
1. sz Melléklet - minta

Publikáció időpontja:30/06/2017

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)

Bakóné Bodnár
Katalin

Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

4672  7.400,00  7.400,00

Dr. Balla Edit Békéscsaba Magyarorszag Gyulai út 18. 62341  25.984,00  91.525,00  117.509,00

Dr. Bátai Árpád Budapest Magyarorszag Gyáli út 5-7. 49570  308.848,00  164.307,14  473.155,14

Bednárszky
Ildikó

Debrecen Magyarorszag
Jerikó utca
21-23.

56149  27.953,00  27.953,00

Berczi Magdolna Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

12748  7.400,00  7.400,00

Dr. Berta Eszter Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

64735  31.796,00  24.110,00  55.906,00

Dr. Bögös Anita Budapest Magyarorszag
Maglódi út
89-91.

69054  19.000,00  23.000,00  42.000,00



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
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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)

Dr. Bokor Anita Szombathely Magyarorszag
Markusovszky
Lajos utca 5.

51505  512.000,00  40.000,00  117.739,82  669.739,82

Dr. Bősz Nanetta Mohács Magyarorszag
Szepessy Ignác
tér 7.

62210  25.984,00  48.100,00  74.084,00

Dr. Csányi Mária Gyöngyös Magyarorszag
Dózsa György út
20-22.

40237  27.953,00  66.102,00  94.055,00

Dr. Csejtei
András

Szombathely Magyarorszag
Markusovszky
Lajos utca 5.

33950  256.800,00  457.802,00  714.602,00

Dr. Décsi
Melinda

Miskolc Magyarorszag Csabai kapu 42. 72160  24.016,00  66.102,00  90.118,00

Dr. Dömötör
Johanna

Debrecen Magyarorszag
Bartók Béla út
2-26.

67836  39.000,00  39.000,00

Dr. Dömötör
Mária Ágnes

Sopron Magyarorszag Győri út 15. 50399  441.000,00  84.900,00  109.350,57  635.250,57

Dr. Fata Emőke Szombathely Magyarorszag
Markusovszky
Lajos utca 5.

74099  31.498,00  37.203,00  68.701,00



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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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. Fényes Márta Budapest Magyarorszag
Görgey Artúr út
30.

31870  24.016,00  24.016,00

Dr. Fogarasi
András Gyula

Budapest Magyarorszag Ilka utca 57. 54899  313.991,00  160.022,37  474.013,37

Dr. Frank Emil Kecskemét Magyarorszag
Piaristák tere
7.

24892  39.802,68  39.802,68

Dr. Gyökeres
Tibor

Budapest Magyarorszag
Podmaniczky utca
109-111.

47473  38.136,00  38.136,00

Dr. Gyorsok
Zsuzsanna

Budapest Magyarorszag Amerikai út 57. 35135  313.991,00  202.630,95  516.621,95

Dr. Havasi Anett Veszprém Magyarorszag Kórház utca 1. 57491  27.110,00  60.693,00  87.803,00

Dr. Herke Paula
Szigetszentmikló
s

Magyarorszag Viola utca 1. 41792  24.016,00  66.102,00  90.118,00

Dr. Jakucs János Gyula Magyarorszag
Semmelweis utca
1.

42454  441.000,00  84.900,00  109.350,57  635.250,57



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
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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)

Dr. Jancsikin
Lyubomir

Deszk Magyarorszag
Alkotmány utca
36.

39219  24.016,00  22.034,00  46.050,00

Dr. Jánossy
Ágnes

Bicske Magyarorszag Kossuth tér 17. 70881  3.937,00  26.780,00  30.717,00

Dr. Jóna Ádám Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

73800  27.119,00  27.119,00

Dr. Joó Ildikó Székesfehérvár Magyarorszag
Seregélyesi út
3.

53456  25.197,00  19.828,00  45.025,00

Juhászné Harangi
Gabriella

Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

69492  7.400,00  7.400,00

Dr. Karádi
Oszkár

Pécs Magyarorszag
Édesanyák útja
17.

51816  512.000,00  40.000,00  117.739,82  669.739,82

Dr. Kiss József Veszprém Magyarorszag Kórház utca 1. 19627  19.000,00  23.000,00  42.000,00

Dr. Kiss László Szolnok Magyarorszag Tószegi út 21. 37756  31.496,00  37.203,00  68.699,00



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)
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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)

Dr. Kóródi Tünde
Éva

Székesfehérvár Magyarorszag
Seregélyesi út
3.

43342  33.071,00  19.828,00  52.899,00

Koszorús
Lászlóné

Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

84276  7.400,00  7.400,00

Dr. Kövér Erika Pécs Magyarorszag
Édesanyák útja
17.

46691  93.278,00  81.384,00  174.662,00

Dr. Kui Róbert Szeged Magyarorszag
Korányi fasor
6-8.

64371  206.677,61  206.677,61

Lente László Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

187445  7.400,00  7.400,00

Dr. Majoros
Tibor

Miskolc Magyarorszag
Csabai kapu
9-11.

69983  206.677,61  206.677,61

Dr. Marosi Márta Budapest Magyarorszag Laktanya utca 4. 41821  24.016,00  44.068,00  68.084,00

Dr. Mező
Izabella

Székesfehérvár Magyarorszag
Seregélyesi út
3.

54557  33.071,00  19.828,00  52.899,00



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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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. Mezei Klára Nyíregyháza Magyarorszag
Szent István
utca 68.

44740  56.260,00  35.011,00  91.271,00

Dr. Mikala Gábor Budapest Magyarorszag Gyáli út 5-7. 56022  313.991,00  313.991,00

Dr. Miltényi
Zsófia

Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

58358  441.000,00  84.900,00  109.350,57  635.250,57

Dr. Moezzi Mehdi Pécs Magyarorszag Akác utca 1. 57933  206.677,61  206.677,61

Dr. Molnár Márta Gödöllő Magyarorszag
Ady Endre sétány
62.

41742  39.802,68  39.802,68

Dr. Molnár
Szabolcs

Gyula Magyarorszag
Semmelweis utca
1.

48610  33.071,00  33.071,00

Dr. Nagy
Gabriella

Miskolc Magyarorszag
Csabai kapu
9-11.

48867  102.484,00  102.484,00

Nagy Smaranda
Rodinka

Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

215075  7.400,00  7.400,00



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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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)

Dr. Niedermayer
Dóra Szonja

Budapest Magyarorszag
Frankel Leó ut
25-29

61941  105.000,00  105.000,00

Oláhné Sallai
Ágnes

Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

119472  7.400,00  7.400,00

Dr. Pánczél
István

Békés Magyarorszag
József Attila
utca 5.

31941  24.016,00  44.068,00  68.084,00

Dr. Pápay Beáta Makó Magyarorszag Liget utca 1/d. 35500  441.000,00  84.900,00  525.900,00

Dr. Patócs
Attila

Budapest Magyarorszag
Szentkirályi
utca 46.

58933  219.793,70  144.322,82  364.116,52

Dr. Páyer Edit Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei krt.
98.

67455  27.119,00  27.119,00

Petricz Andrea Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

193097  7.400,00  7.400,00

Dr. Pettendi
Piroska

Szolnok Magyarorszag Tószegi út 21. 58540  441.000,00  84.900,00  109.350,57  635.250,57



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. Puskás Rita Budapest Magyarorszag
Diós árok u.
1/C.

73233  24.016,00  66.102,00  90.118,00

Dr. Putz
Zsuzsanna

Budapest Magyarorszag
Korányi Sándor
utca 2/a.

59640  25.197,00  43.793,00  68.990,00

Radicsné Nagy
Szilvia

Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

132348  7.400,00  7.400,00

Dr. Rosta László Felsőrajk Magyarorszag
Szabadság utca
48.

56386  32.000,00  19.400,00  51.400,00

Dr. Salamonné
Dr. Toldy
Erzsébet

Szombathely Magyarorszag
Markusovszky
Lajos utca 5.

6451  31.496,00  55.805,00  87.301,00

Dr. Saleh Qasem Fehérgyarmat Magyarorszag
Damjanich utca
1.

64823  25.197,00  25.197,00

Sándorné Gulya
Annamária

Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

197074  7.400,00  7.400,00

Dr. Sinkovicz
András

Pécs Magyarorszag Lánc utca 12. 58703  24.016,00  22.034,00  46.050,00



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. Sóki Enikő
Ilona

Vásárosnamény Magyarorszag
Ady Endre utca
5.

46360  27.197,00  27.197,00

Dr. Soós Judit Székesfehérvár Magyarorszag Hunyadi utca 2. 67121  14.961,00  26.780,00  41.741,00

Szabó Éva Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

243016  7.400,00  7.400,00

Dr. Szabó
Gyöngyi

Budapest Magyarorszag Dévai utca 15/a. 37045  27.953,00  44.068,00  72.021,00

Dr. Szűcs Miklós Budapest Magyarorszag Üllői út 78/b. 40734  236.738,00  743.152,00  979.890,00

Dr. Szendrei
Tamás

Szombathely Magyarorszag
Markusovszky
Lajos utca 5.

65848  448.000,00  126.760,00  109.350,57  684.110,57

Szőke Gyöngyi Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

157313  7.400,00  7.400,00

Takaró Éva Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

160139  7.400,00  7.400,00



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. Tamási
László

Miskolc Magyarorszag Csabai kapu 42. 26781  3.000,00  33.000,00  36.000,00

Dr. Tiboly Márta Keszthely Magyarorszag
Ady Endre utca
2.

53821  165.186,00  592.072,00  757.258,00

Tokajiné
Szebenszki
Emerencia

Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

163017  7.400,00  7.400,00

Dr. Tornóczky
Tamás

Pécs Magyarorszag Szigeti út 12. 46697  93.277,00  81.384,00  174.661,00

Tóth Andrea Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

75327  7.400,00  7.400,00

Tóth Boglárka Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

239382  7.400,00  7.400,00

Dr. Tóth Enikő Budapest Magyarorszag
Maglódi út
89-91.

