
1. sz Melléklet - minta

Publikáció időpontja:30/06/2021

Név

(3. pont)

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

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /

szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

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

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /

szervezettel
vagy

egészségügyi
szolgáltató /

szervezet által
megbízott

harmadik féllel
rendezvény

szervezésére
kötött

támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott

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

Altmann, Anna Budapest Magyarorszag Bolyai utca 5-9. 43002  60.000,00  60.000,00

Barcs, Gábor Budapest Magyarorszag Medve utca 30. 39949  146.250,00  146.250,00

Dibó, György Szeged-Hattyas Magyarorszag
Gera Sándor Utca
4/A

32737  270.000,00  270.000,00

Diószeghy, Péter Nyíregyháza Magyarorszag
Szent István
Utca 68.

28445  137.160,00  137.160,00

Hegyi, Márta Budapest Magyarorszag Ilka utca 57. 45765  37.000,00  91.667,00  128.667,00

Incze, Judit
Krisztina

Mátészalka Magyarorszag Kórház utca 2-4. 58960  37.000,00  37.000,00

Jakus, Rita Budapest Magyarorszag Amerikai út 57. 47905  32.000,00  32.000,00
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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)

Janszky, József
Vladimir

Pécs Magyarorszag Rét Utca 2. 52214  399.400,00  399.400,00

Juhos, Vera Budapest Magyarorszag
Szilágyi
Erzsébet fasor
17-21.

50300  220.000,00  220.000,00

Kelemen, Anna Budapest Magyarorszag Amerikai út 57. 53056  60.000,00  60.000,00

Kiss, Emese
Virág

Budapest Magyarorszag
Frankel Leó Út
25-29.

42576  335.699,10  335.699,10

Merő, Gabriella Nyíregyháza Magyarorszag
Szent István
Utca 68.

49742  100.000,00  100.000,00

Nagy, Ferenc Kaposvár Magyarorszag
Tallián Gyula
utca 20-32.

39804  120.000,00  120.000,00

Nagy, György
Sándor

Budapest Magyarorszag
Frankel L. U.
54.

56667  250.000,00  250.000,00

Rosdy, Beáta Budapest Magyarorszag Üllői út 86. 41498  60.000,00  60.000,00
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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)

Tegzes, Andrea Sopron Magyarorszag Győri Út 15. 42029  32.000,00  32.000,00

Tóth, Adrián
András

Budapest Magyarorszag Balassa Utca 6. 75548  90.000,00  90.000,00

Tóth, Tímea
Mária

Székesfehérvár Magyarorszag Hunyadi Utca 2. 52597  37.000,00  37.000,00

Vas, Viktória Nyíregyháza Magyarorszag
Szent István
utca 68.

59463  37.000,00  100.000,00  137.000,00

Végh, Edit Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

63635  100.000,00  100.000,00

Újvári, Ákos Budapest Magyarorszag
Trencséni Utca
34/A.

68816  132.600,00  132.600,00
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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)

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

A fentiek szerinti Kedvezményezetteknek nyújtott Juttatások összege - 3.2. pont  170.000,00  3.326.080,00  32.000,00  3.528.080,00

Kedvezményezettek száma - összesített közzététel - 3.2. pont 5 13 1 17

Kedvezményezettek (összesített közzététel) százalékos aránya az összes
Kedvezményezett viszonylatában

45,45 43,33 100,00
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

Családorvos
Kutatók Orsz.
Szerv.

Pécs Magyarorszag Rákóczi út 2.  100.000,00  100.000,00

Pécsi
Neurológiáért
Alapítvány

Pécs Magyarorszag Rét utca 2.  100.000,00  100.000,00

Szegedi
Neurológiáért
Alapítvány

Szeged Magyarorszag Semmelweis út 6.  972.000,00  972.000,00

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

A fentiek szerinti Kedvezményezetteknek nyújtott Juttatások összege - 3.2. pont

Kedvezményezettek száma - összesített közzététel - 3.2. pont

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

Kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó Juttatások - 3.4 pont és 1.sz Melléklet  468.808.943,80  7.584.856,10




