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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)
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nyilvántartási
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cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
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Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott
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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)

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

 60000,00  60000,00

Andrea, Csikiné
Csordás

Eger Magyarorszag
Töviskes tér 10
9/66

 10000,00  10000,00

Andrea, Tóth Eger Magyarorszag
Cifrakapu utca
41 3/2

 8000,00  8000,00

Angyal, Ágnes Péteri Magyarorszag Petőfi S. u. 80.  22440,00  22440,00

Angyal, Anna Miskolc Magyarorszag Szentgyörgy u.25  30569,00  30569,00

Anikó, Csizmadia Nemesvámos Magyarorszag Kossuth utca 92.  18000,00  18000,00

Attila, Dr. Tóth Eger Magyarorszag
Mindszenty G. út
12.

 15748,00  15748,00



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)

Bajáki-Edlich,
Mónika

Kecskemét Magyarorszag Kada Elek u. 1/a  22440,00  22440,00

Baksa, Gáborné Budapest Magyarorszag
II. Rákóczi
Ferenc út
97-105.

 28750,00  28750,00

Balogh, Beáta Tiszatarján Magyarorszag Árpád u. 19/B  30569,00  30569,00

Bányiczki, Dóra Jászárokszállás Magyarorszag
Katona József
utca 16.

 22440,00  22440,00

Bauer, Zita Székesfehérvár Magyarorszag Seregélyesi út 3  30315,00  122143,00  152458,00

Berta, Ferencné Orosháza Magyarorszag Szüret u.2.  22440,00  22440,00

Bozóné Tóth,
Magdolna

Hódmezővásárhely Magyarorszag Pető F. U. 4.  22440,00  22440,00

Bózsár, Csilla Tar Magyarorszag Kossuth út 6/a  19250,00  19250,00
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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)

Bózsár, Csilla Pásztó Magyarorszag
Semmelweis u.
15-17.

 16142,00  16142,00

Broda, Katalin Miskolc Magyarorszag Csabai kapu 61  30569,00  30569,00

Csájiné Kiss,
Zsuzsa

Nyíregyháza Magyarorszag Vécsey utca 9  30569,00  30569,00

Csehné Nagy,
Anikó

Eger Magyarorszag Vallon u. 4.  30569,00  30569,00

Csikász, András Budapest Magyarorszag Klauzál utca 23  19685,00  19685,00

Czifra, Mária
Magdolna

Marcali Magyarorszag
Berzsenyi utca
88.

 9500,00  9500,00

Dimák, Andor Orosháza Magyarorszag Könd u. 59.  15748,00  15748,00

Doktor Szakács,
Andrea

Mezőcsát Magyarorszag Hősök tere 33  50000,00  50000,00
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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)

Dóra, Dr. Füzi Dör Magyarorszag
Szabadság utca
48.

 20000,00  20000,00

dr Áchim, Ilona Székesfehérvár Magyarorszag
Seregélyesi u.
3.

 6299,00  6299,00

Dr. Ács, Mihály
Tamás

Budapest Magyarorszag
Tétényi út
12-16.

 27559,00  27559,00

dr Ács, Patrícia Budapest Magyarorszag
Frankel Leó utca
54.

 19685,00  19685,00

Dr. Ádámné Dr.
Antalffy, Judit

Debrecen Magyarorszag
Bartók Béla út
2-26

 27559,00  27559,00

Dr. Al Mani
Majdi, Sami

Salgótarján Magyarorszag Füleki út 54-56.  29134,00  29134,00

Dr. Al-Selwi,
Ali Abdulmoghni

Szeghalom Magyarorszag Dózsa u.34  43307,00  43307,00

Dr. Ambrus,
Vlastimir
Miroslav

Hódmezővásárhely Magyarorszag
Dr. Imre József
u. 9

 15748,00  15748,00
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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.
Angyal-Pataki,
Zsófia

Gyula Magyarorszag Kárpát u. 11.  27559,00  27559,00

Dr. Antal,
Miklós

Csorna Magyarorszag
Andrássy utca
24.

 19685,00  19685,00

Dr. Antalics,
Gábor

Budapest Magyarorszag Baross u. 18.  19685,00  19685,00

Dr Aradi,
Gabriella

Budapest Magyarorszag Ferihegyi út 95.  25591,00  25591,00

Dr Aradi, Zsófia Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei krt.
98.

 21953,00  21953,00

Dr. Aranyos,
Hajnalka

Szombathely Magyarorszag
Markusovszky
Lajos u. 5

 19685,00  19685,00

Dr. Auth, Péter Paks Magyarorszag
Táncsics Mihály
u. 13.

 19685,00  19685,00

Dr Badacsonyi,
Mónika

Esztergom Magyarorszag
Petőfi Sándor u.
26-28.

 27559,00  27559,00
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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. Bakonyi,
Judit

Sajószentpéter Magyarorszag Kossuth u. 199.  15748,00  15748,00

Dr. Bakró, Anikó
Ildikó

Székesfehérvár Magyarorszag
Seregélyesi u.
3.

 19685,00  19685,00

Dr. Bálint,
László

Budapest Magyarorszag
Villányi út 58.
I/1.

 27638,00  27638,00

Dr. Balla,
Evelin

Gyula Magyarorszag Kárpát utca 11.  16535,00  19606,00  36141,00

Dr. Balogh,
István

Kisvárda Magyarorszag Árpád u. 26.  27638,00  25118,00  52756,00

Dr. Balogh,
Krisztina
Gabriella

Budapest Magyarorszag
Péterfy Sándor
u. 8-20

 19685,00  19685,00

Dr. Balogh,
Mihály

Pápa Magyarorszag Jókai u. 5-9  27638,00  25118,00  52756,00

Dr.
Balogh-Székely,
Katinka

Siófok Magyarorszag Semmelweis u. 1.  25591,00  25591,00



Név

(3. pont)

Székhely
(Egészségügyi
szolgáltató /
szervezet) vagy
praxis helye
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Tevékenység
végzésének helye

(ország
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támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak
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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)

Dr. Bán, Katalin Budapest Magyarorszag
Podmaniszky u.
109.

 31953,00  31953,00

Dr Bànàti,
Katalin

Kistarcsa Magyarorszag Semmelweis tér 1  19685,00  19685,00

Dr. Bánhegyi,
Péter

Maklár Magyarorszag Templom tér 26.  15748,00  15748,00

Dr. Bánhidi,
Eszter

Budapest Magyarorszag Diadal u. 40  19685,00  19685,00

Dr. Baranyai,
István

Békés Magyarorszag József a u 5  19685,00  19685,00

dr. Bardóczi,
Miklós

Alsóörs Magyarorszag Óvoda u. 4  19685,00  19685,00

Dr. Barkóczi,
Beáta

Fényeslitke Magyarorszag Kossuth u. 92.  15748,00  15748,00

Dr. Baronai,
Anna

Budapest Magyarorszag Kossuth utca 3.  15748,00  15748,00

dr. Barsai,
Andrea

Budapest Magyarorszag Uzsoki u. 29-45.  50000,00  50000,00



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. Bartos,
Krisztina

Dunaújváros Magyarorszag Váci M. U. 9.  19685,00  19685,00

Dr. Basiri Kia,
Gita

Budapest Magyarorszag
Örs vezér tere
23

 15748,00  15748,00

Dr. Bazsó,
Katalin

Tiszafüred Magyarorszag Rózsadomb u. 22.  19685,00  19685,00

Dr. Bedő, Csaba Veresegyház Magyarorszag
Szentgyörgyi
Antal u .2/a

 27559,00  27559,00

Dr. Beh, Mária Székesfehérvár Magyarorszag Hunyadi u. 2.  19685,00  19685,00

Dr. Beke, Judit Dabas Magyarorszag
Bartók Béla út
61.

 27638,00  27638,00

Dr. Bella, Zsolt Szeged Magyarorszag
Tisza Lajos krt.
111.

 27559,00  27559,00

Dr. Bencsura,
Tünde

Ajka Magyarorszag
Korányi Frigyes
út 1

 27559,00  27559,00



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. Bencze,
Ágota

Hatvan Magyarorszag
Balassi Bálint
út 16.

 30315,00  30315,00

Dr. Benczéné Dr.
Czotter,
Orsolya

Dunaújváros Magyarorszag Vasmű út 10.  16535,00  60630,00  77165,00

Dr. Bende,
Zsuzsanna

Sopron Magyarorszag Győri út 15.  25591,00  25591,00

Dr. Bereczk,
Edina

Miskolc Magyarorszag
Csabai kapu
9-11.

 16535,00  19606,00  36141,00

Dr. Bertalan,
Sándor

Veszprém Magyarorszag Kórház u. 1  19685,00  19685,00

Dr. Besenyi,
Orsolya

Jászberény Magyarorszag Szelei út 2.  16535,00  60630,00  77165,00

Dr.
Bialoskurski,
Katalin

Budapest Magyarorszag Kapás utca 22.  16535,00  16535,00

Dr Bittó, Csaba Makó Magyarorszag Kálvin u. 24.  19685,00  19685,00

Dr. Böcskei,
Csaba

Tatabánya Magyarorszag
Dózsa György út
77

 19685,00  19685,00



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. Böcz,
Gabriella

Kiskunhalas Magyarorszag
dr.Monszpart L.
U.1.

 31953,00  31953,00

Dr. Bodoki,
Levente

Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei krt.
98.

 31953,00  31953,00

Dr. Bokor-Kodra,
Erzsébet Ibolya

Budapest Magyarorszag
Káldor A. U.
5-9.

 54725,00  54725,00

Dr. Boldogh,
Zoltán

Debrecen-Józsa Magyarorszag Alsójózsai u. 6.  27559,00  27559,00

Dr. Borsos,
Julianna

Dunaújváros Magyarorszag Búzavirág utca 6  19685,00  19685,00

Dr. Bujdosó,
Ágnes

Cegléd Magyarorszag Ady Endre utca 2  15748,00  15748,00

Dr. Crai, Stefan
Adrian

Gyula Magyarorszag Semmelweis u. 1  23622,00  23622,00

Dr. Csaba, Tünde Szigetvár Magyarorszag
Szent István
lakótelep 7

 36220,00  60630,00  96850,00



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. Csábi, Márta Paks Magyarorszag
Táncsics Mihály
u. 13

 30315,00  122143,00  152458,00

Dr. Csák, Ilona Budapest Magyarorszag Kútvölgyi út 4.  19685,00  19685,00

Dr. Csapó, Géza Nyíregyháza Magyarorszag
Ungvár sétány
35.

 27559,00  27559,00

dr Csémi, György Tiszaújváros Magyarorszag
Bethlen G. út
11-13.

 19685,00  19685,00

Dr. Csikós,
Mária

Kistokaj Magyarorszag
Széchenyi I. u.
82.

 19685,00  19685,00

Dr. Csilek,
András

Miskolc Magyarorszag
Csabai kapu
9-11.

 19685,00  19685,00

Dr. Csőke,
Dániel

Kalocsa Magyarorszag
Kossuth L. u.
34-36.

 27638,00  25118,00  52756,00

Dr. Csonka,
Csaba

Ajka Magyarorszag Semmelweis u. 1.  27559,00  27559,00



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. Csupor,
Emőke

Budapest Magyarorszag Maros u.16  27559,00  27559,00

Dr. Czakó,
Szilvia

Jakabszállás Magyarorszag Jókai u. 2  19685,00  19685,00

Dr Czimbalmos,
Anikó

Debrecen Magyarorszag Lehel u. 22.  19685,00  19685,00

Dr. Czirner,
Krisztina

Eger Magyarorszag
Széchenyi utca
27-29

 15748,00  15748,00

Dr. Czompó,
Márta

Győr Magyarorszag
Vasvári Pál u.
2-4.