70757  19.000,00  23.000,00  42.000,00

Tóthné Molnár
Szilvia

Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

167509  7.400,00  7.400,00



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. Ujj György Szolnok Magyarorszag Tószegi út 21. 29605  165.165,00  592.072,00  757.237,00

Dr. Ungár Anna Budapest Magyarorszag
Vörösmarty utca
47/b.

34712  24.016,00  44.068,00  68.084,00

Dr. Varga Diána
Margit

Szombathely Magyarorszag
Markusovszky
Lajos utca 5.

70516  26.000,00  22.000,00  48.000,00

Dr. Varga
Erzsébet

Kalocsa Magyarorszag
Selyemerdő utca
1.

39771  32.000,00  23.000,00  55.000,00

Virág Lászlóné Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

178732  7.400,00  7.400,00

Dr.
Volosinovszki
Hajnalka

Szentes Magyarorszag
Sima Ferenc utca
44-58.

62172  32.000,00  23.000,00  55.000,00



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)

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

A fentiek szerinti Kedvezményezetteknek nyújtott Juttatások összege - 3.2. pont  13.356.369,00  24.974.695,62  4.016.980,83  2.692.096,39  45.040.141,84

Kedvezményezettek száma - összesített közzététel - 3.2. pont 127 143 11 21 165

Kedvezményezettek (összesített közzététel) százalékos aránya az összes
Kedvezményezett viszonylatában

70,95 65,90 68,75 65,63



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
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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)

A BORGYOGY.
HALADASAERT
ALAPIT

Szeged Magyarorszag KORANYI FASOR 18461761106  2.000.000,00  2.000.000,00

A HAZAI
SZERVATULTETESER
T ALAP

BUDAPEST Magyarorszag BAROSS U. 23 19700430142  2.870.200,00  2.870.200,00

A KORSZERU
SZEMESZETI MIKR.

DEBRECEN Magyarorszag NAGYERDEI KRT 98 18546040109  1.062.990,00  1.062.990,00

ADAM DOKTOR EU.
BT.

DEBRECEN Magyarorszag BUSI U 19 22888798109  50.000,00  50.000,00

AERO-VIT BT PECS Magyarorszag
JOZSEF ATTILA U.
30

20119777302  50.000,00  50.000,00

AGGER KFT SZEKESFEHERVAR Magyarorszag ZSOLT U. 49 13438845107  50.000,00  50.000,00

AHAT EU.KER.ES
SZOLG.KFT

SZENTLORINC Magyarorszag MATYAS KIR.U. 30 14825741102  541.800,00  541.800,00

ALAPITVANY A
KELET-MAGYARORSZ
AGI TR

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

18524246109  2.000.000,00  2.000.000,00



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 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)

ALLERG BT. BUDAPEST Magyarorszag ZOLYOMI UT 5 21535150343  115.500,00  115.500,00

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

21919240315  50.000,00  50.000,00

AMUN-MED KFT. VERTESSZOLOS Magyarorszag HOMOK U. 11 13818405211  99.000,00  99.000,00

ANDKAL MED BT. BUDAPEST Magyarorszag
BATORKESZI U.
35.

21937617242  1.307.200,00  1.307.200,00

ANGYALOS ES
TARSA KFT.

ABAUJSZANTO Magyarorszag TEMPLOM KOZ 1311645920  50.000,00  50.000,00

ANNRIKA-MED KFT SZOMBATHELY Magyarorszag
FELSOBUKI NAGY
PAL U. 54.

23519640118  40.000,00  40.000,00

APGAR 10
GYERMEKORVOSI BT

ZALAGEGESZSEG Magyarorszag NYERGES U. 19 22570013320  158.125,00  158.125,00

ARANYOSI ES
KESZTHELYI EU ES
SZOLG

DEBRECEN Magyarorszag PILINSZKY U. 33 13101163109  50.000,00  50.000,00
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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)

ARS AESTHETICA
EU. ES
SZOLG.KFT.

BUDAPEST Magyarorszag VARFOK U. 14. 12730041241  201.600,00  201.600,00

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

25196214109  99.000,00  99.000,00

ATIFLOR KFT. BUDAPEST Magyarorszag
KESMARKI UTCA 8.
1.

22676896243  86.250,00  86.250,00

AXAMED BT. DEBRECEN Magyarorszag SZUR U 13 13223665309  75.600,00  75.600,00

AZ EGESZSEG A
JOVONK ZALOGA
ALAPITV

PECS Magyarorszag
ZSOLNAY V UTCA
40

18627909102  7.600.000,00  7.600.000,00

AZ
EGESZSEGUGYBEN
DOLGOZOKERT 2009

DEBRECEN Magyarorszag
DARABOS U. 16
6.e 35

18024148109  648.090,00  648.090,00

B & B EU SZOLG.
BT.

MARTONVASAR Magyarorszag JOKAI M. 68 20673213107  112.500,00  112.500,00

BACSO ES TARSA
BT.

DUNAKESZI Magyarorszag RAKOCZI U. 15 28510866213  71.000,00  71.000,00
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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)

BAKO LASZLO BIATORBAGY Magyarorszag ISKOLA UTCA 14 60988308133  443.200,00  443.200,00

BALATONFUREDI
SZIVKORHAZ
ALAPITVANY

BALATONFURED Magyarorszag GYOGY TER 2 19262235119  29.033,00  56.739,00  85.772,00

BALIKO ES TARSA
BT.

PECS Magyarorszag
FELSOVAMHAZ U.
65

20569457302  497.500,00  497.500,00

BALLANE
DR.MOLNAR MARTA

BUDAPEST Magyarorszag ATLASZ U. 21 60531748142  100.000,00  100.000,00

BARNA ES TARSA
MED. BT.

SZEGED Magyarorszag
KOSSUTH LAJOS
UTCA 43\

21757013106  40.000,00  40.000,00

BAUKNECHT ORVOSI
BT.

BUDAKESZI Magyarorszag FO UT. 16. 24544841113  182.500,00  182.500,00

BELGYOGY-HAEMAT
BT.

MISKOLC Magyarorszag
FELSORIZSIN KRT.
23.9-5

21169816305  99.000,00  99.000,00

BELSZEM MED KFT. BUDAPEST Magyarorszag BOCSKAI UT. 40 22937768143  105.000,00  105.000,00
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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)

BEL-VIZIT KFT. PECS Magyarorszag MARIA U.1. 24238670102  113.850,00  113.850,00

BERTALANNE DR.
BOSZ NANETTA

PECS Magyarorszag
GOSZTONYI GY. U.
20/B

65461224122  50.000,00  50.000,00

BIRONE DR.PEPO
JUDIT

HODMEZOVASARHELY Magyarorszag LIGET SOR 30. 65631142326  99.000,00  99.000,00

BOLDEAZY BT. BUDAPEST Magyarorszag KURUCLESI UT 12 22314167241  241.920,00  241.920,00

BONSANTE KFT. DEBRECEN Magyarorszag HATSZEG U. 10 23384455109  50.000,00  50.000,00

BORVO SZOLG. ES
EU. KKT.

BUDAPEST Magyarorszag
VINCELLER U  I
32

21136146343  540.600,00  540.600,00

BRASNYO-MED BT PECS Magyarorszag BALICSI U 92 20119870102  50.000,00  50.000,00

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

25398935241  691.200,00  691.200,00

CARDIO-DENT BT. BUDAPEST Magyarorszag RET U 4 28637758241  160.000,00  160.000,00
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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  281.625,00  281.625,00

CARDIOPHARMA
2012 KFT

SZEGED Magyarorszag
TISZA LAJOS UTCA
11

23906505106  40.000,00  40.000,00

CONSILIUM BONUM
BT

KECSKEMET Magyarorszag NYIRI U. 22334828103  50.000,00  50.000,00

CONSULTING
MEDICAL BT.

BUDAPEST Magyarorszag
HITTERITO U.
18/B

20908261343  227.700,00  227.700,00

CSEKE EU. BT. SZOMBATHELY Magyarorszag
MARTON ARON U.
64.

20641018318  50.000,00  50.000,00

CSJV MARVANY BT. KECSKEMET Magyarorszag MUNKACSY U 22/A 20441485303  100.000,00  100.000,00

CUKORBETEGEK
BUDAPESTI
EGYESULETE

BUDAPEST Magyarorszag KALVIN TER 19025379142  200.000,00  200.000,00

DANICOR EU.
SZOLG. OKTATO
KFT

GYULA Magyarorszag
VASARHELYI PAL
U. 4 3/21.

25030004104  50.000,00  50.000,00
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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)

DE ASTRIS BT BUDAPEST Magyarorszag FILLER U. 10/A 28701271241  40.000,00  40.000,00

DEBRECENI E.
ORVOS-ES
ETUD.CENTRUM

DEBRECEN Magyarorszag EGYETEM TER 1. 15329750209  370.000,00  370.000,00

DEBRECENI
ONKOLOGIA
BETEGEKERT ALAP

DEBRECEN Magyarorszag NAGYERDEI KRT 98 18407639109  990.000,00  990.000,00

DEL-ALFOLD
DAGANATOS
BETEGEINEK

KECSKEMET Magyarorszag kISFALUDY U 3 19551982203  1.600.000,00  1.600.000,00

DEMETER
ALAPITVANY

BUDAPEST Magyarorszag CSOVANYOS U. 18256110143  1.000.000,00  1.000.000,00

DERNE DR.MISZLAI
ZSUZSANNA

PECS Magyarorszag
CSORONIKA DULO
13

62513528122  227.700,00  227.700,00

DIACELL KFT PECS Magyarorszag INDOHAZ TER 2 11363765202  113.577,00  43.200,00  156.777,00

DIAMED 2003 BT. EGER Magyarorszag
KERTESZ U. 137 D
1/2

21861257110  75.000,00  75.000,00
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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)

DIAMEDFITT BT KISKINHALAS Magyarorszag
ERZSEBET
KIRALYNE 10

22594967103  75.000,00  75.000,00

D-MED 2000 BT. BUDAPEST Magyarorszag
BERCSENYI UTCA
14

20757388243  87.500,00  87.500,00

DOCENT VMS BT. DEBRECEN Magyarorszag AKADEMIA U 47 20937470309  75.000,00  75.000,00

DORETT EU.SZOLG
BT.

