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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)

Bábel, Krisztina Törökbálint Magyarorszag
Munkácsy Mihály
utca 70.

 93292,38  10623,54  103915,92

Babják, István Salgótarján Magyarorszag Füleki út 54-56.  80000,00  80000,00

Balog, Attila Szeged Magyarorszag
Kálvária Sugárút
57.

 33464,96  81608,90  115073,86

Birkus, Zita Mosonmagyaróvár Magyarorszag
Régi vámház tér
2-4.

 160000,00  160000,00

Bodnár, Ferenc Eger Magyarorszag
Knézich Károly
utca 1-3.

 22834,61  44067,77  66902,38

Böröczné Tóth,
Amália

Tököl Magyarorszag Ráckevei utca 6.  105258,00  105258,00

Csejtei, András Szombathely Magyarorszag
Markusovszky
Lajos utca 5.

 7999,97  14321,96  249000,00  271321,93
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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)

Csótár, Anikó Celldömölk Magyarorszag
Nagy Sándor tér
3.

 65000,00  65000,00

Dobó, Edit Siófok Magyarorszag
Semmelweis utca
1.

 18110,21  18110,21

Ertl, Mariann Várpalota Magyarorszag Honvéd utca 2-3.  18188,97  18188,97

Farkas, Anikó Debrecen Magyarorszag
Bartók Béla út
2-26.

 28346,46  42966,12  71312,58

Földi, András Pásztó Magyarorszag
Semmelweis utca
15-17.

 9025,41  80000,00  89025,41

Kádár, Béla Budapest Magyarorszag
Albert Flórián
út 5-7.

 28346,46  42966,12  71312,58

Katona, Éva Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

 18571,40  18571,40

Kiss, Marianna Budapest Magyarorszag Jókai utca 3.  18188,97  18188,97
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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)

Koiss, Róbert Budapest Magyarorszag Nagyvárad tér 1.  418000,00  418000,00

Kolcsár, Lajos
Levente

Berettyóújfalu Magyarorszag
Orbán Balázs tér
1.

 18571,40  18571,40

Korda, Judit Budapest Magyarorszag
Frankel Leó út
38-40.

 33464,96  45254,03  78718,99

Kovács, Gábor Kistarcsa Magyarorszag
Semmelweis tér
1.

 18188,97  18188,97

Krasznai, Zoárd Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

 28345,98  56779,99  85125,97

Magyari, Endre Vác Magyarorszag
Köztársaság út
62-64.

 302972,00  302972,00

Mátyus, Áron Budapest Magyarorszag Köves út 1.  160000,00  160000,00

Mogyoróssy,
Sándor

Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

 7244,06  45955,00  53199,06
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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)

Morócz, Éva Törökbálint Magyarorszag
Munkácsy Mihály
utca 70.

 239910,99  630698,82  870609,81

Nemes, Zsuzsanna Pécs Magyarorszag Rákóczi út 2.  28346,46  42966,12  71312,58

Noszek,
Annamária

Budapest Magyarorszag Köves út 1.  92486,00  92486,00

Onozó, Beáta Miskolc Magyarorszag
Tömörkény István
utca 1.

 130220,73  130220,73

Oroszlán, Tamás Zalaegerszeg Magyarorszag
Zrínyi Miklós
utca 1.

 18110,21  38983,01  57093,22

Papp, Emőke Pécs Magyarorszag

PTE - Rákóczi
úti Telephely -
Pulmonológiai
Osztály
[HU_LOC217171]
Rákóczi út 2.

 93292,38  55884,97  149177,35

Penczner,
Gabriella

Budapest Magyarorszag
Frankel Leó út
38-40.

 22992,06  22992,06

Péterfi, Zoltán Pécs Magyarorszag Rákóczi út 2.  28346,46  61610,04  134000,00  223956,50
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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)

Schneider,
Ferenc

Szombathely Magyarorszag
Markusovszky
Lajos utca 5.

 18643,92  18643,92

Smuk, Gábor Pécs Magyarorszag Szigeti út 12.  22047,22  67348,72  89395,94

Sudár, Zsolt Szekszárd Magyarorszag
Béri Balogh Ádám
utca 5-7.

 16666,63  16666,63

Szabó, Judit Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

 28346,46  42966,12  71312,58

Szlávik, János Budapest Magyarorszag Gyáli út 5-7.  212218,65  444000,00  656218,65

Szondy, Klára Budapest Magyarorszag
Budakeszi út
36/c.