 19685,00  19685,00

dr Czurko, Geza Siófok Magyarorszag Semmelweis u. 1.  19685,00  19685,00

Dr. Dán, Katalin Budapest Magyarorszag Bessenyei u. 27  19685,00  19685,00

Dr. Dani, Győző Orosháza Magyarorszag Könd u. 59  43307,00  43307,00

Dr. Dávid, Éva
Rozális

Halimba Magyarorszag Ady E. U. 15.  19685,00  19685,00



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. Dávida,
László

Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei krt.
98.

 23622,00  23622,00

Dr. Demeter,
Botond

Miskolc Magyarorszag
Szentpéteri kapu
72-76.

 30315,00  122143,00  152458,00

Dr. Dibó, György Szeged Magyarorszag Semmelweis u. 6.  25591,00  25591,00

Dr Dinnyés,
Emília

Esztergom Magyarorszag
Petőfi Sándor u.
26-28.

 19685,00  19685,00

Dr. Dobra,
Mariann

Hódmezővásárhely Magyarorszag
Dr. Imre József
u. 9

 27638,00  25118,00  52756,00

Dr. Doppler,
Eleonóra

Sopronhorpács Magyarorszag Fő utca 14.  19685,00  19685,00

Dr. Dúll, Gábor Nagykanizsa Magyarorszag
Szekeres J. út
2.

 2362,00  60630,00  62992,00

Dr. Egerszegi,
Sándor

Budapest Magyarorszag Uzsoki u. 29-41  30315,00  30315,00



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. Elkán,
Károly

Budapest Magyarorszag Szegedi út 17  19685,00  19685,00

Dr Enzsöl, Csaba Inárcs Magyarorszag Kastély u. 4  19685,00  19685,00

Dr. Ernszt,
Edina

Budapest Magyarorszag Ady Endre út 122  19685,00  19685,00

Dr. Erős,
Melinda

Baj Magyarorszag
Petőfi Sándor u.
2/J

 19685,00  19685,00

Dr. Fabinyi,
Orsolya

Budapest Magyarorszag Bethesda u. 3.  6299,00  6299,00

Dr. Farkas,
Klaudia

Szeged Magyarorszag
Korányi fasor
12.

 23622,00  23622,00

Dr. Farkas,
Zoltán

Tatabánya Magyarorszag
Dózsa György út
77

 27638,00  25118,00  52756,00

Dr. Farkas-Rusu,
Eugénia
Alexandra

Kecskemét Magyarorszag Nyíri út 38  23622,00  23622,00



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. Faust, Klára Budapest Magyarorszag Köves út 1.  29134,00  29134,00

Dr. Fehér,
Annamária

Miskolc Magyarorszag
Szentpéteri kapu
72-76

 35827,00  122143,00  157970,00

Dr Fehérvári,
Erzsébet

Mátészalka Magyarorszag Kölcsey u. 4.  15748,00  15748,00

Dr. Fekete, Béla Budapest Magyarorszag Ady Endre u. 1.  15748,00  15748,00

Dr. Fekete, Dóra Budapest Magyarorszag
Kádor Adolf u.
5-9.

 16535,00  16535,00

Dr. Fekete,
Sándor

Budapest Magyarorszag
Albert Flórián
út 5-7

 16535,00  19606,00  36141,00

Dr. Fi, Zsolt Győr Magyarorszag
Szent Imre út
41.

 27559,00  27559,00

Dr. Fodor, Éva
Anna

Mosonmagyaróvár Magyarorszag
Szent István
király út 89

 19685,00  19685,00



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. Fodor,
Gabriella

Hódmezővásárhely Magyarorszag
Dr. Imre J. u.
2.

 36220,00  60630,00  96850,00

Dr. Földi,
Ildikó

Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei krt.
98.

 51260,00  25118,00  76378,00

Dr. Fosztun,
Marianna

Budapest Magyarorszag Kútvölgyi út 4.  29134,00  29134,00

Dr. Freyler,
Erzsébet

Sopron Magyarorszag Várkerület 114  19685,00  19685,00

Dr. Füzesi, Edit Hódmezővásárhely Magyarorszag Rapcsák A. U  21000,00  21000,00

Dr. Füzi,
Zsuzsanna

Győr Magyarorszag
Táncsics Mihály
u. 43

 27638,00  25118,00  52756,00

Dr. Gaál, Ramóna Budapest Magyarorszag Tekla u. 2/c  31953,00  31953,00

Dr. Gabnai,
Judit

Cegléd Magyarorszag Nádasdi u. 10.  19685,00  19685,00



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. Gábor, Kinga
Réka

Mátraháza Magyarorszag Üdölőtelep 4.  36614,00  122143,00  158757,00

Dr. Gadóczi,
István

Tiszacsege Magyarorszag Fő út 42.  27559,00  27559,00

Dr. Gajda,
Zsuzsanna

Kazincbarcika Magyarorszag Május 1. út 56.  15748,00  15748,00

Dr. Gajdács,
Erika

Dunaújváros Magyarorszag
Korányi Sándor
utca 4-6.

 27638,00  27638,00

Dr. Gajdos,
Vilma

Kozármisleny Magyarorszag
József Attila u.
8.

 15748,00  15748,00

Dr. Gál, Gergely Mezőkövesd Magyarorszag
Mátyás király út
75.

 15748,00  15748,00

Dr. Galambos,
Teodóra

Nyíregyháza Magyarorszag Víz u. 9.  30315,00  122143,00  152458,00

Dr. Gara, Tibor Győr Magyarorszag
Vasvári Pál u.
2-4.

 16535,00  60630,00  77165,00



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. Garami,
Mária

Jászberény Magyarorszag Szelei út 2  54725,00  54725,00

Dr. Garamszegi,
Márta

Cegléd Magyarorszag Törteli út 1-3.  27559,00  27559,00

Dr. Gáti,
Erzsébet

Debrecen Magyarorszag Erzsébet u. 11  19685,00  19685,00

Dr. Gáti, István Pécs Magyarorszag
Szabadság utca
30.

 22047,00  22047,00

Dr. Gelesz, Éva Balatonfüred Magyarorszag Gyógy tér 2  15748,00  15748,00

Dr Gerzon, Tamás Nagyhalász Magyarorszag
Arany János utca
76.

 19685,00  19685,00

Dr. Göbl, Judit Szekszárd Magyarorszag
Béri Balogh Ádám
u. 5-7

 27638,00  25118,00  52756,00

Dr. Gömöry, Anna Budaörs Magyarorszag
Kossuth Lajos u.
9.

 19685,00  19685,00



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. Goór, Ildikó Budapest Magyarorszag Nagyvárad tér 1.  15748,00  15748,00

Dr. Gurbity,
Gábor

Szabadkígyós Magyarorszag Iskola u. 4.  19685,00  19685,00

Dr. Guti, Elek Nyíregyháza Magyarorszag
Szent István u.
68

 35433,00  35433,00

Dr. Gutlébet,
Klára

Kisvárda Magyarorszag
Szent György tér
2.

 15748,00  15748,00

dr Gyalay,
Valéria Mónika

Szeged Magyarorszag
József Attila
sgt. 98

 19685,00  19685,00

Dr. Györbíró,
Ildikó

Mezőkövesd Magyarorszag Fülemüle út 2  31953,00  31953,00

Dr. Hahn, Mária Ecser Magyarorszag
Zrínyi utca
24/b.

 19685,00  19685,00

Dr. Hajdú, Ilona Szentes Magyarorszag Sra F. U. 44-58  2362,00  60630,00  62992,00



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. Halmai,
Zoltán

Békéscsaba Magyarorszag Gyulai út 18.  19685,00  19685,00

Dr. Hangonyi,
Mária Csilla

Budapest Magyarorszag Köves út 1.  18898,00  18898,00

Dr. Hantosi,
Ágnes

Sopron Magyarorszag Győri út 15  29134,00  29134,00

Dr. Harsányi,
Edit

Székesfehérvár Magyarorszag
Seregélyesi út
3.

 30315,00  122143,00  152458,00

Dr. Hegyi,
Ibolya

Mezőberény Magyarorszag Békési u. 19/A  36220,00  60630,00  96850,00

Dr. Helle,
Krisztina

Szeged Magyarorszag
Korányi fasor
8-10.

 23622,00  23622,00

Dr. Héra, László
Ádám

Budapest Magyarorszag Köves út 1.  27638,00  27638,00

Dr. Herepey,
Ágnes

Budapest Magyarorszag Bessenyei u. 27  19685,00  19685,00



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. Herman,
Beáta

Nagykanizsa Magyarorszag
Szekeres József
u. 2

 27638,00  25118,00  52756,00

Dr. Hoffer,
Dániel

Kapuvár Magyarorszag
Mátyás király
utca 30.

 19685,00  19685,00

Dr. Hornyák,
Rozália

Szekszárd Magyarorszag Mérey u. 17  36220,00  60630,00  96850,00

Dr. Horváth,
Ágota

Kaposvár Magyarorszag Füredi u. 81-83  19685,00  19685,00

Dr. Horváth,
Gábor

Eger Magyarorszag
Balassi Bálint
utca 9.

 15748,00  15748,00

Dr. Horváth,
Gabriella

Esztergom Magyarorszag Petőfi S u 26-28  19685,00  19685,00

Dr. Horváth,
János

Zalaegerszeg Magyarorszag
Zrínyi Miklós u.
1

 29134,00  29134,00

dr Hunya,
Kornélia

Orosháza Magyarorszag Könd u. 59.  19685,00  19685,00



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. Ifj. Sümegi,
János

Miskolc Magyarorszag
Szentpéteri kapu
72-76.

 27638,00  27638,00

Dr. Ilonczai,
Larisza

Gödöllő Magyarorszag
Petőfi Sándor
tér 1.

 16535,00  16535,00

Dr. Imreh, Mária
Magdolna

Dunakeszi Magyarorszag Barátság út 29.  19685,00  19685,00

Dr. Incze,
Judith

Gyula Magyarorszag Semmelweis u. 1  25591,00  25591,00

Dr. Inczefi,
Orsolya

Szeged Magyarorszag
Korányi fasor
8-10

 23622,00  23622,00

dr Jakab, Lajos Hatvan Magyarorszag
Balassi Bálint
út 16.

 19685,00  19685,00

Dr. Jakucs, Éva Budapest Magyarorszag Füst Milán u. 28  19685,00  19685,00

Dr. Jámbrik,
Imre

Kisar Magyarorszag Tisza utca 11.  19685,00  19685,00



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. Jánky,
Ibolya

Debrecen Magyarorszag
Bartók Béla út
2-26

 27559,00  27559,00

Dr. Janus, Ágota Dunaújváros Magyarorszag
Váci Mihály utca
9.

 19685,00  19685,00

dr. Jerémiás,
Attila

Kiskunhalas Magyarorszag
Dr. Monszpart
László u. 1.

 29134,00  29134,00

Dr. Jósvai,
Gabriella

Nyíregyháza Magyarorszag
Szent István út
68.

 14173,00  122143,00  136316,00

Dr. Juhász,
Ferenc

Kisvárda Magyarorszag Árpád utca 26.  27559,00  27559,00

Dr. Juhász,
Katalin

Budapest Magyarorszag Lotz K. utca 10.  15748,00  15748,00

Dr Jurina,
Róbert

Vásárosnamény Magyarorszag
Ady Endre utca
5.