SZALKA Magyarorszag NAPFENY U 20 26476667117  75.000,00  75.000,00

DR. ACS PETER
E.V.

PECS Magyarorszag
LOTZ KAROLY UTCA
14/A

65931710122  107.500,00  107.500,00

DR. ATS KATALIN BUDAPEST Magyarorszag
FELSO ZOLDMALI
UTCA 102/A

66435035141  324.000,00  324.000,00

DR BALINT AGNES
ZSUZSANNA

DEBRECEN Magyarorszag
HONVEDTEMETO U.
63/C EP.

77495899129  68.750,00  68.750,00

DR
BANCZEROWSKINE
DR SIMO MAGDOLNA

BUDAPEST Magyarorszag BOLCSO UTCA 10 66855859143  172.500,00  172.500,00
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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 BATTHYANY
STRATTMANN
LASZLÓ

SZOMBATHELY Magyarorszag
MARKUSOVSZKY U
3SZ

18893524118  500.000,00  500.000,00

DR BIRKAS
ADRIENNE

BUAPEST Magyarorszag GARIBALDI U. 5.  328.000,00  328.000,00

DR. BOCSKEI
CSABA EGYENI
VALLALKOZO

BUDAPEST Magyarorszag
ALKOTMANY UTCA
49.

66474456143  150.000,00  150.000,00

DR. BOROTA
MARIUSZ

TATABANYA Magyarorszag
SARBERKI LTP 102
3/10

60807700131  50.000,00  50.000,00

DR BOSZORMENYI
NAGY GYORGY
PETER

BUDAPEST Magyarorszag RADAY UTCA 16 67188059143  960.500,00  960.500,00

DR CSORGO
SANDORNE

SZEGED Magyarorszag SZOVO U. 18 60396372126  518.000,00  518.000,00

DR EGYUD ZSOFIA
EV

SZEGED Magyarorszag
BUDAPESTI KRT
34/A

65866241126  72.000,00  72.000,00

DR. FARKAS
ANDRASNE

SZEGED Magyarorszag TAROGATO U. 32/C 60941240126  1.373.400,00  1.373.400,00
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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 GONCZI
MARIANN

DEBRECEN Magyarorszag
GOHER UTCA 35-37
1/A

67250635129  50.000,00  50.000,00

DR GRIGER MIHALY
ISTVAN

DEBRECEN Magyarorszag KISS ARON U 45 66945929129  50.000,00  50.000,00

DR HASITZ AGNES SZENTENDRE Magyarorszag BARACKOS UT 92 66369778133  227.500,00  227.500,00

DR. HUBINA ERIKA BUDAPEST Magyarorszag KOSSUTH U. 21 70863237151  227.700,00  227.700,00

DR. IGAZ PETER BUDAPEST Magyarorszag IGLO U.18. 66642035143  730.800,00  730.800,00

DR. ILLES ARPAD
EV.

DEBRECEN Magyarorszag HOMOK U. 141 77316451129  1.004.800,00  1.004.800,00

DR IVANYOS
ESZTER

BUDAPEST Magyarorszag
KOROMPAI U.
21-23/D

42057260143  322.920,00  322.920,00

DR KASA
KRISZTIAN

BUDAPEST Magyarorszag
HUNGARIA KRT 5-7
3E/4

60692379142  112.500,00  112.500,00

DR. KINCSES
ZSIGMOND TAMAS

VESZTO Magyarorszag KISS B U. 1 78303232124  454.250,00  454.250,00
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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. KINYO AGNES
EV

SZEGED Magyarorszag
BARKA UTCA 8. 3.
em. 1.

60359771126  253.000,00  253.000,00

DR KISS ZSOFIA BUDAPEST Magyarorszag ORSZAGBIRO UTCA 67560556141  75.000,00  75.000,00

DR. KOPPANY
GYORGYNE

SZOMBATHELY Magyarorszag
SZT IMRE HERCEG
U 70/A

74564253138  50.000,00  50.000,00

DR. KOSAR KLARA
E.V.

SZEGED Magyarorszag VOCSOK U. 5 60836768125  50.000,00  50.000,00

DR. KOVACS
ATTILA E.V.

SZEGED Magyarorszag
NEPKERT SOR
11./1.

71676678126  87.500,00  87.500,00

DR. LENGYEL
VERONIKA

MISKOLC Magyarorszag
SZEMEREY A. UTCA
48

66298519125  137.500,00  137.500,00

DR. LUPKOVICS
ZOLTAN ROBERT EV

MISKOLC Magyarorszag BERTALAN U. 25. 71656443125  40.000,00  40.000,00

DR MAJOROS TIBOR
EV

MISKOLC Magyarorszag
SZALAY LAJOS
UTCA

60774655125  68.750,00  68.750,00
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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 MESZEGETO
GABRIELLA

VESZPREM Magyarorszag TAKACSKERT U. 3 65792883139  75.000,00  75.000,00

DR. MOJZESNE DR
TELEGDY ENIKO
E.V.

SZOMBATHELY Magyarorszag SZERB A. U. 2 65643844238  79.063,00  79.063,00

DR MOLNAR GERGO
ATTILA

PECS Magyarorszag KOKSZ U 73 60079699122  75.000,00  75.000,00

DR ORLOVSZKI
VIKTORIA EV

BUDAPEST Magyarorszag
SZILKE U. 3 IV /
5

60905578241  50.000,00  50.000,00

DR. PAPP ANDRAS
EV

BUDAPEST Magyarorszag BAJVIVO UTCA 1 66459202141  172.000,00  172.000,00

DR. PENTEK
SZILVIA EV

NOVA Magyarorszag PETOFI U. 30 60927396140  274.500,00  274.500,00

DR. PONCSAK
MARIA

NAGYKOROS Magyarorszag ENCSI UTCA 4. 58558605133  50.000,00  50.000,00

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

23000142142  75.000,00  75.000,00

DR ROSANICSNE DR
NAGY ZSUZSANNA
AGN

SZOMBATHELY Magyarorszag
MARTON ARON UTCA
79

79284097138  394.500,00  394.500,00
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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. SONKOLY
GABRIELLA E.V.

SZOLNOK Magyarorszag
TANCSICS UT. 1
3/2

64761071336  99.000,00  99.000,00

DR SZABO MIKLOS MISKOLC Magyarorszag CSALOGANY U 67390906125  75.000,00  75.000,00

DR SZAKACS
PIROSKA

PECS Magyarorszag MAGASLATI UT 11 71028116122  75.000,00  75.000,00

DR. TOTH MIKLOS
VALLALKOZO

BUDAPEST Magyarorszag KENDE K. U.11/A. 65845884143  821.520,00  821.520,00

DR. TOTH
VERONIKA EV

GYOR Magyarorszag LIGET UTCA 74. 62850182128  90.000,00  90.000,00

DR UVEGES
SZILVIA EU KFT.

ESZTERGOM Magyarorszag KAPOLNA U 16 23083549111  40.000,00  40.000,00

DR VADASZNE DR
KAZI ZSUZSANNA

SZOLNOK Magyarorszag
FERENCZY KAROLY
UTCA 38

66058021136  250.000,00  250.000,00

DR VARGA RICHARD
KFT.

GYULA Magyarorszag
KENYERSUTO UTCA
29/A

23095076204  75.000,00  75.000,00

DR VARNAI BEATA BUDAPEST Magyarorszag PANNONIA UTCA 67800742141  50.000,00  50.000,00
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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. VASKO ATTILA DEBRECEN-JOZSA, Magyarorszag
KERTEKALJA UTCA
31

72436963129  50.000,00  50.000,00

DR. VITUS ERNO
EV.

TAPOLCA Magyarorszag
BAJCSY-ZSILINSZK
Y U. 15

60581509139  40.000,00  40.000,00

DR.AJTAY ZSOFIA
ESZTER EV

BUDAPEST Magyarorszag CSERTO U. 12-14 56126145242  50.000,00  50.000,00

DR.BARSAI ANDREA BUDAPEST Magyarorszag ULASZLO U. 39/41 64716057343  150.000,00  150.000,00

DR.BATAI ARPAD
ORVOSI BT.

BUDAPEST Magyarorszag DISZFU U 3 21469336341  516.600,00  516.600,00

DR.BATAR ORVOSI
SZOLG.BT.

DEBRECEN Magyarorszag POROSZLAY U 11 21544622309  548.550,00  548.550,00

DR.BIRO JOZSEF
E.V.

KUNSZENTMARTON Magyarorszag
TANCSICS M.
UTCA. 35

64365149136  50.000,00  50.000,00

DR.BODIS BEATA PECS Magyarorszag ILLES GY. U. 18 64214933322  115.000,00  115.000,00
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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.BODOR CSABA
EV

BUDAPEST Magyarorszag
FEGYVERNEK U.
2/78.

66865559143  702.400,00  702.400,00

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

70802768141  227.700,00  227.700,00

DR.BOSZORMENYI
KATALIN

BUDAPEST Magyarorszag ABEL JENO U. 5 57123059143  75.000,00  75.000,00

DR.BUDA ES TARSA
EU. BT.

ZIRC Magyarorszag
KOSSUTH L. U.
18.

21572809219  99.000,00  99.000,00

DR.CSEJTEI
ANDRAS

SZOMBATHELY Magyarorszag KEMENY ZS U 38 74590036138  1.108.800,00  1.108.800,00

DR.CSICSARI
KATALIN

EGER Magyarorszag
BAJCSY-ZSILINSZK
Y U. 1  2/5

65015232330  165.000,00  165.000,00

DR.DEAK LASZLO KAPOSVAR Magyarorszag HOVIRAG U 19 51261409334  40.000,00  40.000,00

DR.DONKA TUNDE POMAZ Magyarorszag ORLOVACZ U. 18 72053180133  50.000,00  50.000,00
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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.DUDAS ES
TARSA BT.