 104810,87  92484,23  197295,10

Takács, Gábor Budapest Magyarorszag Pihenő út 1  304394,00  304394,00

Ulrich,
Gabriella

Szekszárd Magyarorszag
Béri Balogh Ádám
utca 5-7.

 16666,63  160000,00  176666,63



Név

(3. pont)

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

(3. pont)

Tevékenység
végzésének helye

(ország
szerint)

(1. sz.
Melléklet)

Tevékenység
végzésének címe

(3. pont)

Pecsétszám /
nyilvántartási

szám (
cégjegyzékszám,
statisztikai
számjel stb.)
OPCIONÁLIS

(3. pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

 (3.1.1.a pont)

Rendezvényekhez nyújtott juttatások

 (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

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

Összeg
OPCIONÁLIS

Egészségügyi
szolgáltatóval /
szervezettel

vagy
egészségügyi
szolgáltató /
szervezet által

megbízott
harmadik féllel

rendezvény
szervezésére

kötött
támogatási
szerződés

Regisztrációs
díjak

Utazási és
szállás

költségtérítés
Díjak

A szolgáltatási
és tanácsadói
szerződésben
meghatározott
járulékos
költségek

E s
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)

Vajda, Erika Budapest Magyarorszag
Maglódi út
89-91.

 92999,88  60947,02  153946,90

Villert, Edit Budapest Magyarorszag
Albert Flórián
út 5-7.

 27559,04  66101,65  93660,69

Virágh, Éva Szombathely Magyarorszag
Markusovszky
Lajos utca 5.

 9285,69  80000,00  89285,69

Wenczl, Miklós Szombathely Magyarorszag
Markusovszky
Lajos utca 5.

 100999,85  41321,90  142321,75

Werling, Klára Budapest Magyarorszag
Szentkirályi
utca 46.

 14173,21  33898,30  48071,51

Zsigmond, Ferenc Budapest Magyarorszag
Podmaniczky utca
109-111.

 20551,14  22033,84  42584,98
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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  14580986,05  33290008,25  39028450,00  40564,34  86940008,64

Kedvezményezettek száma - összesített közzététel - 3.2. pont 298 429 181 1 664

Kedvezményezettek (összesített közzététel) százalékos aránya az összes
Kedvezményezett viszonylatában

91,41 93,46 92,35 100,00
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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)

Aromo-Med Kft Dunkaeszi Magyarorszag
Kadosa Pál u.
6/b.

 80000,00  80000,00

ATTILA-MED BT SZEGED Magyarorszag Bárka u. 12. I/4  82000,00  82000,00

B AND B EÜ SZOLG
BT

MARTONVÁSÁR Magyarorszag JÓKAI U 68  80000,00  80000,00

BIZON 2002 BT Érd Magyarorszag Szövő u. 145.  80000,00  80000,00

Cardioteam Kft Eger Magyarorszag Klpaka utca 1.  80000,00  80000,00

CORONAROCARE KFT Mohács Magyarorszag Virág u. 67.  80000,00  80000,00

Derzsiné dr.
Czégeni Anna

Érd Magyarorszag Orvos u. 59.  80000,00  80000,00

dr. Barta Judit Debrecen Magyarorszag Legányi utca 23.  162000,00  162000,00

dr. Hasitz Ágnes Szentendre Magyarorszag Barackos u. 92  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)

dr. Komáromy
Anette

Szombathely Magyarorszag Liliom u. 3.  80000,00  80000,00

Dr. Laczy
Boglárka

Veszprém Magyarorszag
Hársfa utca
41/b.

 80000,00  80000,00

dr. Temesvári
András

Budapest Magyarorszag
Hertelendy u.
13.

 268000,00  268000,00

dr. Tornai
István Alajos

Debrecen Magyarorszag Kossuth u. 15.  209000,00  209000,00

dr. Tóth Erika Göd Magyarorszag
Szent István u.
26.

 903000,00  903000,00

dr. Vaskó Attila Debrecen Magyarorszag
Kertekalja u.
31.

 48000,00  48000,00

Dunapart Medical
Kft

Budapest Magyarorszag Petőfi tér 3.  764000,00  764000,00

Fabomed Eü.
Szolg. Kft

Budapest Magyarorszag
Zoborhegy tér
15.