 6299,00  6299,00

Dr. Juronics,
Katalin

Kapuvár Magyarorszag
Dr. Lumniczer
Sándor utca 10

 27638,00  25118,00  52756,00



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 Kaizer,
Csilla

Baj Magyarorszag
Petőfi Sándor u.
2/J

 19685,00  19685,00

Dr. Kálmán, Imre
Csaba

Kaposvár Magyarorszag
Tallián Gyula u.
20-32

 19685,00  19685,00

Dr. Kalmár,
Ágnes

Budapest Magyarorszag
Róbert Károly
krt. 44

 31953,00  31953,00

Dr. Kanász Nagy,
László

Karcag Magyarorszag Zöldfa u. 48  27559,00  27559,00

Dr. Kató, Ernő Székesfehérvár Magyarorszag
Seregélyesi út
3.

 20000,00  20000,00

Dr. Katona,
Andrea

Vásárosnamény Magyarorszag Rákóczi út 22/A  15748,00  15748,00

Dr Katona,
Balázs

Vác Magyarorszag
Argenti Döme tér
1-3

 27638,00  27638,00

dr Kecskés,
Teréz

Pécs Magyarorszag Lánc u. 12.  19685,00  19685,00

Dr Kegyes, Tamás Vác Magyarorszag
Argenti Döme tér
1-3

 27638,00  27638,00



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. Kelemen,
Irén

Mezőkövesd Magyarorszag Fülemüle út 1.  41953,00  41953,00

Dr. Kelemen,
Judit

Budapest Magyarorszag Fehérvári út 12  36220,00  36220,00

Dr. Kelemen,
Márta Róza

Budapest Magyarorszag Thököly út 3  23622,00  23622,00

Dr. Kelle,
Zoltán Péter

Nagyatád Magyarorszag
Bajcsy-Zsilinszk
y u. 1.

 27638,00  25118,00  52756,00

dr Kemecsei,
Miklós

Sátoraljaújhely Magyarorszag
Mártírok útja
14.

 19685,00  19685,00

Dr. Kenéz,
Gáspár

Mikepércs Magyarorszag Szabadság u. 1  15748,00  15748,00

Dr. Kerekes,
Zsolt

Kiskunfélegyháza Magyarorszag
Fadrusz János
utca 4

 15748,00  15748,00

Dr. Kerepesi,
Lénárd

Cegléd Magyarorszag Törteli út 11  36220,00  60630,00  96850,00



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. Kertész, Éva Siófok Magyarorszag
Bajcsy-Zsilinszk
y utca 26

 8661,00  60630,00  69291,00

Dr. Keszthelyi,
Beáta Piroska

Orosháza Magyarorszag Könd u. 59.  19685,00  19685,00

Dr. Kincs,
Henriette

Eger Magyarorszag
Széchenyi utca
27-29.

 15748,00  15748,00

Dr. Kis, Ernő Szekszárd Magyarorszag
Béri Balogh Ádám
u. 5-7.

 30315,00  122143,00  152458,00

Dr. Kis, Orsolya Szeged Magyarorszag Semmelweis u. 8.  15748,00  15748,00

Dr. Kisfaludy,
Mária

Tatabánya Magyarorszag
Dózsa György út
77

 15748,00  15748,00

Dr. Kiss, Anikó Mátészalka Magyarorszag Kórház utca 2-4.  35433,00  35433,00

Dr. Kiss, Anikó Nyíregyháza Magyarorszag Vay Ádám krt. 7.  35433,00  35433,00



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. Kiss, Balázs Győr Magyarorszag
Szent Imre út
41.

 15748,00  15748,00

Dr. Kiss, Csaba Kótaj Magyarorszag
Szent István
utca 63

 19685,00  19685,00

Dr. Kiss, Ildikó Zalaegerszeg Magyarorszag Zrínyi u. 1  19685,00  19685,00

Dr. Kiss,
Zsuzsanna

Mohács Magyarorszag Szepessy tér 7  19685,00  19685,00

Dr. Kiss,
Zsuzsanna

Baj Magyarorszag
Petőfi Sándor u.
2/J

 19685,00  19685,00

Dr Kissné Bende,
Marianna

Budapest Magyarorszag
Dózsa György út
112

 31953,00  31953,00

Dr. Klemencz,
Hajnalka

Dabas Magyarorszag Luther út 10  15748,00  15748,00

Dr Komáromi,
Mónika

Csátalja Magyarorszag Erzsébet u. 4.  19685,00  19685,00



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. Komáromy,
Anette

Szombathely Magyarorszag
Markusovszky
Lajos u. 5

 27559,00  27559,00

Dr. Kopeczky,
Ágnes

Zalaegerszeg Magyarorszag
Szent László
utca 30.

 30315,00  122143,00  152458,00

Dr. Kopeczky,
Ildikó

Zalaegerszeg Magyarorszag
Szent László
utca 30.

 30315,00  122143,00  152458,00

Dr. Kórád,
Krisztina

Miskolc Magyarorszag Csabai kapu 42.  16535,00  19606,00  36141,00

Dr. Korbács,
Melinda

Ajak Magyarorszag Kiss Ernő u. 5.  43307,00  43307,00

Dr. Korom, Ágnes Szeged Magyarorszag Semmelweis u. 8  16535,00  19606,00  36141,00

Dr. Korompay,
Réka

Törökbálint Magyarorszag
Munkácsy Mihály
utca 70.

 30315,00  30315,00

Dr. Kovács,
Ildikó

Gyöngyös Magyarorszag
Dózsa György u.
20-22.

 19685,00  19685,00



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. Kovács,
Krisztina

Budapest Magyarorszag Jókai Mór u. 3S  29134,00  29134,00

Dr. Kovács,
Viktória

Sajólád Magyarorszag Dózsa Gy.u.111  19685,00  19685,00

Dr. Kovács,
Viktória

Kistarcsa Magyarorszag
Semmelweis tér
1.

 18898,00  18898,00

Dr. Kovács,
Zsuzsanna

Kunszentmiklós Magyarorszag
Szász Károly
utca 4.

 15748,00  15748,00

Dr. Kovácsik,
Csaba

Békéscsaba Magyarorszag Gyulai út 18  19685,00  19685,00

Dr. Kováts,
Boldizsár

Budapest Magyarorszag Köves út 1.  16535,00  60630,00  77165,00

Dr. Kövér,
László

Monor Magyarorszag
Balassi Bálint
utca 1

 27559,00  27559,00

Dr. Kövesdi,
József

Békés Magyarorszag
József Attila
utca 5

 15748,00  15748,00



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. Kozák,
Róbert

Eger Magyarorszag
Mátyás király út
57.

 15748,00  15748,00

Dr. Kozma,
Magdolna

Dunaharaszti Magyarorszag Damjanich u. 32.  19685,00  19685,00

Dr. Krammer,
Marianna

Mályi Magyarorszag Munkás u. 104.  15748,00  15748,00

Dr. Krisán,
István

Gyula Magyarorszag Kárpát utca 11.  27559,00  27559,00

Dr. Kristofori,
György

Sirok Magyarorszag Petőfi út 6  15748,00  15748,00

Dr. Kriston,
Nándor

Nagyvisnyó Magyarorszag Ifjúság út 6.  15748,00  15748,00

dr. Kőrösi,
Beáta Zita

Budapest Magyarorszag
Örs vezér tere
23.

 19685,00  19685,00

Dr. Kukely,
Ildikó

Oroszlány Magyarorszag Alkotmány út 2.  16535,00  60630,00  77165,00



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. Kurucz, Réka Veszprém Magyarorszag Kórház u. 1.  31953,00  31953,00

dr Lajos, Beáta Budapest Magyarorszag Köves út 1.  54725,00  54725,00

Dr. Lajtos,
Julianna

Debrecen Magyarorszag
Bartók Béla út
2-26

 21654,00  21654,00

Dr. Lakner,
Csaba

Kaposvár Magyarorszag
Tallián Gyula u.
20-32

 23622,00  23622,00

Dr. Lakó Futó,
Zoltán

Budapest Magyarorszag Ferihegyi út 81.  15748,00  15748,00

Dr. Lampert,
Katalin

Budapest Magyarorszag
Kossuth Lajos u.
95

 15748,00  15748,00

Dr. Lányi, Péter Budapest Magyarorszag
Dózsa György út
60

 27638,00  27638,00

Dr. Lászik,
Tibor István

Békés Magyarorszag
József Attila
utca 5

 19685,00  19685,00



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. Lászlóczky,
Ágnes

Esztergom Magyarorszag
Petőfi S u.
26-28

 19685,00  19685,00

Dr. Lázárcsik,
Ildikó

Budapest Magyarorszag
Görgey Artúr
utca 30.

 30315,00  30315,00

dr. Leitner,
Péter

Budapest Magyarorszag III. utca 1.  19685,00  19685,00

Dr. Lemberger,
Anette

Kecskemét Magyarorszag Batthyány u. 16.  27559,00  27559,00

Dr. Lemes, Klára Szentes Magyarorszag
Sima F. u.
44-58.

 27638,00  25118,00  52756,00

Dr Lesznyák,
Tamás Balázs

Debrecen Magyarorszag
Tégláskert u.
51.

 19685,00  19685,00

Dr. Lieber, Rita Budapest Magyarorszag Diós árok 1-3.  27638,00  27638,00

Dr. Lipták, Éva Miskolc Magyarorszag Berek kert u. 98  30315,00  122143,00  152458,00



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. Liszt,
Attila

Szombathely Magyarorszag
Markusovszky
Lajos u. 5

 16535,00  60630,00  77165,00

Dr. Maczák,
Marianna

Hódmezővásárhely Magyarorszag
Dr. Imre József
u. 2.

 19685,00  19685,00

Dr. Major,
Miklós

Szombathely Magyarorszag
Markusovszky
Lajos u. 5

 19685,00  19685,00

Dr. Majsai,
Hedvig

Ádánd Magyarorszag Árpád utca 2/A  19685,00  19685,00

Dr. Maklári,
Nora

Eger Magyarorszag
Markhot Ferenc
u. 1.

 21953,00  21953,00

Dr. Margitics,
Gábor

Budapest Magyarorszag Esküvő köz 1-3.  19685,00  19685,00

Dr. Márhoffer,
Éva

Nyíregyháza Magyarorszag Körte utca 16/b.  19685,00  19685,00

Dr. Márk, György Gyula Magyarorszag Semmelweis u. 1  19685,00  19685,00



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. Marosi,
Márta

Budapest Magyarorszag Vörösvári út 88  19685,00  19685,00

Dr. Martyin,
Tibor

Gyula Magyarorszag Semmelweis u. 1  19685,00  19685,00

Dr. Máté, Imola Budapest Magyarorszag
Kerékgyártó út
47-49

 25591,00  25591,00

Dr. Máté,
Szilvia

Mátészalka Magyarorszag Kórház u. 2-4  27638,00  25118,00  52756,00

Dr. Máthé,
Annamária

Szihalom Magyarorszag Hunyadi u. 76  15748,00  15748,00

Dr. Mátyásy,
Helga

Nagykanizsa Magyarorszag
Szekeres József
u. 2-8

 27638,00  25118,00  52756,00

Dr. Mecsei,
Karolina

Budapest Magyarorszag Ferihegyi út 95.  21953,00  21953,00

Dr. Medelle,
Zsolt

Miskolc Magyarorszag Pázsit u. 6.  15748,00  15748,00



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. Menyhei,
Márta

Dunaújváros Magyarorszag Hajnal u. 4.  19685,00  19685,00

Dr. Mets, Andrea Dunavarsány Magyarorszag Habitat utca 22.  19685,00  19685,00

Dr. Mezei,
Mónika

Baja Magyarorszag Rókus u. 10  18898,00  18898,00

Dr. Mihályfalvi,
Zita

Berzence Magyarorszag
Szabadság tér
18.

 19685,00  19685,00

Dr. Mike, Judit Nyíregyháza Magyarorszag
Ungvár sétány
35.