GYULA Magyarorszag DAMJANICH U. 16 20227025304  75.000,00  75.000,00

DR.EGERSZEGI
SANDOR

BUDAJENO Magyarorszag SZOLOHEGYI U. 1 58557666333  140.000,00  140.000,00

DR.ERFAN JOZSEF NYIREGYHAZA-OROS Magyarorszag ARNYHOMOK U 1/C 63813515235  227.700,00  227.700,00

DR.ESIK KATALIN NYIREGYHAZA Magyarorszag
KORANYI F. U.
190

65146048135  75.000,00  75.000,00

DR.FAZEKAS ARPAD
EV

BUDAPEST Magyarorszag ORGONA U  6. 70117646141  57.500,00  57.500,00

DR.FERENCZ
VIKTORIA

BUDAPEST Magyarorszag BOCSKAI U 5-7 60534260142  40.000,00  40.000,00

DR.FOGARASI
ANDRAS

BUDAPEST Magyarorszag RAKOSSZEG U. 28 70987030242  453.600,00  453.600,00

DR.FULOP TIBOR DEBRECEN Magyarorszag TESSEDIK S U 46 61922552129  179.375,00  179.375,00
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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  532.000,00  532.000,00

DR.GAAL INEZ
JUDIT

BUDAPEST Magyarorszag MORICZ ZS KRT 11 63125744343  50.000,00  50.000,00

DR.GAAL ZSOLT NYIREGYHAZA Magyarorszag CSALO KOZ 1. 51717948335  103.500,00  103.500,00

DR.GARDI JANOS SZEGED Magyarorszag SAJKA U. 12. 66836931126  54.000,00  54.000,00

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

60427047137  144.000,00  144.000,00

DR.GAZDAG ES
TARSA BT.

GYULA Magyarorszag
FERENCZY B. U.
16.

22270490304  50.000,00  50.000,00

DR.GEHERNE
DR.HUSZAR
HERMINA EVELIN

SZOMBATHELY Magyarorszag
ALMOS VEZER U.
21

65653757138  50.000,00  50.000,00

DR.GONDOS &
DR.ORBAN HAZORV.
KFT

NAGYATAD Magyarorszag TALIAN U 2/A 14503056114  40.000,00  40.000,00
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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.GYORSOK
ZSUZSANNA

BUDAORS Magyarorszag
BUDAKESZI UTCA
3.

46331843143  550.620,00  550.620,00

DR.GYULAI ADAM
EGYENI
VALLALKOZO

BUDAPEST Magyarorszag
TABORHEGYI
LEPCSO 6

65101793141  394.500,00  394.500,00

DR.HAMED ARYAN GYOR Magyarorszag
HEGYALJA U
32-34.

58702079328  175.950,00  175.950,00

DR.HIDVEGI TIBOR GYOR Magyarorszag UJ UTCA 23 64822956328  293.300,00  293.300,00

DR.JOBBAGY ZITA KECSKEMET Magyarorszag FORRAS U. 10 65741100123  394.500,00  394.500,00

DR.KAJTAR BELA
ISTVAN EV.

PECS Magyarorszag EVA U. 1 67374919222  200.000,00  200.000,00

DR.KATO
EGESZSEGUGYI ES
SZOLG. BT.

SZEKESFEHERVAR Magyarorszag SUTO U. 24. I/3 21072134107  50.000,00  50.000,00

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

43887194326  420.000,00  420.000,00

DR.KERENYI
ILDIKO ZSUZSANNA

NYIREGYHAZA Magyarorszag CSERMELY U. 22 65428579135  50.000,00  50.000,00
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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.KERESZTES
KATALIN

BUDAPEST Magyarorszag
LENHOSSEK U. 40.
2/7

60653178243  40.000,00  40.000,00

DR.KISSNE
DR.HORVATH
ILDIKO

BUDAKESZI Magyarorszag ERDO U. 28 62389396333  330.000,00  330.000,00

DR.KOVACS
KRISTOF EV.

PATY Magyarorszag RAKOCZI U. 104 66092825133  331.200,00  331.200,00

DR.KULKA JANINA
VERA

BUDAPEST Magyarorszag
VAROSMAJOR U. 36
III em2

64532088143  198.720,00  198.720,00

DR.KUN CSABA SZENTPETERSZEG Magyarorszag KOSSUTH U. 24 77467186129  40.000,00  40.000,00

DR.KURONYA
ZSOFIA EV.

BUDAPEST Magyarorszag EROD U. 20 1/5 66762126141  455.400,00  455.400,00

DR.MAGYAR MED
BT.

SZEGED Magyarorszag OSZ U. 44.FSZ.1. 22339847306  262.500,00  262.500,00

DR.MAHR BT ZALAEGERSZEG Magyarorszag LANDORHEGY U 30 20315076320  455.400,00  455.400,00
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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.MAKK LASZLO SZEGED Magyarorszag
TOROK U. 6 M.F.
1

61757976326  75.000,00  75.000,00

DR.MATYAS
KLOTILD

EGER Magyarorszag MAKLARI U. 83 65652268130  137.500,00  137.500,00

DR.MATYUS ARON BUDAPEST Magyarorszag RUTHEN UT 68 76380132141  40.000,00  40.000,00

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

47762275329  192.500,00  192.500,00

DR.MEZOSI EMESE PECS Magyarorszag KESKENY D. 7 61377251322  947.520,00  947.520,00

DR.MOCZAR CSABA
BT

KECSKEMET Magyarorszag IRINYI U 22 21115752103  50.000,00  50.000,00

DR.MOEZZI MEHDI PECS Magyarorszag
PECHY BLANKA TER
2

64307037122  112.500,00  112.500,00

DR.MOLNAR MARTA PECS Magyarorszag SZIGETI UT 116 43599864122  90.000,00  90.000,00

DR.OLAH ES TARSA
BT.

BUDAPEST Magyarorszag VENUSZ U 2 29101090243  210.000,00  210.000,00
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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.PAL KATALIN SZEKESFEHERVAR Magyarorszag BASTYA U 4 62991715327  99.000,00  99.000,00

DR.PALACZKI
ARANKA

DUNAUJVAROS Magyarorszag KORANYI S U 4-6 58330045327  99.000,00  99.000,00

DR.PALFOLDI
REGINA

SZEGED Magyarorszag SZOGI J. U. 40 64572053126  175.000,00  175.000,00

DR.PAPAI
ZSUZSANNA

BUDAPEST Magyarorszag FODOR U 89 63055816351  277.200,00  277.200,00

DR.PARAGH ES
TARSA BT.

DEBRECEN Magyarorszag KEKY L. U. 16 20545321309  446.500,00  446.500,00

DR.PESTI ANNA MATRAHAZA Magyarorszag
ALLAMI
GYOGYINTEZET

48126339130  175.000,00  175.000,00

DR.PETRANYI
AGOTA

BUDAPEST Magyarorszag
HUNYADI J. U.
11.

65685419241  227.700,00  227.700,00

DR.PIKO BELA GYULA Magyarorszag SEMMELWEIS U 1 71533270124  579.600,00  579.600,00
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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.PIROS ES
TARSA FOGOR ES
EU SZOLG

SARVAR Magyarorszag MARKUSOVSZKY U 6 26859268118  186.875,00  186.875,00

DR.PIUKOVICS
KLARA

SZEGED Magyarorszag TAPAI U 19 45911916126  165.600,00  165.600,00

DR.POOS
GABRIELLA

BALATONFURED Magyarorszag PASZTOR JANOS U. 60275211139  75.000,00  75.000,00

DR.REVESZ JANOS MISKOLC Magyarorszag SZITAKOTO U. 18 20936053305  227.700,00  227.700,00

DR.RINFEL ES
TARSAI HAZIO.
BT.

SZENTLORINC Magyarorszag KOSSUTH L U 1 20113908102  50.000,00  50.000,00

DR.ROZSAVOLGYI
ZOLTAN

SZEGED Magyarorszag
KUKOVETZ NANA
UTCA 27. 3/7.

60736792126  50.000,00  50.000,00

DR.RUM GABOR LEBENY Magyarorszag GABOR A U 2 47121441328  137.500,00  137.500,00

DR.RUZSICS
ISTVAN

PECS Magyarorszag
ENDRESZ GYORGY
U. 1/B

60647537122  50.000,00  50.000,00

DR.SCHLEZAK
JUDIT

TATA Magyarorszag
FRANKEL LEO U.
23.

48871723131  40.000,00  40.000,00
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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.SCHREINER
MARIA ES TSA BT.

PECS Magyarorszag KACSOH P. U. 1. 20537221302  215.000,00  215.000,00

DR.SIMON ILDIKO PECS Magyarorszag NAGY IMRE U. 61 58601019322  50.000,00  50.000,00

DR.SIMON ZSOFIA
E.V

DEBRECEN Magyarorszag
DARABOS  UT 16.
6/35

64990992129  144.000,00  144.000,00

DR.SIPOS ANIKO BUDAPEST Magyarorszag NADASTO U. 25 64470535142  75.000,00  75.000,00

DR.SIPOS ES TSA
HO.BT.

GYONGYOSSOLYMOS Magyarorszag JOKAI U. 12 20909509110  50.000,00  50.000,00

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

60817998143  373.750,00  373.750,00

DR.SOMODI SANDOR
ZSOLT

MISKOLC Magyarorszag SZILVAS U. 9 65571732325  64.500,00  64.500,00

DR.SOMOGYI
ISTVAN EV

SZOLNOK Magyarorszag TEGLA U. 40. 65213296136  125.000,00  125.000,00
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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.STRENYER ES
TARSA EU. BT.