 80000,00  80000,00
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

KEM-KOV MED BT BUDAPEST Magyarorszag Verseny u. 14.  160000,00  160000,00

Lola-Med Bt Pécs Magyarorszag Bor u. 65.  602360,00  602360,00

MEDI-HOST
PREVENCIÓ KFT

BUDAPEST Magyarorszag RÓNA UTCA  229  82000,00  82000,00

MEDIMOL-2000 BT Miskolc Magyarorszag Dália utca 38.  80000,00  80000,00

MED-TWIN BT. Budapest Magyarorszag Hársfa u. 8.  212000,00  212000,00

Med-Ve-Dent Bt Győr Magyarorszag Paptagi u. 16.  80000,00  80000,00

Mimiped Bt Győr Magyarorszag
Liezen-Mayer
utca 118.

 464000,00  464000,00

Naharis Research
Bt

Ebes Magyarorszag Kossuth u. 98.  132000,00  132000,00

Onkomed Team Kft Debrecen Magyarorszag
Vasvári Pál u.
30.

 52000,00  52000,00
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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)

Orbán Kinga Székesfehérvár Magyarorszag Ady E. u. 22.  80000,00  80000,00

PÁTRI-MEDIC KFT Pécs Magyarorszag Bor utca 42.  836000,00  836000,00

PROFI-DOK Bt Csobánka Magyarorszag Fő út 85.  160000,00  160000,00

SZ.I.V. Ág Bt Vác Magyarorszag Sándor u. 14.  80000,00  80000,00

TAN-MED BT. Budapest Magyarorszag Bekecs u.5  134000,00  134000,00

Tantoker Bt Budapest Magyarorszag Kikelet u. 43/b.  423000,00  423000,00

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

A fentiek szerinti Kedvezményezetteknek nyújtott Juttatások összege - 3.2. pont  6907919,90  209000,00  104795319,72  111912239,62

Kedvezményezettek száma - összesített közzététel - 3.2. pont 2 1 474 477

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

100,00 100,00 93,68
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ÖSSZESÍTETT KÖZZÉTÉTEL

Kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó Juttatások - 3.4 pont és 1.sz Melléklet  1206631976,14  211870880,08

Egészségügyi szolgáltatóval/szervezettel vagy Egészségügyi szolgáltató/szervezet által megbízott harmadik féllel rendezvényszervezésre kötött támogatási szerződés

Beavatkozás nélküli klinikai vizsgálatok

Egészségügyi intézmények felé nyújtott gyógyszer adományok 145.204.140

60.716.795 

23.256.500 23.256.500 

145.204.140

60.716.795 

64.943.240 64.943.240 Egészségügyi intézmények felé nyújtott eszközadomány

A Kedvezményezettek részére nyújtott juttatások közzététele azon Egészségügyi szakemberek, illetve Egészségügyi szolgáltatók/szervezetek részére 
nyújtott (pénzbeli vagy természetbeni) juttatások közzétételét célozza, akikkel az MSD Pharma Hungary Kft. együttműködik, illetve akikkel 
kapcsolatban áll, követve az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete által elfogadott Transzparencia kódex célkitűzéseit és rendelkezéseit. Az MSD 
Pharma Hungary Kft. a weboldalon közzétett adatok tekintetében teljes mértékben figyelembe veszi és alkalmazza az irányadó hatályos jogszabályokat, 
így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: 
„GDPR”) rendelkezéseit. Az egyéni közzétételhez az érintett Kedvezményezettek hozzájárulásukat adták, azaz ezen hozzájárulás birtokában jogosult az 
MSD Pharma Hungary Kft. arra, hogy eleget tegyen a Transzparencia kódexben foglalt előírásoknak. Az adatok közzététele nem ad felhatalmazást a 
weboldal látogatói számára az Egészségügyi szakemberek, illetve Egészségügyi szolgáltatók/szervezetek adatainak kezelésére vagy bármilyen módon 
történő feldolgozására. Ezen kötelezettség megszegése esetén a jogosulatlan adatkezelővel/ adatfeldolgozóval szemben mind az MSD Pharma Hungary 
Kft., mind az érintett Egészségügyi szakember, illetve Egészségügyi szolgáltató/szervezet jogosult fellépni. A jelen weboldalon történő 
közzététellel kapcsolatos további információkért, kérjük, hogy olvassa el az MSD Pharma Hungary Kft. Adatvédelmi Tájékoztatóját és Módszertani 
Nyilatkozatát, amelyek részletes információkat tartalmaznak a juttatások közzétételével kapcsolatban.