 19685,00  19685,00

Dr. Mikó,
Alexandra

Pécs Magyarorszag Ifjúság u 13  27638,00  25118,00  52756,00

Dr. Mitrovics,
Katalin

Budapest Magyarorszag Uzsoki u. 29-45.  30315,00  30315,00

dr. Mogyorósi,
Anett

Kalocsa Magyarorszag
Kossuth L. u.
34-36.

 25591,00  25591,00

Dr. Molnár,
Csaba

Göd Magyarorszag Kisfaludy u. 7.  39370,00  39370,00



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. Molnár,
Gábor

Debrecen Magyarorszag
Bartók Béla út
2-26

 27638,00  25118,00  52756,00

Dr. Molnár,
István

Szomolya Magyarorszag Széchenyi u.1  15748,00  15748,00

dr Molnár, Alice Rátka Magyarorszag Iskola tér 1.  19685,00  19685,00

Dr. Móricz,
Péter

Szekszárd Magyarorszag
Béri Balogh Ádám
u. 5-7.

 16535,00  16535,00

Dr. Móricz,
Péter

Szekszárd Magyarorszag
Béri Balogh Ádám
u. 5-7.

 60630,00  60630,00

Dr. Mórocz, Éva Törökbálint Magyarorszag
Munkácsy Mihály
utca 70.

 30315,00  30315,00

Dr. Müller,
Zoltán

Budapest Magyarorszag Hermina út 7  16535,00  16535,00

Dr. Muszka,
János

Tatabánya Magyarorszag
Béla Király krt.
69

 15748,00  15748,00



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. Nagy, Edit Szolnok Magyarorszag Hősök tere 12  18898,00  18898,00

Dr. Nagy, Éva Kisvárda Magyarorszag
Szent György tér
2.

 15748,00  15748,00

Dr. Nagy,
Gabriella

Orosháza Magyarorszag Lehet u. 15.  15748,00  15748,00

Dr. Nagy,
Katalin

Szombathely Magyarorszag
Markusovszky
Lajos u. 5

 15748,00  15748,00

Dr. Nagy,
Magdolna

Helvécia Magyarorszag Tábor utca 2.  15748,00  15748,00

Dr. Nagy,
Marianna

Kistelek Magyarorszag Kossuth u. 19  15748,00  15748,00

Dr. Nagy,
Marianna

Szeged Magyarorszag
Tisza Lajos krt.
107.

 31953,00  31953,00

Dr. Nagy, Péter Erdőkertes Magyarorszag Fő tér 5/B  15748,00  15748,00



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. Nagy, Ágnes Eger Magyarorszag
Markhot Ferenc
u. 1.

 19685,00  19685,00

Dr Nagy, Ida Jászberény Magyarorszag Szelei út 2.  18898,00  18898,00

Dr Nagy, Zoltan
Imre

Halimba Magyarorszag Ady E. U. 15.  19685,00  19685,00

Dr Nagy,
Zsuzsanna

Siklós Magyarorszag
Baross Gábor u.
6.

 19685,00  19685,00

Dr. Nagyné Dr.
Klembucz,
Erzsébet

Gyula Magyarorszag CSABAI ÚT 124.  25000,00  25000,00

Dr. Németh,
Barna

Szolnok Magyarorszag Tószegi út 21  27638,00  27638,00

Dr. Németh,
Enikő

Budapest Magyarorszag Köves út 1.  16535,00  16535,00

dr. Németh,
Beatrix

Hatvan Magyarorszag
Balassi Bálint
út 16.

 25591,00  25591,00



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. Nguyen,
Nguyet Anh

Budapest Magyarorszag Ferihegyi út 95.  19685,00  19685,00

Dr. Nusser, Nóra Harkány Magyarorszag
Zsigmondy sétány
1.

 35953,00  35953,00

Dr. Ollé,
Georgina Mária

Szeged Magyarorszag
Korányi fasor
8-10

 27638,00  25118,00  52756,00

Dr. Onodi,
Levente

Budapest Magyarorszag Rákos út 77/a  27638,00  27638,00

Dr. Opra, Mária Kistarcsa Magyarorszag
Semmelweis tér
1.

 27638,00  27638,00

Dr. Orbán, Győző Fót Magyarorszag
Szent Benedek u
15

 19685,00  19685,00

Dr. Orbán, Tamás
Gábor

Mohács Magyarorszag Ady Endre u. 86  19685,00  19685,00

Dr Órendi, Judit Mátészalka Magyarorszag Kölcsey u. 4.  19685,00  19685,00



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. Oross, Gábor Győr Magyarorszag
Vasvári Pál u.
2-4.

 15748,00  15748,00

Dr. Orosz, Ágnes Salgótarján Magyarorszag
Füleki utca
54-56.

 29134,00  29134,00

Dr. Orosz,
Viktor

Eger Magyarorszag
Széchenyi utca
27-29

 25591,00  25591,00

Dr. Oroszi,
Dávid

Miskolc Magyarorszag
Szentpéteri kapu
72-76.

 27638,00  25118,00  52756,00

Dr. Oswald,
Patricia

Budapest Magyarorszag Nemes u. 18-20  27559,00  27559,00

Dr. Pácz, Ferenc Budapest Magyarorszag Bethesda u. 3  14173,00  14173,00

Dr. Pammer,
Judit

Pécs Magyarorszag Ifjúság útja 13.  23622,00  19606,00  43228,00

Dr. Pap, István Pécs Magyarorszag
Munkácsy M. u.
2.

 19685,00  19685,00



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. Papirnyik,
Erika

Budapest Magyarorszag 525. tér  27638,00  27638,00

Dr. Papp, Mária Eger Magyarorszag
Széchenyi utca
27-29

 16535,00  19606,00  36141,00

Dr. Paraicz,
Gábor

Szekszárd Magyarorszag
Béri Balogh Ádám
u. 5-7

 55512,00  122143,00  177655,00

Dr. Pártos,
Gergely

Budapest Magyarorszag
Tétényi út
12.-16.

 27638,00  27638,00

Dr. Pászkán,
Evelyn Katalin

Budapest Magyarorszag
Ráth György u.
9.

 11811,00  26095,00  37906,00

Dr. Pásztor,
Mariann

Edelény Magyarorszag
Dankó Pista út
80.

 30315,00  30315,00

Dr. Pataki,
Márta

Ráckeve Magyarorszag
Szent János tér
18.

 19685,00  19685,00

Dr. Pátkai,
Gizella

Budapest Magyarorszag 525. tér 4.  15748,00  15748,00

Dr. Perge, Judit Karcag Magyarorszag Zöldfa u. 48  27559,00  27559,00



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. Péter, Ágnes
Eszter

Pécs Magyarorszag Akác u. 1.  41953,00  41953,00

Dr. Peti, Ildikó
Edit

Tata Magyarorszag Hősök tere 2  27559,00  27559,00

Dr. Pintér,
Miklós

Csolnok Magyarorszag Szedres u 5.  27559,00  27559,00

Dr. Pokoly,
Bence

Budapest Magyarorszag Orgona u.2  41953,00  41953,00

Dr. Polnyuk,
Viktor

Edelény Magyarorszag
Dankó Pista út
80.

 35827,00  35827,00

Dr. Poncsák,
Anikó

Hajdúbagos Magyarorszag Bocskai u. 28.  27559,00  27559,00

Dr Prajda-Pop,
Ramona

Mezőfalva Magyarorszag
Semmelweis utca
1.

 19685,00  19685,00

Dr. Pribelszki,
Erzsébet

Miskolc Magyarorszag
Szentpéteri kapu
72-76

 16535,00  60630,00  77165,00

Dr. Prunk Éger,
Emőke

Nagykáta Magyarorszag
Dózsa György út
46.,

 54725,00  54725,00



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. Racs, Erika Budapest Magyarorszag
Erzsébet
királyné útja 47

 27638,00  27638,00

Dr. Rácz,
Beatrix

Gyula Magyarorszag Semmelweis u. 1  27638,00  25118,00  52756,00

Dr. Rácz, Judit Kiskunhalas Magyarorszag
Dr. Monszpart
László u. 1

 16535,00  60630,00  77165,00

Dr. Rácz, Zsolt Tét Magyarorszag Fő utca 2.  19685,00  19685,00

Dr. Radeczky,
Éva

Érd Magyarorszag
Bajcsy-Zsilinszk
y u. 73.

 19685,00  19685,00

Dr. Rafic, Mehdi Hajdúböszörmény Magyarorszag Kálvin tér 7-9.  16535,00  60630,00  77165,00

Dr. Rajda,
Cecília

Szeged Magyarorszag Semmelweis u.6  25197,00  25197,00

Dr. Rakvács,
Marianna

Kaposvár Magyarorszag
Tallián Gyula u.
20-32

 19685,00  19685,00



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. Remenár, Éva Budapest Magyarorszag
Frankel Leó utca
54.

 19685,00  19685,00

dr. Rendeki,
Beáta

Harkány Magyarorszag
Harkány
Zsigmondy sétány
1

 31953,00  31953,00

Dr. Révész,
Gábor

Budapest Magyarorszag
Tétényi út
12-16.

 7874,00  7874,00

Dr. Róka, Miklós Békéscsaba Magyarorszag Mokry u. 12.  19685,00  19685,00

Dr. Róka,
Richárd

Szeged Magyarorszag
Korányi fasor
8-10

 22440,00  22440,00

Dr. Román,
Sándor

Eger Magyarorszag Vallon u. 4.  15748,00  15748,00

Dr. Rózsa, Anikó Budapest Magyarorszag
Péterfy Sándor
u. 8-20

 29134,00  29134,00

Dr. Salamon,
Terézia

Nyíregyháza Magyarorszag
Fazekas János
tér 8.

 19685,00  19685,00



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. Sánta, Tamás Tatabánya Magyarorszag
Dózsa György út
77

 51260,00  51260,00

Dr. Scheibl,
Klára

Helvéda Magyarorszag
Barackvirág u.
2.

 19685,00  19685,00

Dr. Schreiner,
Péter

Kapuvár Magyarorszag
Dr. Lumniczer
Sándor utca 10

 27559,00  27559,00

Dr. Sebők,
Andrea

Budapest Magyarorszag Köves út 1.  27638,00  27638,00

Dr. Sebők, Tünde Budapest Magyarorszag Fehérvári út 12,  16535,00  16535,00

Dr. Seres,
József

Nyíregyháza Magyarorszag
Szent István u.
68.

 23622,00  23622,00

Dr. Simkovics,
Enikő

Berettyóújfalu Magyarorszag
Orbán Balázs tér
1

 31953,00  31953,00

Dr. Simon,
Andrásné

Mátészalka Magyarorszag Kölcsey utca 19  49736,00  49736,00



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 Simon, Judit Budapest Magyarorszag Szigony u. 2/B.  19685,00  19685,00

Dr. Sinkovicz,
András

Pécs Magyarorszag
Veress Endre u.
2

 19685,00  19685,00

Dr. Sipos, Edith Dunaújváros Magyarorszag Vasmű út 10  19685,00  19685,00

Dr. Slárku,
Ilona

Edelény Magyarorszag
Dankó Pista út
80.

 30315,00  122143,00  152458,00

Dr. Solymos,
Mónika

Budapest Magyarorszag Jókai Mór u. 3.  23622,00  23622,00

Dr. Sólyom,
István

Szolnok Magyarorszag
Verseghy F. út
6-8

 31953,00  31953,00

Dr. Somogyi, Éva Eger Magyarorszag
Markhot Ferenc
u. 1.

 15748,00  15748,00

Dr. Somogyi,
Márta

Budapest Magyarorszag Ady Endre út 122  27559,00  27559,00



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 Somorjai,
László

Szombathely Magyarorszag
Szent Márton
utca 22.