GYOR Magyarorszag GYOZELEM U 88 22490461308  213.000,00  213.000,00

DR.SZABO BALAZS
ISTVAN

TOKODALTARO Magyarorszag GEZA U. 1 65333851231  40.000,00  40.000,00

DR.SZABO ELODNE
DR.MOLNAR ILDIKO

BUDAPEST Magyarorszag VILLANYI U. 64/B 42313742143  40.000,00  40.000,00

DR.SZABO GYONGYI GYONGYOS Magyarorszag ISKOLA U. 12 64588773330  40.000,00  40.000,00

DR.SZALAI
ZSUZSANNA

MOSONMAGYAROVAR Magyarorszag MAGYAR U 22 72376955328  75.000,00  75.000,00

DR.SZARKA ILDIKO BAJA Magyarorszag KASSA U. 2. 44192745123  90.000,00  90.000,00

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

60170398128  150.000,00  150.000,00

DR.SZEKANECZ
ZOLTAN

DEBRECEN Magyarorszag Homok u 74 72564226129  728.000,00  728.000,00

DR.SZILADI
ERZSEBET

SZEKSZARD Magyarorszag FAGYONGY U. 55. 65434907137  569.250,00  569.250,00
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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.SZUCS MIKLOS BUDAPEST Magyarorszag SEMMELWEIS U. 10 66770893141  216.720,00  216.720,00

DR.TAKACS ROBERT
ES TSA EU. BT.

DESZK Magyarorszag
TOMORKENY ISTVAN
U. 2

22399274106  90.000,00  90.000,00

DR.TALOS
ZSUZSANNA

VESZPREM Magyarorszag ZRINYI U 15/A 54339413339  297.000,00  297.000,00

DR.TIMARNE DR.
MAGYAR KATALIN

BAJA Magyarorszag DARAZS UTCA 20 65228771123  50.000,00  50.000,00

DR.TOTH GERGELY
LASZLO E.V.

GYOR Magyarorszag
FORRASKUT UTCA
42

65392270128  215.000,00  215.000,00

DR.TOTH KALMAN PECS Magyarorszag
MAGYARUROGI UT
32

61727388322  350.000,00  350.000,00

DR.TOTH MARIA KISKUNHALAS Magyarorszag
SZENT ISTVAN
UTCA 7

65212642123  75.000,00  75.000,00

DR.UNGAR ANNA BUDAPEST Magyarorszag GYORI U. 12 76386523243  140.000,00  140.000,00
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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.VADASZ JANOS
EV

SZOLNOK Magyarorszag
FERENCZY KAROLY
UTCA 38

52260535136  50.000,00  50.000,00

DR.VAJDA ERIKA
PIROSKA

BUDAPEST Magyarorszag
KIS GOMB UTCA 20
II/5

60124957141  125.000,00  125.000,00

DR.VIDAK ZSOLT DUNAUJVAROS Magyarorszag
RAKOCZI FERENC
TER 3

65194405127  40.000,00  40.000,00

DR.VIDRA TIMEA SOPRON Magyarorszag BANFALVI U. 111. 65596742128  198.000,00  198.000,00

DR.VINKOVITS
SZILARD

GYOR Magyarorszag BUZAHALM U. 2 61504383328  75.000,00  75.000,00

DR.VIZVARI
ESZTER LIVIA

SZEGED Magyarorszag
ETELKA SOR 8
V/13

60481038126  138.000,00  138.000,00

DR.WAGNER ZOLTAN PECS Magyarorszag ANTONIA U. 7. 65699405122  190.000,00  190.000,00

DR.WIKONKAL
NORBERT

BUDAPEST Magyarorszag CSALOGANY U. 67519316141  426.720,00  426.720,00

DR.WITTMANN
ISTVAN

PECS Magyarorszag HARANGOZO U 4 61311828322  472.500,00  472.500,00
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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.ZSALEK JUDIT SZOMBATHELY Magyarorszag KISKAR U 5-7 58555047338  297.000,00  297.000,00

DUAL PRAXIS KFT. DEBRECEN-PALLAG Magyarorszag HRSZ:66016/64 14139123209  140.000,00  140.000,00

ECCE HOMO ORVOSI
BT

CSITAR Magyarorszag KORHAZ UTCA 5 20557542312  90.000,00  90.000,00

EGESZSEGMEGOR.ES
BETEGELLAT.

BUDAPEST Magyarorszag GALGOCZY KOZ 11 13354127243  198.000,00  198.000,00

ELEKTROTERV BT. TATABANYA Magyarorszag VADASZ U 21105595211  40.000,00  40.000,00

ENDO-ARZT BT BUDAPEST Magyarorszag CSINSZKA U 94 21936575142  227.700,00  227.700,00

ENDO-BAR EU
SZOLG KFT.

SZOLNOK Magyarorszag
VASVARI PAL UTCA
4. 4/15.

23893771116  50.000,00  50.000,00

ENDOPHARMA KFT. DEBRECEN Magyarorszag TAKO BELA U. 20 23159301109  377.400,00  377.400,00
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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)

ENDO-VILAG
EGESZSEGUGYI
KFT.

BUDAPEST Magyarorszag REZEDA UTCA 1 25192571143  427.700,00  427.700,00

ESZA-MO-I
SCLEROSIS
MULTIPLEX EGYES

MISKOLC Magyarorszag PARK UTCA 19075714105  445.000,00  445.000,00

EVULA EU ES
SZOLG. KFT.

BUDAPEST Magyarorszag CSORNA U. 5 IV 3 12436895243  40.000,00  40.000,00

FLAT CAT
EU.SZOLG.BT

NYIREGYHAZA Magyarorszag SETANY UTCA 10/b 22373627115  57.750,00  57.750,00

FLOR FERENC
KORHAZ KOZALAP.

KISTARCSA Magyarorszag SEMMELWEIS TER 1 18677911113  700.000,00  700.000,00

FOKUSZ-PULMO EU.
KUT. OKT. TAN.
BT.

BUDAPEST Magyarorszag
ZOLDLOMB U.
16-18/C

21001563341  50.000,00  50.000,00

FOVAROSI
ONKORMANYZAT
JAHN F.DEL

VECSES Magyarorszag BESZTERCEI U. 9 18014871113  700.000,00  700.000,00

FURST-MED KFT. GYOR Magyarorszag REPCE U. 20 23078507108  50.000,00  50.000,00
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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)

FUTURE-MED
EGESZSEGUGYI ES

SZEGED Magyarorszag KOZEPFASOR 4/B 14059674206  478.800,00  478.800,00

GAMA 2000 BT BUDAPEST Magyarorszag
TROMBITAS UT
13/B

20890652241  519.120,00  519.120,00

GAMON-MED BT. BUDAPEST Magyarorszag
KUNY DOMONKOS U.
19

20636650141  86.250,00  86.250,00

GASZTRO-HEP EU-I
ES SZOLG BT.

KECSKEMET Magyarorszag NYIRI UT 38. 21063064303  341.550,00  341.550,00

GESZTENYEVIRAG
EU. SZOLG. BT.

POMAZ Magyarorszag KOSSUTH L. U. 20191245113  75.000,00  75.000,00

GLUCO-MED BT. NAGYKOROS Magyarorszag RAK. U 11 20667555213  75.000,00  75.000,00

GLUCOMED-UNIV
BT.

CEGLED Magyarorszag SZEP U. 41. 21867703313  75.000,00  75.000,00

GONCZNE DR. JOO
ILDIKO

SZEKESFEHERVAR Magyarorszag GALANTAI U. 26. 60087036127  75.000,00  75.000,00

GTR CONSULTING
BT.

BUDAPEST Magyarorszag
SZENTPETERY U.
18

22560863143  757.620,00  757.620,00
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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)

GYERMEKTUDO
SZOLGALTATO BT.

DEBRECEN Magyarorszag
WESZPREMI U. 13.
FSZ/2

21589221109  571.320,00  571.320,00

GYOGY-ASZ
MEDICAL BT.

GYULA Magyarorszag BUDRIO ITP. 3/1 22260130304  99.000,00  99.000,00

GYOGYULJ VELUNK
EGYESULET

BUDAPEST Magyarorszag ULASZLO 42 2/3 18296659143  1.500.000,00  1.500.000,00

HAJOS PETERNE EV BUDAPEST Magyarorszag ORDOGAROK U 109 67023132141  40.000,00  40.000,00

HALASZNE DR.
SZALONTAI KLARA

SZEGED Magyarorszag 5. U. 9. 75905426326  544.400,00  544.400,00

HA-VA MED
SZOLGALTATO BT.

BUDAPEST Magyarorszag AMERIKAI UT 28595997142  62.100,00  62.100,00

HEMADENT
GYOGYASZATI
SZOLG. BT

KAPOSVAR Magyarorszag IRANYI D U 12 25254110114  201.600,00  201.600,00

HEMAMED BT. BUDAPEST Magyarorszag
BELA KIRALY UT
17

20594772243  248.400,00  248.400,00
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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)

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

14539994141  214.200,00  214.200,00

HEMODIALIZIS BT. BUDAPEST Magyarorszag DESSEWFFY U. 9 21056099141  40.000,00  40.000,00

HEMOFT BT PECS Magyarorszag
KOROSI CS S U
14/B

21104518202  113.850,00  113.850,00

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

20331582304  165.600,00  165.600,00

HISZTOPATOLOGIA
KFT

PECS Magyarorszag AKAC U 8 11014492202  712.525,00  712.525,00

HOMEOMEDICINA
BT.

BUDAPEST Magyarorszag
LANCHID U. 23,
1/2

22126377241  250.000,00  250.000,00

HORVATHNE DR
UNGER ERIKA

CSOMA Magyarorszag BARTOK B  U. 2/B 64342306128  150.000,00  150.000,00

HUSZAR ERIKA
MARIA

GYOR Magyarorszag TOROK ISTVAN U. 60295927128  43.750,00  43.750,00
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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)

HYPER DOKTOR BT. TISZAKECSKE Magyarorszag SZOLNOKI UT. 17 21196212303  50.000,00  50.000,00

INTER-DIAB KFT. VASAROSNAMENY Magyarorszag TAMASI A. U. 3. 14124789215  40.000,00  40.000,00

INTER-LEUKIN KFT MOSONZARAND Magyarorszag MAGYAR U. 22 14895562208  345.500,00  345.500,00

INVARAD KFT. BUDAPEST Magyarorszag
KALOCSAI U. 79
FSZT 1

14709379242  306.000,00  306.000,00

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

14893199241  100.800,00  100.800,00

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

23296796241  75.000,00  75.000,00

JAKLINE
DR.DOMOTOR MARIA

SOPRON Magyarorszag WESSELENYI U. 23 64719926328  99.000,00  99.000,00

JL-MED KFT GYOR Magyarorszag BALINT M. U. 90 22978332208  664.500,00  664.500,00
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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)

JOGI-MED KFT. TISZAVASVARI Magyarorszag
KABAY JANOS UTCA
1.

