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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)

Csoszor, Mária Foktő Magyarorszag Kossuth utca 12.  15.000,00  15.000,00

Fülöp, Andrea Budapest Magyarorszag Pihenő út 1  71.947,00  71.947,00

Kis, János Tibor Budapest Magyarorszag Diós árok 1-3.  49.818,76  545.000,00  594.818,76

Kiss, József Balatonfüred Magyarorszag Gyógy tér 2.  49.818,76  49.818,76

Lippai, József Budapest Magyarorszag Köves út 1.  25.400,00  25.400,00

Morócz, Éva Törökbálint Magyarorszag
Munkácsy Mihály
utca 70.

 71.947,00  71.947,00

Márk, László Gyula Magyarorszag
Semmelweis utca
1.

 299.000,00  299.000,00
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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)

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

 40.580,00  40.580,00

Strényer, Ferenc Győr Magyarorszag
Vasvári Pál utca
2-4.

 45.791,42  45.791,42

Szalai,
Gabriella

Győr Magyarorszag
Vasvári Pál utca
2-4.

 49.818,76  49.818,76

Szálka, Brigitta Balatonfüred Magyarorszag
Szabadság utca
5.

 248.000,00  248.000,00

Takács, Éva
Judit

Budapest Magyarorszag
Podmaniczky utca
109-111.

 45.000,00  45.000,00

Tarr, Tünde Debrecen Magyarorszag
Móricz Zsigmond
körút 22.

 40.580,00  40.580,00

Várvölgyi, Tünde Debrecen Magyarorszag
Nagyerdei körút
98.

 25.000,00  25.000,00

Ócsai, Henriette Szeged Magyarorszag
Korányi fasor
6-8.

 25.000,00  145.252,71  170.252,71
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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  7.714.132,74  6.752.097,59  25.470.856,00  145.252,71  40.082.339,04

Kedvezményezettek száma - összesített közzététel - 3.2. pont 224 95 150 1 411

Kedvezményezettek (összesített közzététel) százalékos aránya az összes
Kedvezményezett viszonylatában

96,97 93,14 98,04 100,00
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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)

AMORA KFT BUDAPEST Magyarorszag FODOR U. 71.  372.000,00  372.000,00

Belvárosi Orvosi
Centrum

Budapest Magyarorszag
Ferenciek tere
7-8.

 195.000,00  195.000,00

CORDIPHON KFT. ZALAEGERSZEG Magyarorszag ALKOTMÁNY ÚT  17  161.000,00  161.000,00

DOBÓ-MED KFT SIÓFOK Magyarorszag ERDEI F.U.  3  84.000,00  84.000,00

Doranger Kft Budapest Magyarorszag
Városkúti út
22/a.

 327.000,00  327.000,00

DR. BOZÓ JÁNOS
EV

PÉCS Magyarorszag 39 KOMLÓI ÚT  245.000,00  245.000,00

DR. ERDEI ÉS
TÁRSA BT.

Békéscsaba Magyarorszag Berzsenyi u.  80.000,00  80.000,00

dr. Takács
Róbert és Társa
Bt.

Deszk Magyarorszag
Tömörkény István
u. 2.

 153.000,00  153.000,00
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

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

 216.000,00  216.000,00

Dr. Veres Agneta Békéscsaba Magyarorszag Szabolcs u. 23.  84.000,00  84.000,00

HOMONAY-GUIAS
KFT

PÁPA Magyarorszag MARGARÉTA U  1/a  80.000,00  80.000,00

INTER-DIAB KFT VÁSÁROSNAMÉNY Magyarorszag TAMÁSI Á U 3  80.000,00  80.000,00

Keringés 2000 Bt Budapest Magyarorszag Üllői út 11-13.  557.000,00  557.000,00

KOMO-MEDICAL
KFT.

KAPOSVÁR Magyarorszag
Pázmány P. u.
84.

 161.000,00  161.000,00

OLPEMED BT DEBRECEN Magyarorszag BABITS U.  31  478.000,00  478.000,00

Ped-Med Kft. Mályi Magyarorszag Fő út 12.  84.000,00  84.000,00
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

POTAPED KFT Budapest Magyarorszag Görgey tér 8.  327.000,00  327.000,00

PULMO-PREVENT BT SZENTENDRE Magyarorszag PIPISKE U. 12  96.000,00  96.000,00

PÁTRI-MEDIC KFT Pécs Magyarorszag Bor utca 42.  433.000,00  433.000,00

Somogy Cardio Bt Kaposvár Magyarorszag Pipacs u. 92.  75.000,00  75.000,00

VIVESZT-MED BT MISKOLC Magyarorszag MUSKÁTLI UTCA 15  84.000,00  84.000,00

VÁSÁRHELYI MED
BT

KÖRMEND Magyarorszag Képúti liget  84.000,00  84.000,00
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NÉV SZERINTI EGYÉNI KÖZZÉTÉTEL - Egészségügyi szolgáltatónként / szervezetenként (minden tárgyévi, egy Egyészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek nyújtott Juttatás összevonásra kerül: amennyiben szükséges, az egyes
összegenkénti elszámolást a Kedvezményezettnek vagy az illetékes hatóságoknak hozzáférhetővé kell tenni)

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

A fentiek szerinti Kedvezményezetteknek nyújtott Juttatások összege - 3.2. pont  21.563.093,00  67.778.767,00  89.341.860,00

Kedvezményezettek száma - összesített közzététel - 3.2. pont 3 391 394

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

100,00 94,67
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ÖSSZESÍTETT KÖZZÉTÉTEL

Kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó Juttatások - 3.4 pont és 1.sz Melléklet 1.444.253.868,20  135.673.153,45

A Kedvezményezettek részére nyújtott juttatások közzététele azon Egészségügyi szakemberek, illetve Egészségügyi szolgáltatók/szervezetek vagy Betegszervezetek 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 Magatartási 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 Magatartási kódexben foglalt előírásoknak. Az adatok közzététele nem ad felhatalmazást a weboldal látogatói számára az Egészségügyi szakemberek, illetve Egészségügyi 
szolgáltatók/szervezetek vagy Betegszervezetek 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 vagy Betegszervezet jogosult fellépni. A jelen weboldalon történő közzététellel kapcsolatos további 
információkért, kérjük, hogy olvassa el az MSD Pharma Hungary Kft. Adatvédelmi Tájékoztatóját, illetve Szervezeteknek szóló tájékoztatóját és Módszertani Nyilatkozatát, amelyek részletes információkat 
tartalmaznak a juttatások közzétételével kapcsolatban.