 19685,00  19685,00

Dr. Sperr,
Erzsébet

Budapest Magyarorszag
Péterfy Sándor
u. 8-20

 15748,00  15748,00

Dr Sprőber, Zita Békéscsaba Magyarorszag Gyulai út 18.  19685,00  19685,00

Dr. Steierlein,
Maria

Zalaegerszeg Magyarorszag
Zrínyi Miklós
utca 1.

 19685,00  19685,00

Dr. Stubner,
Tamás

Budapest Magyarorszag
Frankel Leú út
62.

 31953,00  31953,00

Dr. Süle, Ferenc Budapest Magyarorszag Szerémi sor 4.  19685,00  19685,00

Dr. Sulyok,
Gabriella

Balatonfüred Magyarorszag
Szabadság utca
5.

 15748,00  15748,00

Dr. Szabó, Ágnes Győr Magyarorszag
Liezen-Mayer u.
57.

 19685,00  19685,00



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. Szabó, Edina Kalocs Magyarorszag
Kossuth Lajos u.
34-36.

 15748,00  15748,00

Dr. Szabó, Éva Kiszombor Magyarorszag Szegedi u. 2.  15748,00  15748,00

Dr. Szabó,
Ibolya

Győr Magyarorszag Pándzsa u. 47.  19685,00  19685,00

Dr. Szabó,
Károly

Mezőtúr Magyarorszag Kossuth u. 9-11.  36220,00  36220,00

Dr. Szabó,
Levente

Miskolc Magyarorszag
Szentpéteri kapu
72-76.

 27638,00  25118,00  52756,00

Dr. Szabó, Mihai Kőrösszegapáti Magyarorszag
Arany János út
35.

 27559,00  27559,00

Dr. Szabó,
Zoltán

Sarkad Magyarorszag Gyulai út 8/A  27559,00  27559,00

Dr. Szabóné Dr.
Fekete,
Bernadett

Szeged Magyarorszag
Semmelweis utca
1.

 27559,00  27559,00



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. Szabó-Nemes,
Judit

Szekszárd Magyarorszag
Béri Balogh Ádám
u. 5-7

 19685,00  19685,00

Dr. Szakács,
Andrea

Budapest Magyarorszag Tápióbicske u 14  27638,00  27638,00

Dr. Szalai,
Orsolya

Sopron Magyarorszag
Várkerület u.
114

 27638,00  25118,00  52756,00

Dr. Szalay,
Zsolt

Budapest Magyarorszag Baross u. 18  35433,00  35433,00

Dr. Szaldobagyi,
Enikő

Kisvárda Magyarorszag Árpád u. 26.  27559,00  27559,00

Dr. Szalóky,
Gyöngyvér

Gyula Magyarorszag Kárpát u. 11.  19685,00  19685,00

Dr. Számel, Anna Szeged Magyarorszag Semmelweis u. 8.  16535,00  19606,00  36141,00

Dr. Szaniszló,
István

Gyula Magyarorszag Semmelweis u. 1  25591,00  25591,00

Dr. Szántó,
Ágnes

Makó Magyarorszag Kórház utca 2.  16535,00  60630,00  77165,00



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. Szanyi,
Andrea

Budapest Magyarorszag
Dózsa György út
60.

 19685,00  19685,00

Dr. Szarka,
Gabriella

Földes Magyarorszag Deák F. U. 13  19685,00  19685,00

Dr. Szarka,
Ildikó

Baja Magyarorszag Rókus u. 10  19685,00  19685,00

Dr. Szarvák,
Katalin

Edelény Magyarorszag
Dankó Pista út
80.

 55512,00  122143,00  177655,00

Dr. Szász, Gyula Dunaújváros Magyarorszag
Korányi Sándor
u. 4-6

 27559,00  27559,00

Dr Szászi,
István

Mátészalka Magyarorszag Kölcsey u. 4.  15748,00  15748,00

Dr. Szaszkó,
János

Tiszafüred Magyarorszag Rózsadomb u. 22.  19685,00  19685,00

Dr. Szatmári,
Marion

Győr Magyarorszag
Vasvári Pál utca
2-4.

 16535,00  19606,00  36141,00



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. Szegedi,
Adrienne

Lenti Magyarorszag Kossuth u. 10.  19685,00  19685,00

Dr. Szegleti,
Gábor

Budapest Magyarorszag
Tétényi út
12.-16.

 49606,00  49606,00

Dr. Székely,
András Imre

Kisbér Magyarorszag Iskola u. 11.  23622,00  23622,00

Dr. Székely,
Erika

Veszprém Magyarorszag
Jókai Mór utca
5-9.

 16535,00  60630,00  77165,00

Dr. Szekeres,
Csilla Cecília

Sopron Magyarorszag Győri út 15.  29134,00  29134,00

Dr. Szekeres,
Valéria

Pécs Magyarorszag
Szabadság utca
30.

 22047,00  22047,00

Dr. Széles,
Tünde

Kapuvár Magyarorszag
Dr. Lumniczer
Sándor utca 6.

 19685,00  19685,00

Dr. Széll,
Ibolya

Debrecen Magyarorszag
Móricz Zsigmond
körút 22

 54725,00  54725,00

Dr. Szemes, Kata Pécs Magyarorszag Rákóczi u. 2.  27638,00  25118,00  52756,00



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.
Szentgyörgyi,
Piroska

Miskolc Magyarorszag
Szentpéteri kapu
72.

 30315,00  122143,00  152458,00

Dr. Szerényi,
Nikoletta

Tiszadob Magyarorszag
Mátyás király u.
19.

 15748,00  15748,00

Dr. Szicsek,
Margit

Gyula Magyarorszag
Ferencesek tere
8/b.

 22440,00  22440,00

Dr. Szőke-Tóth,
Edit

Szombathely Magyarorszag Rumi út 74.  19685,00  19685,00

Dr. Szokó, Márta Székesfehérvár Magyarorszag Seregélyesi út 3  55512,00  122143,00  177655,00

Dr. Szolnoki,
Erzsébet

Karcag Magyarorszag Zöldfa u. 48  30315,00  122143,00  152458,00

Dr. Takács,
Ilona

Miskolc Magyarorszag
Szentpéteri kapu
72-76

 16535,00  60630,00  77165,00

Dr. Tamás, T.
László

Győr Magyarorszag
Vasvári Pál u.
2-4.

 16535,00  16535,00



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. Telegdi,
Dávid

Miskolc Magyarorszag
Csabai kapu
9-11.

 27638,00  27638,00

Dr. Termann,
Katalin

Budapest Magyarorszag
Dózsa György út
60.

 19685,00  19685,00

Dr. Ternai, Zita Budapest Magyarorszag Bethesda u. 3.  25984,00  25984,00

Dr. Tolna,
Zsuzsanna

Szolnok Magyarorszag Tószegi út 21.  19685,00  19685,00

Dr. Török, Ágnes Orosháza Magyarorszag Könd u. 59.  29134,00  29134,00

Dr. Török,
Attila

Szigetszentmikló
s

Magyarorszag Viola u. 1  23622,00  23622,00

Dr. Török, Virág Budapest Magyarorszag Ferihegyi út 81.  15748,00  15748,00

Dr. Tóth, Angéla Budapest Magyarorszag
Káldor Adolf
utca 5-9.

 15748,00  15748,00



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. Tóth,
Erzsébet

Kecskemét Magyarorszag
Piaristák tere
7.

 27559,00  27559,00

Dr. Tóth, Judit Budaörs Magyarorszag
Kossuth Lajos u.
9

 54725,00  54725,00

Dr. Tóth, Lajos Cegléd Magyarorszag Törteli út 1-3.  25591,00  25591,00

Dr. Tóth,
Tivadar

Mohács Magyarorszag Szepessy tér 7  19685,00  19685,00

Dr. Tóth,
Zsuzsanna

Debrecen Magyarorszag Egyetem tér 1.  16535,00  60630,00  77165,00

Dr. Turi,
Katalin

Baja Magyarorszag
Bernhart Sándor
utca 108.

 15748,00  15748,00

Dr. Túri,
Piroska

Szeged Magyarorszag Tisza L. Krt. 97  27559,00  27559,00

Dr. Ugocsai,
Katalin

Deszk Magyarorszag Alkotmány u. 36  30315,00  122143,00  152458,00



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. Únyi,
Zsuzsanna

Gyömrő Magyarorszag
Dózsa Gy. út,
13/A

 19685,00  19685,00

Dr. Ütő, Éva Székesfehérvár Magyarorszag
Seregélyesi u.
3.

 19685,00  26095,00  45780,00

Dr. Vadász, Edit Szekszárd Magyarorszag
Béri Balogh Ádám
u. 5-7

 27638,00  25118,00  52756,00

dr Vallus,
Krisztina

Mezőzombor Magyarorszag Árpád u. 9.  19685,00  19685,00

Dr. Varga, Ágnes Pécs Magyarorszag Lánc u. 12.  19685,00  19685,00

Dr. Varga, Dézi Győr Magyarorszag Árpád út 89.  27559,00  27559,00

Dr. Varga,
Ferenc

Körmend Magyarorszag
Thököly Imre u.
15

 27638,00  25118,00  52756,00

Dr. Vargha, Edit Miskolc Magyarorszag
Szentpéteri kapu
72-76

 35827,00  122143,00  157970,00

Dr. Vargha,
Katalin

Budapest Magyarorszag Csobánka tér 6  19685,00  19685,00



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. Várhegyi,
Anikó

Budapest Magyarorszag
Róbert Károly
krt. 44

 31953,00  31953,00

Dr. Várnai,
Beáta

Budapest Magyarorszag Köves út 1  18898,00  18898,00

Dr. Varro,
Aranka

Sopron Magyarorszag Győri út 15.  25591,00  25591,00

Dr. Varsányi,
Mária

Dunaújváros Magyarorszag Alkotás u. 7.  15748,00  15748,00

Dr. Vaskó, Péter Budapest Magyarorszag Óbester u. 5  15748,00  15748,00

Dr. Vecsey,
Zsuzsanna

Zalaegerszeg Magyarorszag Zrínyi u. 1  19685,00  19685,00

Dr. Végh, Edit Debrecen Magyarorszag Egyetem tér 1.  31953,00  31953,00

Dr. Végh, Erika Szentes Magyarorszag
Köztársaság utca
27.

 15748,00  15748,00

Dr. Veidner,
Tibor

Balástya Magyarorszag Rákóczi u. 30  65000,00  65000,00



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. Veréb, Ilona Nyékládháza Magyarorszag Széchenyi u 48.  15748,00  15748,00

Dr. Veress, Lili Budapest Magyarorszag
Frankel Leú út
62.

 21953,00  21953,00

Dr. Vincze,
András

Marcali Magyarorszag
Katona J. U. 5/A
I/3.

 19685,00  19685,00

Dr. Zahorán,
Ágnes

Gyula Magyarorszag Várkert utca 2.  31953,00  31953,00

Dr Zakota,
Krisztina

Debrecen Magyarorszag Cegléd u. 6.  19685,00  19685,00

Dr. Zalaba,
Zoltán

Budapest Magyarorszag Auróra u. 22-28  27638,00  27638,00

Dr. Zámodics,
Imre

Nagykanizsa Magyarorszag Nagyrác utca 2.  27638,00  25118,00  52756,00

dr Zavadkai,
Edit

Budapest Magyarorszag Fehérvári út 12.  19685,00  19685,00



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. Zsilinszky,
Zsuzsanna

Budapest Magyarorszag Köves út 1  18898,00  18898,00

Dr. Zsoldos,
Gábor

Budapest Magyarorszag
Ráth György u.
9.