14780066215  142.500,00  142.500,00

JUDY
RAK-ALAPITVANY

BUDAPEST Magyarorszag KUTVOLGYI UT 18243857143  2.044.700,00  2.044.700,00

JUVEDANOR KFT KAPOSVAR Magyarorszag SZABADSAG U 58/B 22998316214  40.000,00  40.000,00

KAPOSI MOR
M.KH-ERT ALAP.

KAPOSVAR Magyarorszag
TALLIAN GYU
20-34

18760840114  340.000,00  340.000,00

KARADI-NAGY BT. PECS Magyarorszag MARIA U. 21017252102  447.120,00  447.120,00

KARDINOR-MED
KFT.

DEBRECEN Magyarorszag MEZOGAZDASZ U. 8 22624129109  50.000,00  50.000,00

KARDIO 2000 BT. KAZINCBARCIKA Magyarorszag
VAJDA JANOS U.
16

20305022305  227.500,00  227.500,00

KATA DOKTOR BT. MISKOLC Magyarorszag
SZIRMAY ANTAL
UTCA 35

21571736205  40.000,00  40.000,00
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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)

KATONAINE DR.
SZFARLI ENIKO

DEBRECEN Magyarorszag
KINCSESHEGYI U.
49/1

77811640129  75.000,00  75.000,00

KECSKES ES TOTH
EU. SZOLG. KFT.

PECS Magyarorszag PETOFI U. 9 12987528302  130.000,00  130.000,00

KEKESI-MED
EU.SZOLG.BT.

GOD Magyarorszag ATTILA U 18/B 21572115143  75.000,00  75.000,00

KERKOMED EU
SZOLG OKT ES KER
KFT.

BUDAPEST Magyarorszag
KIRALYHAGO U.
5/A

13949400143  279.875,00  279.875,00

KIMBERLY EU
SZOLG OKTATASI
BT.

PECS Magyarorszag SZURDOK DULO 3/A 20079327302  158.125,00  158.125,00

KINETO-MED BT. BUDAPEST Magyarorszag SZOLO KOZ 1 20608150241  50.000,00  50.000,00

KIRALY MED BT KECSKEMET Magyarorszag TOPART U 13 20579250103  50.000,00  50.000,00

KIRALY ORVOSI
KFT.

SZOMBATHELY Magyarorszag SEMMELWEIS U. 2. 12694114118  198.000,00  198.000,00

KOMBIMED 74. BT. SZEKESFEHERVAR Magyarorszag SUTO UTCA 42. 20635817207  186.875,00  186.875,00
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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)

KORAN ES
EREDMENYESEN A
DAGANAT

BUDAPEST Magyarorszag Ráth György utca 18065743143  3.000.000,00  3.000.000,00

KORONAVIRAG BT DEBRECEN Magyarorszag KOND UTCA 25592380109  50.000,00  50.000,00

KOSZORUS
LASZLONE EV

DEBRECEN Magyarorszag BOROKA UTCA 77488044129  25.000,00  25.000,00

KOSZORUSER KFT. DIOSD Magyarorszag PIPACS U. 19. 22649201213  157.500,00  157.500,00

KOVATS FERENC
ALAPITVANY

BUDAPEST Magyarorszag DIOSAROK U. 19672160143  200.000,00  200.000,00

KRAJNYIKNE
PALINCSAR MARIA

DOROG Magyarorszag BECSI UT 67612488131  43.750,00  43.750,00

KT.PRO-MED BT. KOMLO Magyarorszag SZECHENYI U 10 20367918102  40.000,00  40.000,00

KUBICZKI EVA SZIRMABESENYO Magyarorszag ERDOSOR U. 77 64140324125  43.750,00  43.750,00

KUZDELEM A
SZELUTES ELLEN
ALAP.

GYOR Magyarorszag
VASVARI P. U.
2-4

18972979108  300.000,00  300.000,00
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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)

LABDIAB BT. BONYHAD Magyarorszag
DR. HEGEDUS ADAM
UTCA 18

22244734117  40.000,00  40.000,00

LEVATOR BT BUDAPEST Magyarorszag TATRA U 15/B 21464991341  150.000,00  150.000,00

LIFE-CARE
EGESZSEGUGYI BT

BUDAPEST Magyarorszag
LANGLILIOM U. 4.
22

20900036341  856.800,00  856.800,00

LILI MEDICAL
KFT.

DEBRECEN Magyarorszag FEJEDELEM U 11997933309  301.875,00  301.875,00

LIMED 2000 EU.
SZOLG. BT.

MISKOLC Magyarorszag BEREKKERT U. 98 20635329105  702.000,00  702.000,00

LONCO-MEDIC KFT BUDAPEST Magyarorszag ORLO U 17/A 13093437241  502.400,00  502.400,00

LOVASZ ES TARSA
EU. SZOLG. BT.

CSERKUT Magyarorszag RAKOCZI U. 27 21973932302  403.000,00  403.000,00

LUPUS & UXOR
MED. BT.

BUDAPEST Magyarorszag
ZIRZEN JANKA U.
55. FSZ.2

20990226243  289.800,00  289.800,00
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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)

LZ LOGOMED KFT. BUDAPEST Magyarorszag
TUTAJ U. 6/A
7//5

13824730341  3.387,00  6.776,00  10.163,00

MAGNETORAD BT. GYONGYOS Magyarorszag HEVESI U 1 22519410210  324.000,00  324.000,00

MAGYAR DIABETES
TARSASAG

BUDAPEST Magyarorszag MAGLODI UT 89-91 19000606243  1.000.000,00  1.000.000,00

MAGYAR
GYERMEKONK.
TARSASAGA

BUDAPEST Magyarorszag Tűzoltó utca 18137587143  300.000,00  300.000,00

MAGYAR
KARD.TRS.SZIVALA
PIT

BUDAPEST Magyarorszag CHAZAR A U 19 18181256242  1.800.000,00  1.800.000,00

MAGYAR
NEUROIMMUNOLOGIA
I TARSASAG

Szeged Magyarorszag
SZENDE BELA UTCA
9 9 2/8

18339277106  250.000,00  250.000,00

MAGYAR
PSZORIAZIS
KLUBOK
EGYESULETE

SZEGED Magyarorszag
KORANYI FASOR
6-8

18204704106  60.000,00  60.000,00

MAGYAR SCLEROSIS
MULTI.BETEG.ALAP

GYULA Magyarorszag
MATYAS KIRALY U.
7

 18381690104  1.500.000,00  1.500.000,00
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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)

MAGYAR
SZERVATULT
ORSZAGOS SZOV

BUDAPEST Magyarorszag
ISTVANMEZEI U.
1-3.

1809443324  387.144,00  387.144,00

MAGYAR
TRANSZPLANTACIOS
TARSASAG

BUDAPEST Magyarorszag BAROSS U. 23 18163504142  500.000,00  500.000,00

MAGYAR
TUDOGYOGYASZ
TARSASAG

BUDAPEST Magyarorszag
FRANKEL LEO UTCA
88 II/9

19000565213  2.000.000,00  2.000.000,00

MAGYAR
VESE-ALAPITVANY

BUDAPEST Magyarorszag NAGYVARAD TER 18005347242  6.415.870,00  6.415.870,00

MALIPRINC BT. BUDAPEST Magyarorszag TOMPA U. 7. 22367914243  40.000,00  40.000,00

MARIA
U.SZEMESZETI
KLINIKA BARATAI

BUDAPEST Magyarorszag MARIA U 99. 18515372142  4.791.161,00  4.791.161,00

MARK BT PECS Magyarorszag SOLYOM DULO 16 20918466302  401.900,00  401.900,00

MARKNE DR.SAROSI
VERONIKA

PECS Magyarorszag NAPVIRAG U. 8/1 66048558122  295.000,00  295.000,00
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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)

MARKUSOVSZKY
EGYETEMI

SZOMBATHELY Magyarorszag
MARKUSOVSZKY
LAJOS U. 5.

15813860218  1.495.800,00  1.495.800,00

MEDABILITY EU.
SZOLG. KFT.

BUDAPEST Magyarorszag PANCSOVA U. 14. 14031348143  155.000,00  155.000,00

MEDECOM KFT BUDAPEST Magyarorszag
GARDONYI GEZA
UTCA 34

12349625341  821.520,00  821.520,00

MED-EDU 03 BT. BUDAPEST Magyarorszag MAGYARADI U. 5 21840296243  75.000,00  75.000,00

MEDEOR BT. DEBRECEN Magyarorszag
HATVANI I. U.
11/B.

21888520209  342.000,00  342.000,00

MED-GAP EU. ES
SZOLG. KFT.

SZOMBATHELY Magyarorszag
WESSELENYI
MIKLOS U. 30

23079223218  212.175,00  212.175,00

MEDIBORN KFT VESZPREM Magyarorszag KORONA KOZ 23056442319  158.125,00  158.125,00

MEDICAL ELIXIR
KFT.

DEBRECEN Magyarorszag
SZIGLIGETI UTCA
15.

13149349209  225.000,00  225.000,00
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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)

MEDICAL PRAXIS
KFT.

MISKOLC Magyarorszag
KISFALUDY K. U.
49.

11583190105  94.875,00  94.875,00

MEDIC-HELP BT. GYULA Magyarorszag
REZ JOZSEF U
31/A

20222257204  198.000,00  198.000,00

MEDICINA GOLD
BT.

