/C. 65964538138  32500,00  32500,00

VITAL‐MEDICINA
KFT.

VESZPREM Magyarorszag ARVA U. 5 14032507219  250000,00  250000,00

VITAL‐MED‐ING
BT.

DUNAHARASZTI Magyarorszag
DR. POSTA SANDOR
U. 40.

22140537113  100000,00  100000,00

VIZIONMED BT. SZEGED Magyarorszag
SZOGI JOZSEF U.
15

22375148206  135000,00  135000,00

Volantis
Szolgáltató
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

Ebes Magyarorszag Kossuth utca 98.  41000,00  41000,00

VOX‐PHARMA KFT. BUDAPEST Magyarorszag ROKA U. 1/B 13774965241  718333,00  718333,00

WeeMed
Biomedical Kft.

Miskolc Magyarorszag Toldi u. 26. 13470953105  105000,00  105000,00

WELLKULTUR KFT. DEBRECEN Magyarorszag GYEPUSOR U. 5/A 14977831209  100000,00  100000,00
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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)

Wipharma Kft. Budapest Magyarorszag Erdőalja u. 38 11787442241  300000,00  300000,00

W‐N MED KFT. BUDAPEST Magyarorszag
CSALOGANY UTCA
3/D I.EM/2.

24175762241  962000,00  962000,00

ZALA MEDICINA
2000 EU. BT.

ZALAAPATI Magyarorszag
SZENT ISTVAN TER
5‐6.

20257383220  100000,00  100000,00

ZOZMAN KFT DEBRECEN Magyarorszag
NAGYERDEI KRT A
EP 20

22921505109  20000,00  20000,00

32 FOG BT. SZEGED Magyarorszag KAZINCZY U. 2 21767115106  180000,00  180000,00

4 P OKTATO ES
EU. SZOLG. BT.

BUDAPEST Magyarorszag RAKOS UTCA 6. 29054888143  100000,00  100000,00
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(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
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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)

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

A fentiek szerinti Kedvezményezetteknek nyújtott Juttatások összege ‐ 3.2. pont  14000,00  60000,00  74000,00

Kedvezményezettek száma ‐ összesített közzététel ‐ 3.2. pont 1 1 1

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

100,00 0,24
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ÖSSZESÍTETT KÖZZÉTÉTEL

Kutatás‐fejlesztéshez kapcsolódó Juttatások ‐ 3.4 pont és 1.sz Melléklet  1264779559,74  175259417,24