 19685,00  19685,00

Dr.Al-Shamiry,
Abdul Rakeb

Sárvár Magyarorszag
Rákóczi Ferenc
u. 30

 27559,00  27559,00

Dr.Kenéz, Tamás Hatvan Magyarorszag
Balassi Bálint
út 16.

 30315,00  30315,00

Dubóczky,
Istvánné

Miskolc Magyarorszag Első u. 4  30569,00  30569,00

Edit, Dr. Dezső Miskolc Magyarorszag
Szentpéteri kapu
72-76

 30315,00  30315,00

Edit, Hajdú Nagykőrös Magyarorszag
Vak Bottyán utca
3/a

 28000,00  28000,00

Egyed, Katalin Szeged Magyarorszag Csanádi u. 34/A.  16535,00  60630,00  77165,00

Elefant, Andrea Berettyóújfalu Magyarorszag
Szent Márton tér
5.

 30569,00  30569,00



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)

Erdeiné
Szilágyi,
Györgyi

Nyíregyháza Magyarorszag Víz u. 9.  26250,00  26250,00

Fábián, Erika Budapest Magyarorszag
Sósmocsár út
1-3.

 12631,00  12631,00

Fekete, Éva Csongrád Magyarorszag Fő utca 2-4.  22440,00  22440,00

Ferenc, Dr.
Felföldi

Paks Magyarorszag
Táncsics Mihály
u. 13

 23622,00  23622,00

Ferenc, Prof.
Dr. Nagy

Kaposvár Magyarorszag
Tallián Gyula u.
20-32

 27559,00  27559,00

Ferencz, Andrea Budapest Magyarorszag Petényi köz 1.  9250,00  9250,00

Fodor, Rózsa Sándorfalva Magyarorszag
Szabadság tér
4.a

 22440,00  22440,00

Freivolt,
Istvánné

Miskolc Magyarorszag Győri kapu 99  30569,00  30569,00



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)

Freyler, Anita Gyula Magyarorszag Nürnbergi u.1/B  12631,00  12631,00

Fülep, Gyuláné Noszvaj Magyarorszag Kossuth u.3  30569,00  30569,00

Gábor, Dr. Dandé Nyíregyháza Magyarorszag
Szent István u.
68

 23622,00  23622,00

Gábriel, Márta Győr Magyarorszag
Vasvári Pál u.
2-4.

 16535,00  60630,00  77165,00

Garbacz, Mónika Tököl Magyarorszag Fő út 90.  12631,00  12631,00

Géza, Dr. Kőrösi Budapest Magyarorszag Jókai Mór u. 3  23622,00  23622,00

Göbölyné
Szemenyei,
Piroska

Orosháza Magyarorszag Csendes u.11.  22440,00  22440,00

Godzsák, Mária Nyíregyháza Magyarorszag Víz u. 9.  35827,00  122143,00  157970,00

Gombos, Katalin Szeged Magyarorszag Korondi u. 5.  22440,00  22440,00



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)

Gombosné
Kolozsi, Mónika

Szeged Magyarorszag
Föltámadás u.
20.

 22440,00  22440,00

Gyöngyvér, Dr.
Birkás

Pécs Magyarorszag Akác u. 1.  27559,00  27559,00

György, Dr. Ámon Esztergom Magyarorszag
Petőfi Sándor u.
26-28

 27559,00  27559,00

H. Nagy, Katalin Gyula Magyarorszag Semmelweis u. 1  15748,00  15748,00

Hayder, Abdul
Karim

Szeghalom Magyarorszag Dózsa u. 34  27559,00  27559,00

Herman, Rita Csoma Magyarorszag
Petőfi S. utca
28.

 18500,00  18500,00

Hódosi, Vincéné Bácsalmás Magyarorszag Kossuth út 61.  5000,00  5000,00

Hortiné Kendl,
Szilvia

Kecskemét Magyarorszag Szécheny stny 6.  22440,00  22440,00



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
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)

Horváthné Weisz,
Mónika

Mosonmagyaróvár Magyarorszag
Ady Endre utca
6.

 29000,00  29000,00

Ignác, Dr. Szabó Dunaújváros Magyarorszag
Korányi Sándor
u. 4-6

 19685,00  19685,00

Ildikó, Császár Gyál Magyarorszag
Szent I. utca
46.

 12000,00  12000,00

Ildikó, Dr. Nagy Budapest Magyarorszag
Révész utca
10-12.

 19685,00  19685,00

Ildikó, Oláhné
Nagy

Nyíregyháza Magyarorszag
Fazekas János
tér 1. X/87

 74000,00  74000,00

Illés, Ildikó Bonyhád Magyarorszag
Bajcsy Zs. utca
25.

 25591,00  25591,00

István, Dr.
Berhés

Eger Magyarorszag
Markhót Ferenc
utca 1

 15748,00  15748,00

István, Dr.
Fekete

Budaörs Magyarorszag Szarka u. 5  19685,00  19685,00



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)

István, Dr.
Opsitos

Várpalota Magyarorszag Polyán u. 2  27559,00  27559,00

Jákóhalminé
Bartha, Andrea

Budapest Magyarorszag VII. utca 16.  81000,00  81000,00

Jármay, Katalin Szeged Magyarorszag
Korányi fasor
8-10

 27638,00  25118,00  52756,00

Jenei, Istvánné Tatabánya Magyarorszag
Dózsa György út
77

 750,00  750,00

Jeney, Mária Mórahalom Magyarorszag
Kapás utca 15.
A.

 27559,00  25000,00  52559,00

Jobbágy, Tamás Gyula Magyarorszag Semmelweis u. 1  36220,00  60630,00  96850,00

József Flórián,
Dr. Baracska

Szentendre Magyarorszag
Paprikabíró u.
21

 19685,00  19685,00

Judit, Dr.
Seidner

Budapest Magyarorszag Alkotás u. 53  15748,00  15748,00



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)

Juhász,
Krisztina

Miskolc Magyarorszag Csehov u.6  30569,00  30569,00

Juhász, Tímea Miskolc Magyarorszag Koboz u. 11  49736,00  49736,00

Kádárné
Komáromi, Eszter

Budapest Magyarorszag
Sósmocsár út
1-3.

 12631,00  12631,00

Kanyó, Barbara Budapest Magyarorszag
Róbert Károly
krt. 44

 27638,00  27638,00

Katalin, Dr.
Benkő

Vásárosnamény Magyarorszag Ady Endre utca 5  27638,00  25118,00  52756,00

Katona, Györgyné Nyíregyháza Magyarorszag Ungvár sétány 35  30569,00  30569,00

Kerezsi, Éva Debrecen Magyarorszag Pandúr utca 34.  30569,00  30569,00

Kiricsi, Ágnes Szeged Magyarorszag Tisza L. Krt. 97  19685,00  19685,00

Kiss, Éva Nyíregyháza Magyarorszag
Fazekas János
tér 8

 30569,00  30569,00



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)

Kiss, Henrietta Nyíregyháza Magyarorszag Víz u. 9.  35827,00  122143,00  157970,00

Kissné Papp,
Izabella

Jászfényszaru Magyarorszag
Deák Ferenc utca
1.

 22440,00  22440,00

Kissné Vér,
Mária

Szeged Magyarorszag
Hosszú-töltés út
51.

 9250,00  9250,00

Kollár, Sándorné Szeged Magyarorszag
Föltámadás u.
20.

 22440,00  22440,00

Koltai, Mónika Kiskunhalas Magyarorszag Hársfa u. 2.  22440,00  22440,00

Kónya, Zsoltné Halásztelek Magyarorszag
Dózsa György
utca 21.

 48000,00  48000,00

Kozsla, Katalin Nyíregyháza Magyarorszag Stadion utca 23  30569,00  30569,00

Kruppáné Nagy,
Erzsébet

Pécs Magyarorszag Lánc u 12  35827,00  122143,00  157970,00



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)

Kurucz, Erzsébet Eger-Felnémet Magyarorszag Egri u 5.  49736,00  49736,00

Ládiné Leskó,
Katalin

Miskolc Magyarorszag Bacsinszky u 1  30569,00  30569,00

László, Dr. Höhn Budapest Magyarorszag
Centenáriumi
sétány 24

 15748,00  15748,00

Lippéné
Csizmadia,
Andrea

Mátészalka Magyarorszag Kölcsey utca 19  30569,00  30569,00

Liptay,
Krisztina

Gyula Magyarorszag Laktanya u.4.  12631,00  12631,00

Lóránt, Dr.
Ágoston

Nyíregyháza Magyarorszag
Szent István u.
68

 49736,00  49736,00

Lukács, Gáborné Cegléd Magyarorszag
Szív u.. 7.
III/14.

 7250,00  7250,00

Magyar,
Krisztina
Katalin

Debrecen Magyarorszag Füredi út 42.  30569,00  30569,00



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)

Majnár, Ildikó Szolnok Magyarorszag
Zagyvaparti
stny. 4.

 22440,00  22440,00

Mária, Dr. Treer Mórahalom Magyarorszag
Szent László
park 3.

 18898,00  18898,00

Marsi, Adrienn Aszód Magyarorszag Baross u. 4.  16142,00  122143,00  138285,00

Márta, Dr. Varga Békéscsaba Magyarorszag Gyulai út 18  27638,00  25118,00  52756,00

Máté, Dr. Varga Szombathely Magyarorszag
Markusovszky
Lajos u. 5

 6299,00  6299,00

Melinda, Nagyné
Horti

Jászberény Magyarorszag Szelei út 2.  38000,00  38000,00

Mészárosné
Balla, Klaudia

Miskolc Magyarorszag
Klapka Gy. U
20/a

 30569,00  30569,00

Mihályka, Ivett Pécs Magyarorszag Lánc u 12  21500,00  21500,00

Mirolovics,
Ágnes

Budapest Magyarorszag Lehel u. 59  25591,00  25591,00



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)

Mokrev, Péterné Tököl Magyarorszag Fő út 90.  12631,00  12631,00

Moldvánné
Hegymegi, Ágnes

Nyíregyháza Magyarorszag Vay Ádám körút 7  49736,00  49736,00

Mónika, Dr.
Szőts

Kaposvár Magyarorszag
Tallián Gyula u.
20-32

 24803,00  24803,00

Morcsányi,
Mónika

Eger Magyarorszag Balassi B. U. 9.  30569,00  30569,00

Nagy, Beáta Gyula Magyarorszag Semmelweis u. 1  16535,00  60630,00  77165,00

Nagy, Gabriella
Renána

Jakabszállás Magyarorszag Jókai u. 2.  22440,00  22440,00

Nagy, Lajosné Hajdúszoboszló Magyarorszag
Szilfákalja utca
1-3

 30569,00  30569,00

Nagy, Marianna Miskolc Magyarorszag
Klapka Gy. U
20/a

 30569,00  30569,00

Nagy, Tamásné Noszvaj Magyarorszag Kossuth u.4  30569,00  30569,00



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
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)

Nagyné Csatári,
Judit

Szolnok Magyarorszag
Munkácsy M. u.
26.

 22440,00  22440,00

Nagyné Kékesi,
Zsuzsanna

Pécs Magyarorszag Rákóczi út 2.  35827,00  122143,00  157970,00

Németh, Éva Dunakeszi Magyarorszag Fő út 75-81  27559,00  27559,00

Németh, Lajosné Mezőtúr Magyarorszag Árpád út 21.  25750,00  25750,00

Nóra, Dr. Jurián Sopron Magyarorszag Várisi út 2  25591,00  25591,00

Olga, Dr. Demjén Vásárosnamény Magyarorszag Ady Endre utca 5  27559,00  27559,00

Olmos, Sándorné Miskolc Magyarorszag Első u. 4  30569,00  30569,00

Orosi, Andrásné Mátészalka Magyarorszag Kölcsey utca 19  30569,00  30569,00

Osánné Németh
Magdolna,
Magdolna

Kecskemét Magyarorszag Czollner tér 7.  22440,00  22440,00



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)

Pappné Borbíró,
Magdolna

Hódmezővásárhely Magyarorszag Rárósi u. 13.  22440,00  22440,00

Péter, Dr.
Kadlót

Salgótarján Magyarorszag
Füleki utca
54-56.