SZOLNOK Magyarorszag
KOLOZSVARI U.
28.

22325459316  50.000,00  50.000,00

MEDICOFARM BT NAGYKOZAR Magyarorszag HAJNAL UT. 33 20623139302  227.500,00  227.500,00

MEDICOMPEER BT. BUDAPEST Magyarorszag
BERTALAN L. U.
22

28936961343  205.000,00  205.000,00

MEDICON BT. GOD Magyarorszag
LAZAR VILMOS U
20

21584123213  248.400,00  248.400,00

MEDICO-TEAM KFT. NYIREGYHAZA Magyarorszag MATROZ U. 1. 12852086315  248.400,00  248.400,00

MEDIFAM KFT. MAKLAR Magyarorszag TEMPLOM TER 26. 11710411110  50.000,00  50.000,00
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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-IN-KER'10
KFT.

DEBRECEN Magyarorszag KISHEGYESI UT. 8 22605658109  40.000,00  40.000,00

MEDIPED 2002 BT. DEBRECEN Magyarorszag VERSENY U. 13. 21421899309  227.500,00  227.500,00

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

21905065342  230.500,00  230.500,00

MEDIXA KFT. SZEGED Magyarorszag SZADSAJTO U. 22 23125111206  1.464.120,00  1.464.120,00

MEDOC 2000 BT. DEBRECEN Magyarorszag FAY A. U. 27 20652159309  302.400,00  302.400,00

MEDORIGO ORVOSI
ES SZAKTANACSADO
BT

BUDAPEST Magyarorszag TROMBITAS UT 35 21870822241  737.500,00  737.500,00

MED-PRESENT
SPECIAL BT

NYIREGYHAZA Magyarorszag VIZ U. 28 25177554215  90.000,00  90.000,00

MED-RESEARCH BT. BUDAPEST Magyarorszag IMRE U. 2-6 20593513242  75.000,00  75.000,00
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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-TWIN BT. BUDAPEST Magyarorszag
HARSFA U. 8
III/28

22516170142  80.500,00  80.500,00

MEDVE TANYA KFT SOPRON Magyarorszag JAZMIN UTCA 21. 24180096208  107.500,00  107.500,00

MEGO-MED 98 KFT. MISKOLC Magyarorszag MADACH U 24 11586117105  40.000,00  40.000,00

MELOVICS BT. KAZINCBARCIKA Magyarorszag ISKOLAU 21353138105  50.000,00  50.000,00

MESIKER BT. BUDAPEST Magyarorszag CSOVANYOS U 9A 21375042143  277.200,00  277.200,00

MG-MED EU. ES
TANACSADO BT.

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

21524466342  702.400,00  702.400,00

MOLNAR ANTALNE HAJDUBOSZORMENY Magyarorszag
LOSONCZY ISTVAN
U. 7

77332541129  40.000,00  40.000,00

NADAPMED BT. NADAP Magyarorszag BEKE U. 13 22600938207  540.000,00  540.000,00

NAGY ES TARSA BT KISKUNMAJSA Magyarorszag ARPAD U. 30 20501967303  50.000,00  50.000,00
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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)

NEKAM ALAPITVANY Budapest Magyarorszag Maria utca 41.  1.116.000,00  1.116.000,00

NEPHROGRAFT BT BUDAPEST Magyarorszag KUN U 12 21103627342  827.820,00  827.820,00

NETLOGIST BT. DEBRECEN Magyarorszag
ISPOTALY UTCA
14/C

22228675109  50.000,00  50.000,00

NEURODIAB ORVOSI
ES TANACSA.BT

BUDAPEST Magyarorszag HUNYADI U 72 21002210241  640.000,00  640.000,00

NEUROFLEX KFT. BUDAPEST Magyarorszag
SZOMOLNOK UTCA
3/b

10986428341  287.500,00  287.500,00

NIKOMENT BT. BUDAPEST Magyarorszag MECSET U 10-12 20964876341  150.500,00  150.500,00

NIL NOCERE
MEDICINA BT.

BUDAPEST Magyarorszag LAJOS U. 142 21994649141  476.100,00  476.100,00

NOTITIA ORVOSI
BT

NAGYCENK Magyarorszag GYAR U 3 22460378108  99.000,00  99.000,00

NOXA-MED EU.
SZOLG. KFT.

KISBER Magyarorszag RITTER F U. 2/B 13901561211  150.000,00  150.000,00
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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)

N&SZ STUDYMASTER
KFT.

SZENTENDRE Magyarorszag FENYO U. 8 13804062213  455.631,00  455.631,00

O-BUDAKORTEX KFT BUDAPEST Magyarorszag BECSI UT 12651672241  210.000,00  210.000,00

ODESZOSZ BT. PECS Magyarorszag KOLLER U. 2 20794635102  324.000,00  324.000,00

OKKER MED BT SZENTES Magyarorszag
MORA FERENC U
1/A

20248141106  198.000,00  198.000,00

OMNIMED-ETOSZ
BT.

ERD Magyarorszag IPAROS UTCA 143 22351713342  311.850,00  311.850,00

ONCO-DERM BT. GYOR Magyarorszag HUNYADI U 7/A 20222226208  351.900,00  351.900,00

ONCO-HEMATOLOGIA
I BETEGEKERT
ALAP.

BUDAPEST Magyarorszag
KORANYI S. U.
2/A

18195383142  1.881.600,00  1.881.600,00

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

25289105142  982.800,00  982.800,00

ONCOPATHOLOGIAI
SZOLGALTATO KFT

PECS Magyarorszag NAP U. 10. 12789526302  22.000,00  594.000,00  616.000,00
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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  1.310.400,00  1.310.400,00

ONKOKONZ BT. BUDAPEST Magyarorszag
KELETI KAROLY U.
22

21889253241  198.000,00  198.000,00

ONKO-SZEG KFT. SZEGED Magyarorszag ABEL U. 4. 24684459206  302.400,00  302.400,00

OPTICART KFT. BUDAPEST Magyarorszag GAAL JOZSEF U. 14635502243  160.000,00  160.000,00

ORDON BT PECS Magyarorszag HATTYU UTCA 5 20101141202  341.550,00  341.550,00

ORSZAGOS
GYOGYSZERESZETI
ES ELEL-EU

BUDAPEST Magyarorszag ZRINYI UTCA 3 15598189243  378.160,00  378.160,00

ORSZAGOS KORANYI
TBC ES PULM. I.

BUDAPEST
XII.KER.

Magyarorszag PIHENO U 1 15309783243  200.000,00  200.000,00

ORTO-DIAB EU.
SZOLG. BT

GYULA Magyarorszag GYAR U 42 20142186204  75.000,00  75.000,00

ORTO-SAN BT GYULA Magyarorszag GYAR UTCA 42 20136813104  75.000,00  75.000,00
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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)

ORVOSOK A
RAKBETEGEKERT-SZ
ENTES

SZENTES Magyarorszag Sima Ferenc utca 18468421106  600.000,00  600.000,00

OTTOHAL ES TARSA
KFT

PECS Magyarorszag BANKI D U 5 14264885202  227.500,00  227.500,00

OVILKOR KKT BUDAPEST Magyarorszag BUDAY L. U 29321944341  50.000,00  50.000,00

PABEMED KFT. PECS Magyarorszag BOR U. 65. 23286584202  176.400,00  176.400,00

PACIENS EU. KFT. BALATONFOLDVAR Magyarorszag SZABADSAG TER 1 11222761214  75.000,00  75.000,00

PAL ES SZABO EU.
SZOLG.BT

GYONGYOS Magyarorszag BERZE U. 1/1 20281243110  75.000,00  75.000,00

PALL MEDICAL
KFT.

BUDAPEST Magyarorszag
ROBERT KAROLY
KRT. 22 10/420

23522659241  40.000,00  40.000,00

PANACEUM BT. BUDAPEST Magyarorszag SOMLOKERT U. 29 25019665143  302.400,00  302.400,00

PANAKEA 2001 BT SZEGED Magyarorszag PETOFI SGT. 40/B 20994914306  476.100,00  476.100,00
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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)

PAPP SANDOR EV BUDAPEST Magyarorszag ULLOI UT 36. 66487898242  82.677,00  82.677,00

PAPPNE DR.KALMAR
EVA

DEBRECEN Magyarorszag KOND U. 3 60692771129  40.000,00  40.000,00

PECSI
PSZORIAZISBETEGE
K EGYESULETE

PECS Magyarorszag
VISNYA ERNO UTCA
10 1/5

18623493102  60.000,00  60.000,00

PECSI
TUDOMANYEGYETEM

PECS Magyarorszag
VASVARI PAL U.
4.

15329798202  831.000,00  831.000,00

PECSYNE
DR.KAMMERER
KINGA

IKLAD Magyarorszag SPORT U. 23 58556586133  99.000,00  99.000,00

PFUNDEL EU.
SZOLG.KFT.

HEREND Magyarorszag ROZSA U. 33. 13619440119  62.100,00  62.100,00

Pimoderm Bt SZOMBETHELY Magyarorszag
BARDOSI NEMETH
JANOS

20728090118  79.063,00  79.063,00

POBRA BT. BUDAPEST Magyarorszag ELOPATAK KOZ 8 21113262143  50.000,00  50.000,00

PREMEDY KFT. SZOMBATHELY Magyarorszag HUNYADI J. U. 58 14521162218  362.250,00  362.250,00
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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)

PREVENTIO ET
CURATIO KFT.

BUDAPEST Magyarorszag
PODMANICZKY U.
31

11500621242  40.000,00  40.000,00

PREVENTIO-21 BT. BUDAPEST Magyarorszag SOMLOI UT 72 29072190243  50.000,00  50.000,00

PRISOMED BT KALOCSA Magyarorszag
48-AS HAZAK VIII
utca

22254465103  50.000,00  50.000,00

PROFILAXIS-MED
EU SZOLG BT.

