
TAGVÁLLALAT
TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE (Ft)

NETTÓ/BRUTTÓ 

ÖSSZEG?
MEGJEGYZÉS

3M Hungária Kft.                  600,000 nettó A támogatás célja: oktatás, továbbképzés, amely 200 egészségügyi szakember edukációjához járult 

hozzá.

B. Braun Avitum Hungary Zrt.

B. Braun Medical Kft.

Bayer Hungária Kft.                  430,000 nettó Rendezvény támogatás.

Biotest Hungaria Kft. 0 A vállalat a tárgyévben nem nyújtott az ETOSZ Etikai Kódexe szerint közzéteendő támogatást.

Baxter Hungary Kft.

Bluemed Plusz Kft.                  160,000 bruttó Modern Képalkotó Eljárások Fejlesztéséért Egészségügyi Alapítvány alaptevékenység támogatása.

Comesa Budapest Kft. 

Dräger Medical Magyarország 

Kft.

0 A vállalat a tárgyévben nem nyújtott az ETOSZ Etikai Kódexe szerint közzéteendő támogatást.

Diaverum Hungary Kft.              4,450,000 nettó A támogatások címzettje: Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi 

Szövetsége, Nephrocentrum Egészségügyi Alapítvány, Szervátültetettek Országos Szabadidő Sport 

Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesülete.

Ecolab GmbH 0 A vállalat a tárgyévben nem nyújtott az ETOSZ Etikai Kódexe szerint közzéteendő támogatást.

Essity Hungary Kft.            31,680,241 nettó Nettó 9,5 mFt értékű támogatás termékben valósult meg, 118 támogatott számára. Pénzbeni 

adomány 55 helyre került összesen nettó 21,3 mFt értékben. Ezen felül 0,8 mFt a Magyar 

Vöröskereszt COVID elleni, illetve a horvát földrengés kármentesítési törekvéseit támogatta.

Euromedic 0 A vállalat a tárgyévben nem nyújtott az ETOSZ Etikai Kódexe szerint közzéteendő támogatást.

Az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete (ETOSZ) tagvállalatai által a 2021. évben egészségügyi intézményeknek, egészségügyi 

szakembereknek, az egészségügyi szolgáltatók gazdasági-műszaki alkalmazottainak és állami tisztségviselőknek nyújtott szakmai, tudományos vagy oktatási célú 

támogatások

 A vállalat a tárgyévben nyújtott támogatásaira vonatkozó adatokat anyavállalatán keresztül, a Medtech Europe iparági szervezet 

által erre rendszeresített honlapon teszi közzé (https://www.transparentmedtech.eu). 

 A vállalat a tárgyévben nyújtott támogatásaira vonatkozó adatokat anyavállalatán keresztül, a Medtech Europe iparági szervezet 

által erre rendszeresített honlapon teszi közzé (https://www.transparentmedtech.eu). 

A vállalat a tárgyévben nyújtott támogatásaira vonatkozó adatokat anyavállalatán keresztül, a Medtech Europe iparági szervezet 

által erre rendszeresített honlapon teszi közzé (https://www.transparentmedtech.eu).

 A vállalat a tárgyévben nyújtott támogatásaira vonatkozó adatokat anyavállalatán keresztül, a Medtech Europe iparági szervezet 

által erre rendszeresített honlapon teszi közzé (https://www.transparentmedtech.eu). 

Megjegyzés: az ETOSZ tagvállalatok szabadon dönthetnek abban, hogy a fenti támogatásaikra vonatkozó adatokat a saját vállalati honlapon vagy az ETOSZ 

honlapján vagy európai érdekképviseleti szervezet honlapján teszik közzé

ETOSZ tagvállalatok szakmai, tudományos, oktatási támogatásai 2021



Fresenius Kabi Hungary Kft. 

Fujifilm Hungary Kft. 0 A vállalat a tárgyévben nem nyújtott az ETOSZ Etikai Kódexe szerint közzéteendő támogatást.

GE Healthcare Kft.

Johnson & Johnson Kft.

Linde Gáz Magyarország Zrt.              3,276,508 nettó Kongresszusi támogatások.

Philips Magyarország Kft. 0 A vállalat a tárgyévben nem nyújtott az ETOSZ Etikai Kódexe szerint közzéteendő támogatást.

ScanMedic Kft. 0 A vállalat a tárgyévben nem nyújtott az ETOSZ Etikai Kódexe szerint közzéteendő támogatást.

Siemens Healthcare Kft.

Variotrade Kft. 0 A vállalat a tárgyévben nem nyújtott az ETOSZ Etikai Kódexe szerint közzéteendő támogatást.

A vállalat a tárgyévben nyújtott támogatásaira vonatkozó adatokat a saját honlapján teszi közzé (https://www.fresenius-

kabi.com/hu/cegunkrol/transparency-initiative).

A vállalat a tárgyévben nyújtott támogatásaira vonatkozó adatokat a saját honlapján teszi közzé (https://www.gehealthcare.co.uk/-

/jssmedia/documents/transparency-uk/etosz-hungary-report-2021-data.pdf)

A vállalat a tárgyévben nyújtott támogatásaira vonatkozó adatokat anyavállalatán keresztül, a Medtech Europe iparági szervezet által erre 

rendszeresített honlapon teszi közzé (https://www.transparentmedtech.eu).

A vállalat a tárgyévben nyújtott támogatásaira vonatkozó adatokat anyavállalatán keresztül, a Medtech Europe iparági szervezet 

által erre rendszeresített honlapon teszi közzé (https://www.transparentmedtech.eu).


