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Melléklet - Magyarország

Név

székhely (Egészségügyi
szolgáltató / szervezet)
Tevékenység végzésének Tevékenység végzésének
vagy praxis helye
címe
helye (ország szerint)
(Egészségügyi
szakember)

Pecsétszám /
nyilvántartási szám
(cégjegyzékszám,
statisztikai számjel
stb.)OPCIONÁLIS

Rendezvényekhez nyújtott Juttatások (3.1.1.b & 3.1.2.a pont)

Egészségügyi
szolgáltatónak /
szervezetnek nyútott
adományok és
támogatások (3.1.1.a
pont)
(3. pont)

(3. pont)

(1.sz. Melléklet)

(3. pont)

(3 pont)

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

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

Összeg
OPCIONÁLIS

Regisztrációs díjak

Utazási és szállás
költségtérítés

Díjak

A szolgáltatási és
tanácsadói szerződésben
meghatározott járulékos
költségek

Egészségügyi szakember

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)
Dr A

N/A

N/A

Dr B

N/A

N/A

stb.

N/A

N/A

EGYÉB, A FENTIEKHEZ NEM SOROLHATÓ - amennyiben az információ egyéni közzétételének jogi akadálya van
A fentiek szerinti Kedvezményezetteknek nyújtott Juttatások összege - 3.2. pont

N/A

N/A

Kedvezményezettek száma - összesített közzététel - 3.2. pont

N/A

N/A

Kedvezményezettek (összesített közzététel) százalékos aránya az összes Kedvezményezett viszonylatában

N/A

N/A

N/A

Kutatás-fejlesztés

Egészségügyi szolgáltató / szervezet

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)
Eü szolg. 1
Eü szolg. 2
stb.
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
N/A

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

ÖSSZESÍTETT KÖZZÉTÉTEL

Kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó Juttatások - 3.4 pont és 1.sz Melléklet

1/1

1 521 278,80 HUF