 31953,00  31953,00

Petrovicsné
Rusai, Mária
Hajnalka

Jászfényszaru Magyarorszag
Deák Ferenc utca
1.

 22440,00  22440,00

Piroskáné Szabó,
Krisztina

Kecskemét
Hetényegyháza

Magyarorszag
Kossuth Lajos u.
79.

 22440,00  22440,00

Pojányi, Evelin Pécs Magyarorszag Rákóczi út 2.  35827,00  122143,00  157970,00

Polgár, Nóra Szarvas Magyarorszag Jókai Mór u. 86.  35827,00  122143,00  15750,00  173720,00

Pósa, Zsoltné Szarvas Magyarorszag
Kodály Z. utca
10.

 12000,00  12000,00

Pothárn, Orsolya Szombathely Magyarorszag
Markusovszky
Lajos u. 5

 15748,00  15748,00



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
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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)

Princz, János Pécs Magyarorszag Somogy u.19.  19685,00  19685,00

Pusztainé Kiss,
Gabriella

Mohács Magyarorszag Szepessy tér 7  11250,00  11250,00

Rácz, Sándor Budapest Magyarorszag Köves út 1  23622,00  23622,00

Reha, Mihályné Nyíregyháza Magyarorszag Tünde u 2  30569,00  30569,00

Renáta, Kurcsics Győr Magyarorszag
Bán Aladár utca
16.

 102000,00  102000,00

Rozália, Dr.
Márton

Kecskemét Magyarorszag
Hunyadi János
tér 6.

 27559,00  27559,00

Sajgó-Dúzs,
Adrienn

Békéscsaba Magyarorszag
Dr. Petényi L.
u. 50.

 20750,00  20750,00

Simon, Noémi Budapest Magyarorszag Táncsics M.u.104  18898,00  18898,00

Simonfalvi,
Ilona

Nyíregyháza Magyarorszag
Tornácos utca
1/b.

 30569,00  30569,00



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
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s m
é b
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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)

Sipos, Sándor Makó Magyarorszag
Kálvin utca
8-12. b ép. 4.
em. 11. a.

 17000,00  17000,00

Spisákné
Hajcsák, Andrea

Nyíregyháza Magyarorszag Toldi utca 63  30569,00  30569,00

Süsleczné
Ambrus, Judit

Zalaszántó Magyarorszag Fő utca 27.  5750,00  5750,00

Szabó, Melinda
Anna

Gyula Magyarorszag Laktanya u.4.  12631,00  12631,00

Szabó, Zsuzsanna Nyíregyháza Magyarorszag Hatzel tér 1.,  30569,00  30569,00

Szabó Kovács,
István

Budapest Magyarorszag Bethesda u. 3.  19685,00  19685,00

Szabóné Szegedi,
Éva

Debrecen Magyarorszag Füredi út 42.  30569,00  30569,00

Szabóné Varga,
Beáta

Jakabszállás Magyarorszag
Petőfi Sándor u.
15.

 22440,00  22440,00



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
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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)

Szakács, Katalin Szolnok Magyarorszag Tószegi út 21  34646,00  34646,00

Szaleczky, Erika Budapest Magyarorszag
Ráth György utca
7-9.

 16535,00  19606,00  36141,00

Szalókiné
Palotai,
Julianna

Tápiószecső Magyarorszag Honvéd u. 8.  22440,00  22440,00

Szanyi, Mihályné Péteri Magyarorszag Petőfi S. u. 80.  22440,00  22440,00

Szarka, Edit Miskolc Magyarorszag Andrássy u. 94  30569,00  30569,00

Szász, Anna Dunaharaszti Magyarorszag Damjanich u. 23.  22440,00  22440,00

Szegedi,
Zoltánné

Debrecen Magyarorszag Füredi út 42.  30569,00  30569,00

Szekercés,
Andrea

Gyula Magyarorszag Laktanya u.4.  12631,00  12631,00



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

Szemlér,
Sándorné

Kecskemét Magyarorszag
Széchenyi stny
6.

 22440,00  22440,00

Szincsák, Beáta Egyek Magyarorszag
Hunyadi János
utca 48.

 30569,00  30569,00

Szőke Istvánné,
Ilona

Gyula Magyarorszag Nürnbergi u.1/B  22440,00  22440,00

Sztancsik,
Marianna

Békéscsaba Magyarorszag Gyulai út 18  19250,00  19250,00

Sztrehovszki,
Jánosné

Békéscsaba Magyarorszag Gyulai út 18.  35827,00  122143,00  157970,00

Szundi, István
Zoltánné

Miskolc Magyarorszag Batsányi u. 9  30569,00  30569,00

Szurdi Istvánné
Szilasi, Éva

Gyula Magyarorszag Nürnbergi u.1/B  22440,00  22440,00

Tekla, Dr.
Szilassy

Zalaegerszeg Magyarorszag
Zrínyi Miklós
utca 1.

 31953,00  31953,00



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
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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)

Terézia, Dr.
Szilágyi

Szeged Magyarorszag Csanádi u. 34/A  29134,00  29134,00

Thierné Dr.
Papdi, Gyöngyvér
Enikő

Esztergom Magyarorszag
Petőfi S u.
26-28

 30315,00  30315,00

Tolnainé Simó,
Edit

Szentes Magyarorszag
Köztársaság
u.27.

 22440,00  22440,00

Tomcsányi-Pató,
Barbara

Szeged Magyarorszag Tisza L. Krt. 97  16535,00  60630,00  77165,00

Tomoriné, Alexa
Éva

Miskolc Magyarorszag Fábián u.4  30569,00  30569,00

Törő, Éva Eger Magyarorszag Balassi B. U. 9.  30569,00  30569,00

Tordai, Alíz Pécs Magyarorszag Lánc utca 12  35827,00  122143,00  157970,00

Tóth, Gabriella Nyíregyháza Magyarorszag
Fazekas János
tér 8

 30569,00  30569,00

Varga, Patrícia Budapest Magyarorszag
Tétényi út
12-16.

 27638,00  27638,00



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
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z e
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é b
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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)

Vassné Kiss,
Anikó

Eger Magyarorszag Pacsirta u. 8.  30569,00  30569,00

Verdonné Szabó,
Anita

Kalocsa Magyarorszag
Kossuth L. u.
34-36.

 16142,00  122143,00  138285,00

Viczián,
Magdolna

Tatabánya Magyarorszag
Dózsa György út
77

 19685,00  19685,00

Viktória,
Bencsicsné Sére

Szombathely Magyarorszag
Szabadnép utca
7.

 64000,00  64000,00

Violetta, Dr.
Papp

Hatvan Magyarorszag
Balassi Bálint
út 16

 43307,00  43307,00

Zomborszky,
Józsefné

Nyíregyháza Magyarorszag Garibaldi u 29/a  30569,00  30569,00

Zsigmond, Dr.
Harkai

Cegléd Magyarorszag Gubody utca 3/a  23622,00  23622,00

Zsófia, Dr.
Arday-Janka

Székesfehérvár Magyarorszag
Seregélyesi út
3.

 56693,00  56693,00



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
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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)

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

A fentiek szerinti Kedvezményezetteknek nyújtott Juttatások összege - 3.2. pont  1908674,00  3350070,00  1198250,00  6456994,00

Kedvezményezettek száma - összesített közzététel - 3.2. pont 84 80 48 197

Kedvezményezettek (összesített közzététel) százalékos aránya az összes
Kedvezményezett viszonylatában

14,21 30,89 55,81



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
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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)

Alberi Bt. Kecskemét Magyarorszag
Bercsényi utca
16

 50000,00  50000,00

ÁLOM 2001 BT Budapest Magyarorszag
Városkúti út
22/A

 180000,00  180000,00

Alternatíva Kft. Kecskemét Magyarorszag Batthiány u. 23.  507500,00  507500,00

ARMATÚRA-93 Bt. Budapest Magyarorszag
Teréz krt. 3.
III/2

 126000,00  126000,00

Asthma-Med Bt.. Cegléd Magyarorszag Báthory utca 13.  70000,00  70000,00

Athero kft Budapest Magyarorszag
Szent István krt
4. I.emelet 2/a

 418750,00  418750,00

BILTMORE 2004
Bt.

Szeged Magyarorszag Teréz u. 31.  150000,00  150000,00

BORVO KKT. Törökbálint Magyarorszag
Tinódi Lantos
Sebestyén utca
16.

 150000,00  150000,00



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
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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)

CARDIOTEAM EGER
Kft.

Eger Magyarorszag Klapka Gy. u. 1  232235,00  232235,00

DANI-MED Eü.
Szolg. És Oktató
Bt.

Gyula Magyarorszag
Vásárhelyi P.u.
4.

 115000,00  115000,00

DR. ÁGOSTON
LÓRÁNT
Egészségügyi
tanácsadás és
szervezés

Nyíregyháza Magyarorszag Mikszáth K.u 11.  245000,00  245000,00

Dr. Bátai Árpád
Orvosi Bt.

Budapest Magyarorszag Díszfű utca 3.  227250,00  227250,00

Dr. Batár Bt. Debrecen Magyarorszag Poroszlay út 11.  126000,00  126000,00

Dr. Birkás
Ingrid EV

Pécs Magyarorszag
Nagymeszes dűlő
47/b

 156000,00  156000,00

dr Bodai Emese
EV

Szolnok Magyarorszag
Pozsonyi  utca
25-29. 2/16.

 10000,00  10000,00

Dr. Bodor Miklós
László E.V.

Debrecen Magyarorszag Tankó Béla u 20.  96250,00  96250,00



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
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i
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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. Gasztonyi
Beáta E.V.

Zalaegerszeg Magyarorszag
Rómer Flóris
utca 13

 287500,00  287500,00

Dr. Grenda Andor
E.V.

Miskolc Magyarorszag
Derkovits 44
fsz/1.

 115000,00  115000,00

Dr Hamed és
Társa Bt.

Győr Magyarorszag
Hármashatár
utca 4-8.

 75000,00  75000,00

Dr. Harsányi
Krisztián E.V.

Balatonfüred Magyarorszag Öreghegyi u.26/B  93750,00  93750,00

Dr. Ila
Zsuzsanna EV

Budapest Magyarorszag Zamárdi u.3.  112500,00  112500,00

Dr. Khouri
Hassan e.v.

Budapest Magyarorszag Ikrek u.6. 2/2  112500,00  112500,00

Dr..
Komáromi-Med
Kft.

Veszprém Magyarorszag
Kiskőrösi utca
30

 115000,00  115000,00

Dr. Kovács
László E.V.

Szombathely Magyarorszag Fenyő utca 28.  130000,00  130000,00



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
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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)

Dr. Kováts
László e.v.

Zalaegerszeg Magyarorszag Ebergényi út 51.  150000,00  150000,00

Dr. Lengyel és
Fia Bt.

Szatymaz Magyarorszag Kossuth u. 6.  137500,00  137500,00

Dr. Márkus Csaba
E.V.

Csehimindszent Magyarorszag Fő u. 23.  93750,00  93750,00

Dr. Móricz Péter
E.V.

Pécs Magyarorszag
Alsómakadár dűlő
15.

 137500,00  137500,00

Dr. Papp
Zsuzsanna E.V.

