
Név

székhely (Egészségügyi szolgáltató / 
szervezet) vagy praxis helye (Egészségügyi 

szakember)
Tevékenység végézésének helye 

(ország szerint) Tevékenység végzésének címe

Pecsétszám / nyilvántartási szám 
(cégjegyzékszám, statisztikai 

számjel stb.) OPCIONÁLIS

(1.01 pont) (3. pont) (1. Meléklet) (3. pont) (3 pont)

Egészségügyi szolgáltatóval / szervezettel vagy 
Egészségügyi szolgáltató / szervezet által 

megbízott harmadik Regisztrációs díjak Utazási és szállás költségtérítés Díjak
A szolgáltatási és tanácsadói szerzodésben 

meghatározott járulékos költségek

N/A N/A 1.898.820,00 2.141.424,00 418.600,00 4.458.844,00
N/A N/A 38 23 3 42

7.209.900,00 N/A 7.209.900,00
17 N/A 17

N/A N/A N/A N/A N/A 11.668.744,00ÖSSZESÍTETT KÖZZÉTÉTEL
ÖSSZESÍTETT KÖZZÉTÉTEL

EGYÉNI 
KÖZZÉTÉTEL

Egészségügyi 
szakember 

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

EGYÉB, A FENTIEKHEZ NEM SOROLHATÓ  - amennyiben az információ nyilvánosságra hozatalának jogi akadálya van

Egészségügyi 
szolgáltató 
/szervezet 

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

EGYÉB, A FENTIEKHEZ NEM SOROLHATÓ - amennyiben az információ nyilvánosságra hozatalának jogi akadálya van

N/A

2019

Egészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek 
nyútott adományok és támogatások (3.01.1.a 

pont)  

Rendezvényekhez nyújtott Juttatások (3.01.1.b & 3.01.2.a pont) Szolgáltatói és tanácsadói díjak (3.01.1.c & 3.01.2.c pont) 

Kutatás-Fejlesztési juttatások 
(3.04. pont)  

Összeg  
OPCIONÁLIS

A fentiek szerinti Kedvezményezetteknek nyújtott Juttatások összege - 3.2. pont
Kedveszményezettek száma (névlista amennyiben alkalmazható) - 3.2. pont 

Az egyes Egészségügyi szolgáltatóknak / szervezeteknek adott Juttatások százalékos
összege - 3.2. pont 100%

100% 100% 100%

A fentiek szerinti Kedvezményezetteknek nyújtott Juttatások összege - 3.2. pont 
Kedveszményezettek száma (névlista amennyiben alkalmazható) - 3.2. pont 

Az egyes Egészségügyi szakembereknek adott Juttatások százalékos
összege - 3.2. pont N/A N/A

59.320.735,38



Betegszervezet neve Betegszervezet címe Ország A szerződés 
dátuma Az együttműködés leírása Nem pénzbeli támogatás Pénzbeli támogatás Szolgáltatás díja 

Tüdőér Egylet Cházár András u. 19, H1146 Budapest Hungary 26/04/2019 Fokozza a pulmonális hipertónia és az aktív, egészséges élet előnyeinek tudatosítását - - 3665 EUR

ACTELION Betegszervezetek támogatása 2019
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