SZEGED Magyarorszag SZELLO U. 20 20782490106  99.000,00  99.000,00

PULM-INT-MED
KFT.

POCSMEGYER Magyarorszag IBOLYA U. 10 23116986113  90.000,00  90.000,00

PULMO BT EDELENY Magyarorszag ROZSNYOI U 21 20695213105  37.500,00  37.500,00

PULMO DERMA KFT. DEBRECEN Magyarorszag SZIKES U. 13/A. 12717040109  50.000,00  50.000,00

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

21545654119  175.000,00  175.000,00
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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)

PULMO-BEL
EGESZSEGUGYI KFT

ESZTERGOM Magyarorszag HUNYADI JANOS U 25714164111  37.500,00  37.500,00

PULMOBIO TECH
KFT

BUDAPEST Magyarorszag SZIKES U 24998927209  138.000,00  138.000,00

PULMOMED BT. FULOPSZALLAS Magyarorszag KOSSUTH U. 1-3 20508397103  50.000,00  50.000,00

PULMO-MED 2001
KFT

BUDAPEST Magyarorszag TAVASZ U. 4 12630972213  200.000,00  200.000,00

PULMOTHERAPY
2008 BT.

PECS Magyarorszag
MALETER PAL U.
76

21154977302  275.000,00  275.000,00

PULMVAR BT. SZEGED Magyarorszag HAJOS U 12 21504561106  50.000,00  50.000,00

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

20681289311  1.668.240,00  1.668.240,00

RADCLIFFE SZOLG.
BT.

SZEGED Magyarorszag ATTILA U. 4. I/4 21691322106  248.400,00  248.400,00

RADIA
EGESZSEGUGYI
SZOLG. BT.

BUDAPEST Magyarorszag NEPFURDO U. 17/D 28604057241  75.000,00  75.000,00
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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)

RESPIRATIO EU.
ES ALLATEU. KFT.

SZENTENDRE Magyarorszag NAP U. 15 12198845113  50.000,00  50.000,00

REUMA21 KFT SZENTENDRE Magyarorszag SOVENY U 6 14535567213  343.000,00  343.000,00

REUMO-DERM KFT. DEBRECEN Magyarorszag LOVERSENY U. 20 12484063109  539.250,00  539.250,00

REX CORDIS KFT KECSKEMET Magyarorszag TOPART U. 14111622303  75.000,00  75.000,00

RITKA ES
VELESZULETETT
RENDELL.

BUDAPEST Magyarorszag ULLOI UT 82 18192328142  1.000.000,00  1.000.000,00

RODODENDRON KFT. GYONGYOS Magyarorszag
SZENT GELLERT U.
9 A

22957735110  50.000,00  50.000,00

ROSTA ES TARSA
EU.SZOLG.BT.

FELSORAJK Magyarorszag SZABADSAG U 48 21950955120  296.125,00  296.125,00

RUZSA AGNES BT KESZTHELY Magyarorszag ROMAI UT 5/A 20296412320  441.000,00  441.000,00
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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)

SANITARIUM
ORVOSI KER ES
SZOLG BT.

KALOCSA Magyarorszag
48-AS HAZAK VII.
U. 3.

20505387103  75.000,00  75.000,00

SCIENCE MED BT. SZEGED Magyarorszag NEPKERT SOR 2/A 20937841106  165.000,00  165.000,00

SEJT ES SZOVETD.
KUT. ES. OKT.
ALAP

BUDAPEST Magyarorszag
DOCZY J. U.
21-23

18052284101  1.200.000,00  1.200.000,00

SEMMELWEIS
EGYETEM

BUDAPEST Magyarorszag ULLOI UT 26 15329808242  8.892.641,00  8.892.641,00

SEPP ES TARSA
EU. SZOLG. BT

SZEGED Magyarorszag FO FASOR 13-15/B 20991533106  123.625,00  123.625,00

SEQOMICS
BIOTECHNOLOGIA
KFT.

MORAHALOM Magyarorszag
VALLALKOZOK UTJA
7

14654619206  227.000,00  227.000,00

SHANON-MED EU
SZOLG BT.

MISKOLC Magyarorszag
ARANY JANOS UTCA
6

20343631305  40.000,00  40.000,00

S-MED BT. SZEGED Magyarorszag RAKOCZI UTCA 28. 21139400206  50.000,00  50.000,00
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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)

SOLYMAR MEDICAL
CENTER KFT.

SOLYMAR Magyarorszag ROVID U. 6 14056406213  50.000,00  50.000,00

SOPIANE-MED KFT. PECS Magyarorszag
HAVI HEGYI U.
56/3

12465231202  210.000,00  210.000,00

SZABADOS ES
TARSA BT.

VESZPREM Magyarorszag ADAM I UTCA 16. 20214054319  174.000,00  174.000,00

SZABODO MEDICAL
BT

MATESZALKA Magyarorszag AKACFA U 3 25091119115  75.000,00  75.000,00

SZANTO ORVOSI
BT.

BUDAPEST Magyarorszag HUR U. 9/D 29067275343  594.000,00  594.000,00

SZATMARI-MED
KFT.

BUDAPEST Magyarorszag IV UTCA 30/b 23984914243  115.000,00  115.000,00

SZEGEDI
KONTAKLENCSE
MAGANALAP.

SZEGED Magyarorszag KORANYI FASOR 18450981106  4.191.000,00  4.191.000,00

SZEGEDI
NEUROLOGIAERT
ALAPITV.

SZEGED Magyarorszag SEMMELWEIS U V 18455168106  2.700.000,00  2.700.000,00

SZEGEDI
PSZORIAZIS
EGYESULET

SZEGED Magyarorszag
HONT FERENC U
22/B Ve.15

18290244106  60.000,00  60.000,00
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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)

SZEGEDI
TUDOMANYEGYETEM

SZEGED Magyarorszag DUGONICS TER 13 15329815206  4.362.750,00  4.362.750,00

SZEGEDI-MED BT. DEBRECEN Magyarorszag SOREJI J. U. 8 20628529109  351.900,00  351.900,00

SZEKELY-KOCZAN
EU.SZOLG.BT.

SOPRON Magyarorszag
HUNYADI JANOS
UTCA 35

20915401108  50.000,00  50.000,00

SZODORAY
ALAPITVANY

DEBRECEN Magyarorszag
NAGYERDEI KRT.
98

18542273109  300.000,00  100.000,00  400.000,00

SZOL A SZIV
ALAP.

BUDAPEST Magyarorszag
AJTOSI DURER SOR
39

19022101142  164.000,00  164.000,00

TERMESZET EREJE
KFT.

BUDAPEST Magyarorszag BUDAFOKI U. 10/C 12508433243  75.000,00  75.000,00

TIBUSZ-MED KFT. SZEKSZARD Magyarorszag MESZAROS L U. 7 23853201217  40.000,00  40.000,00

TOTHNE DR. SZUCS
NIKOLETTE

BUDAPEST Magyarorszag BALATON U. 25 60713083141  198.000,00  198.000,00
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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)

TRANSX EU.
INFORMATIKAI
SZOLG. BT.

BUDAPEST Magyarorszag
BEKAS-SZOROS UT
15

21091461242  129.375,00  129.375,00

TRANSZPLANTACIOS
ALAPITVANY

BUDAPEST Magyarorszag TINODI U 2 19667063143  2.630.000,00  2.630.000,00

VALEMED GYER EU
SZOLG ES KER
KFT.

MATESZALKA Magyarorszag IFJUSAG TER 18/D 12718168115  75.000,00  75.000,00

VARAZSHEGY EU-I
ES SZOLG. BT

BUDAPEST Magyarorszag ZIVATAR U 14 29070662341  303.300,00  303.300,00

VARKONYI ES
TARSA 2001 BT.

SZEGED Magyarorszag SZIVARVANY U. 21003754206  525.000,00  525.000,00

VASS-EGESZSEG EU
SZOLG KFT.

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

23401880242  278.625,00  278.625,00

VERUNK
EGESZSEGEERT
ALAPITVANY

MISKOLC Magyarorszag CSABAI KAPU 19077857105  808.736,00  808.736,00

VIRANE KASZAS
ANETT EV

SZOMBATHELY Magyarorszag FORTUNA U. 19/C. 65964538138  34.375,00  34.375,00

VITAL-MED-ING
BT.

DUNAHARASZTI Magyarorszag
DR. POSTA SANDOR
U. 40.

22140537113  37.500,00  37.500,00
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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)

VIZIONMED BT. SZEGED Magyarorszag
SZOGI JOZSEF U.
15

22375148206  150.500,00  150.500,00

VONKOMED BT. BUDAPEST Magyarorszag ANDRASSY UT 4 21177576242  277.200,00  277.200,00

VOX-PHARMA KFT. BUDAPEST Magyarorszag ROKA U. 1/B 13774965241  201.600,00  201.600,00

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

24175762241  889.900,00  889.900,00

ZEUGMA BT. BALATONALMADI Magyarorszag
VOROSHEGYI UT
19.

20168300219  300.000,00  300.000,00

ZGE-2001
EU.SZOLG. ES
OKT.BT

SZEGED Magyarorszag CSUKA U. 15 20990006206  693.450,00  693.450,00

ZIMPAT-VITALMED
KFT.

UROM Magyarorszag PETOFI UT 10. 13380412313  165.000,00  165.000,00

32 FOG BT. SZEGED Magyarorszag KAZINCZY U. 2 21767115106  740.500,00  740.500,00

7P TANACSADO BT. BUDAPEST Magyarorszag NASPOLYA U 28867010342  120.000,00  120.000,00
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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)

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

A fentiek szerinti Kedvezményezetteknek nyújtott Juttatások összege - 3.2. pont  37.649.795,00  795.500,00  38.445.295,00

Kedvezményezettek száma - összesített közzététel - 3.2. pont 21 2 23

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

67,74 0,49
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ÖSSZESÍTETT KÖZZÉTÉTEL

Kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó Juttatások - 3.4 pont és 1.sz Melléklet 1.581.014.604,12  269.258.447,50




