
2021. évi közzétételi jelentés

Közzététel dátuma:30/06/2022
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Egészségügyi
szolgáltatónak /

szervezetnek
nyújtott

adományok és
támogatások

Rendezvényekhez nyújtott juttatások Szolgáltatói és tanácsadói díjak
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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)

Bittner, Nóra Budapest Magyarorszag Tömő utca 25-29. N/A N/A  165631,85  61998,30  23600,00  251230,15

Fülöp, László Budapest Magyarorszag
Ráth György utca
7-9.

N/A N/A  23600,00  23600,00

Hécz, Réka Törökbálint Magyarorszag
Munkácsy Mihály
utca 70.

N/A N/A  230365,30  68597,00  298962,30

Imrédi, Eleonóra Budapest Magyarorszag Mária utca 41. N/A N/A  71684,59  26500,00  98184,59

Jelenik,
Zsuzsanna

Budapest Magyarorszag
Albert Flórián
út 2-6.

N/A N/A  142080,00  72499,19  214579,19

Kun, Csaba Miskolc Magyarorszag
Csabai kapu
9-11.

N/A N/A  84861,40  31395,00  116256,40

Ludwig, Endre Budapest Magyarorszag Nagyvárad tér 1. N/A N/A  277368,00  23943,61  301311,61
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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)

Magyari, Endre Vác Magyarorszag
Köztársaság út
62-64.

N/A N/A  65430,00  65430,00

Mellár, István Szeged Magyarorszag
Korányi fasor
12.

N/A N/A  23600,00  23600,00

Nagy, Katalin Eger Magyarorszag Fürdő utca 4. N/A N/A  32230,00  103200,00  135430,00

Orosz, László Szeged Magyarorszag
Semmelweis utca
6.

N/A N/A  51058,11  72800,70  123858,81

Paksi, Melinda Budapest Magyarorszag
Albert Flórián
út 5-7.

N/A N/A  145000,60  145000,60

Sereg, Adél Törökbálint Magyarorszag
Munkácsy Mihály
utca 70.

N/A N/A  29999,94  57399,30  87399,24

Tarján, Péter Szolnok Magyarorszag
Verseghy utca
6-8.

N/A N/A  47860,00  47860,00

Timár, Bálint Budapest Magyarorszag
Róbert Károly
körút 44.

N/A N/A  23943,61  23943,61
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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)

Todorov József,
Illésné

Budapest Magyarorszag Mária utca 41. N/A N/A  15001,24  26798,10  41799,34

Vízhányó, Rita Kecskemét Magyarorszag Nyíri út 38. N/A N/A  20000,00  20000,00

Ágoston Szabó,
Ágnes

Pécs Magyarorszag Akác utca 1. N/A N/A  44580,00  70200,00  114780,00

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

A fentiek szerinti Kedvezményezetteknek nyújtott Juttatások összege N/A N/A  16592824,43  5879277,72  15833453,00  1705795,56  40011350,71

Kedvezményezettek száma - összesített közzététel N/A N/A 294 132 41 37 378

Kedvezményezettek (összesített közzététel) százalékos aránya az összes
Kedvezményezett viszonylatában

N/A N/A 95,77 92,31 93,18 92,50 N/A
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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.

 653000,00  653000,00

MAVERA Kft. Debrecen Magyarorszag Homok u. 74  308000,00  308000,00

VÁRKONYI ÉS
TÁRSA SZOLG. BT.

BUDAPEST Magyarorszag KRÚDY GY. U. 9.  148480,00  148480,00

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

A fentiek szerinti Kedvezményezetteknek nyújtott Juttatások összege  112444799,45  46420788,06  158865587,51

Kedvezményezettek száma - összesített közzététel 1 92 93

Kedvezményezettek (összesített közzététel) százalékos aránya az összes
Kedvezményezett viszonylatában

100,00 96,84 N/A
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ÖSSZESÍTETT KÖZZÉTÉTEL

Az AIPM Magatartási Kódexben meghatározott kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó Juttatások  1911507219,05  202119644,06

frissítve: 2019. június 27.

Egészségügyi szolgáltatóval/szervezettel vagy egészségügyi szolgáltató/szervezet által megbízott harmadik féllel rendezvényszervezésre kötött támogatási szerződés összesen: 44.671.719 HUF 
Ebből -Magyar STI Társaság/Rendezvényszervező; Convention Budapest Kft   800.000 HUF
Betegszervezetek részére nyújtott támogatás összesen: 13.020.000 HUF
Egészségügyi intézmények felé nyújtott eszköz adomány: 478.500 HUF 
Egészségügyi intézmények felé nyújtott gyógyszer adomány: 24.628.320 HUF
Betegtámogató program keretében nyújtott eszköz adomány: 67.284.464 HUF
Beavatkozás nélküli klinikai vizsgálatok összesen: 183.026 HUF

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