Apagy Magyarorszag
Külterület
0123/33

 146050,00  146050,00

Dr. Pávics
László egyéni
vállalkozó

Szatymaz Magyarorszag IV. Ker. 79/B  137500,00  137500,00

Dr. Pécsi Dávid
EV

Győr Magyarorszag Achim A. u. 69.  93750,00  93750,00

Dr. Pettendi
Piroska ev.

Szolnok Magyarorszag Bródy S. u. 5  130000,00  130000,00



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
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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)

Dr. Purebl
György e.v.

Budapest Magyarorszag Pákász u 4  312000,00  312000,00

Dr. Radovics
Tibor

Budapest Magyarorszag
Mecset utca 8.
fszt. 4.

 110000,00  110000,00

Dr. Ragályi
Anikó EV.

Karcag Magyarorszag Kazinczy utca 2  70000,00  70000,00

Dr. Róka Richárd
László ev.

Szeged Magyarorszag
Hópárduc u. 15.
1/3.

 212500,00  212500,00

Dr. Sarang
Krisztina E.V.

Szombathely Magyarorszag Temesvár u. 41.  115000,00  115000,00

Dr. Sarlós
Patrícia e. v.

Bóly Magyarorszag
Szent István u.
10.

 137500,00  137500,00

dr. Sárosi
Veronika ev.

Pécs Magyarorszag Sólyom dűlő 16.  165000,00  165000,00

Dr. Sebők Zoltán
ev.

Győr Magyarorszag
Répce utca 10
VI/16.

 65625,00  65625,00
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(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
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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. Simoncsics
Eszter e.v.

Budapest Magyarorszag Mester u. 83/c  207000,00  207000,00

Dr. Süveges Med
Bt..

Szolnok Magyarorszag Városmajor u 22  40000,00  40000,00

Dr Szabó Miklós
EV

Miskolc Magyarorszag
Csalogány utca
55.

 265000,00  265000,00

Dr. Szabó Tamás
E.V.

Kiskunhalas Magyarorszag Álmos utca 6.  138000,00  138000,00

Dr. Szűcs Gábor
ev.

Cegléd Magyarorszag Pesti út 132.  260000,00  260000,00

Dr. Tajti János
ev

Szeged Magyarorszag Vadász utca 5.  170000,00  170000,00

Dr. Tankó Magda Nagykanizsa Magyarorszag Herkules utca 88  15000,00  15000,00

Dr. Theer Mária
EV

Szeged Magyarorszag
Kálvária sugárut
21

 5000,00  5000,00
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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 Ágnes
EV

Pécs Magyarorszag Ilona utca 2  60000,00  60000,00

Dr Varju Lóránt
EV

Nyíregyháza Magyarorszag
Móricz Zsigmond
utca 25 4/14.

 100000,00  100000,00

Dr. Vén László
E.V.

Nyíregyháza Magyarorszag Tükör u. 6.  115000,00  115000,00

Dr. Wolf és
Társa Bt..

Kazincbarcika Magyarorszag
Derkovits tér
17. 1/3.

 50000,00  50000,00

DR.KURONYA
ZSOFIA EV.

Budapest Magyarorszag Erőd u. 20 I/5  170000,00  170000,00

Dr.Molnár Tamás
ev

Szeged Magyarorszag Óbébai u. 9.  150000,00  150000,00

Endocentrum Bt. Vác Magyarorszag Dolmány u. 6.  130000,00  130000,00

Endos-Gastro Bt. Budapest Magyarorszag Viza utca 3  93750,00  93750,00

Gabrimed Kft. Kaposszerdahely Magyarorszag Széchenyi utca 1  100000,00  100000,00
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díjak

Utazási és
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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)

Gasztro-Med 2000
Bt.

Eger Magyarorszag
Székelyudvarhely
i u.13

 115000,00  115000,00

Geronto-Med
Nonprofit Kft.

Cegléd Magyarorszag Törteli út 12.  150000,00  150000,00

Góg-Med Bt. Makó Magyarorszag
Szent István tér
31.

 115000,00  115000,00

Herszényi és
Papp Bt

Veresegyház Magyarorszag Döbrentei u. 11.  167500,00  167500,00

Hexes Bt Budapest Magyarorszag
Törökvész út
11/a

 150000,00  150000,00

Hiúz Média Bt Biudapest Magyarorszag Attila út 47  60000,00  60000,00

Horváth és
Kovács
EÜ.-Szolgáltató-
Kereskedelmi
Kft.

Szombathely Magyarorszag Kárpáti út. 27.  137500,00  137500,00

Infer-Med Kft. Nagykozár Magyarorszag Pécsi utca 1.1  15000,00  15000,00
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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)

Ipacs  Mónika EV Miskolc Magyarorszag
Szentgyörgy
utca 48 7/1.

 222000,00  222000,00

JobB-Cor
Szolgáltató és
Tanácsadó Bt.

Debrecen Magyarorszag
Kéményseprő utca
88.

 115000,00  115000,00

Karádi-Nagy Bt Pécs Magyarorszag Mária utca 1.  100000,00  100000,00

KARDIO MGY109
BT.

Budakeszi Magyarorszag Rákóczi u. 6.  93750,00  93750,00

Kofi és Társa Bt Győr Magyarorszag Koppány utca 29  120000,00  120000,00

Kratari-Med Bt. Budapest Magyarorszag Erdősor u. 190.  93750,00  93750,00

Life-Care
Egészségügyi Bt.

Leányfalu Magyarorszag Rigó utca 29.  170000,00  170000,00

Lovi-Med Kft. Pécs Magyarorszag Holló dűlő 11  115000,00  115000,00

Magamed Bt. Budapest Magyarorszag Magyar u. 12.  695000,00  695000,00
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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
Hypertonia
Társaság

Budapest Magyarorszag
Tétényi út
12-16.

 1043925,00  1043925,00

MAVERA KFT Debrecen Magyarorszag Homok u 74  270000,00  270000,00

MDIATOR
Egészségügyi
Szolg. és Ker.
BT

Budapest Magyarorszag Házmán utca 9.  138000,00  138000,00

Medicin-Spirit
Kft.

Budapest Magyarorszag
Kanyargó utca
46/b

 170000,00  170000,00

MEDICOART
Egészségügyi és
Szolgáltató
Oktató BT

Debrecen Magyarorszag Tessedik u. 4  170000,00  170000,00

Medicontext
Orvosi
Kommunikációs
Kft

Budapest Magyarorszag
Révész u. 19-21,
fsz. 1/A

 260000,00  260000,00

MEDIDAKT BT Miskolc Magyarorszag Lehár F. u. 36  115000,00  115000,00

MEDI-SZAK
Egyszemélyes Eü.
És Oktató KFT.

Debrecen Magyarorszag ÚJKERT U. 10.  93750,00  93750,00
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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)

MEDIWISE BT Budapest Magyarorszag
Malomház  utca 3
I/2.

 110000,00  110000,00

Mediwise Bt. Budapest Magyarorszag Malomház u. 3  300000,00  300000,00

MG-MED EU. ES
TANACSADO BT.

Budapest Magyarorszag
Péterfy Sándor
utca 40.

 137500,00  137500,00

Nadapmed Bt Nadap Magyarorszag Béke utca 13.  100000,00  100000,00

Nil Nocere Med
Bt.

Budapest Magyarorszag Kavics u. 3.  150000,00  150000,00

ONCODATA BT Felpéc Magyarorszag
József Attila
utca 11

 50000,00  50000,00

PFUNDEL EU.
SZOLG.KFT.

Herend Magyarorszag Rozsa u. 33  91000,00  91000,00

Pharma&Med Kft. Kiskunhalas Magyarorszag
Szász Károly u.
20.

 288000,00  288000,00

Pilling &
Pilling Bt.

Diósd Magyarorszag Sas u. 4/a  260000,00  260000,00
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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)

Pulmoliv Orvosi
Szolgáltató Bt.

Budapest Magyarorszag Templom u. 72.  137500,00  137500,00

Pulmo-Med 2001
Kft.

Pócsmegyer Magyarorszag Tavasz utca 4.  55000,00  55000,00

PULMOPRAX BT Szeged Magyarorszag Párizsi körút 44  270000,00  270000,00

Pulmotherapy
2008 Bt..

Pécs Magyarorszag Pannónia u 12  25000,00  25000,00

RADIA Eü. és
Szolg. Kft.

Budapest Magyarorszag
Fehérvári út
130. 6/6

 120000,00  120000,00

Rajnics Péter
Ev.

Kaposvár Magyarorszag
Tallián Gyula
utca 104.

 91000,00  91000,00

Rakvács-Mózes
Bt..

Kaposvár Magyarorszag Kecelhegyi u 20  25000,00  25000,00

Reuma Centrum
Bt.

Budapest Magyarorszag
Endrődi Sándor
u. 56/a

 160000,00  160000,00
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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-Derm BT. Kecskemét Magyarorszag
Pásthy Károly
utca 6. II.em/3.

 115000,00  115000,00

REUMA-FARM
Reumatológiai-Fa
rmakológiai, Eü.
Szolg. Bt

Üröm Magyarorszag
József Nádor
utca 28.A.sz.

 125000,00  125000,00

Reuma21 Kft Szentendre Magyarorszag Sövény utca 6  165000,00  165000,00

RHEUMA-HAEMAT
BT

Miskolc Magyarorszag Estike utca 9.  130000,00  130000,00

RheumaRes Kft Keszthely Magyarorszag
Fejér György
u.2.1/1.

 165000,00  165000,00

Sanity Design Bt Szombathely Magyarorszag
Gyöngyösparti
sétány 1

 137500,00  137500,00

Sante-Cons Bt. Budapest Magyarorszag Gogol u. 5-7  261250,00  261250,00

Spirillum Kft. Miskolc Magyarorszag
Görgey A. u. 14.
2/2.

 56250,00  56250,00
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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)

Sub Rosa
Medicorum Bt.

Szekszárd Magyarorszag
Kisbödő-hegy u.
15.

 227750,00  227750,00

SULCUS EÜ BT Budapest Magyarorszag
Veress Pálné
utca 33.

 165000,00  165000,00

Szabó Irén EV Mikepércs Magyarorszag
Búzavirág utca
14

 72000,00  72000,00

SZAMO-VÁR MED
Bt.

Debrecen Magyarorszag Vág u. 36/c  175000,00  175000,00

Szaniderm BT. GYOR Magyarorszag FESZEK U. 6  165000,00  165000,00

Szicsek Margit
EV

Gyula Magyarorszag
Ferencesek tere
8/b.

 228000,00  228000,00

UNUS REI 96 Bt Debrecen Magyarorszag
Kürtgyarmat u.
16.

 110000,00  110000,00

Varázshegy
Egészségügyi és
Szolgáltató Bt.

Budapest Magyarorszag
Gárdonyi Géza
utca 34.

 123750,00  123750,00
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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)

Vis Medicina Bt. Debrecen Magyarorszag Kálmán utca 25/1  115000,00  115000,00

Vitalitas
Savariae Bt.

Szombathely Magyarorszag
11-es Huszár út.
19.

 150000,00  150000,00

Wéber Cardio Bt. Székesfehérvár Magyarorszag Verbői utca 2  186250,00  186250,00

Wipharma Kft. Budapest Magyarorszag Erdőalja u.8  150000,00  150000,00

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

A fentiek szerinti Kedvezményezetteknek nyújtott Juttatások összege - 3.2. pont  5883250,00  5883250,00

Kedvezményezettek száma - összesített közzététel - 3.2. pont 42 42

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

26,25
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ÖSSZESÍTETT KÖZZÉTÉTEL

Kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó Juttatások - 3.4 pont és 1.sz Melléklet  1193158,00  52385466,00




