MEGHÍVÓ
A MAGYAR ESZTÉTIKAI ÉS RESTAURATÍV FOGÁSZATI TÁRSASÁG alapszabály előírásainak
megfelelően a Társaság közgyűlését 2018. június 8-ára (Péntek) 11:00 órai kezdettel
összehívom.
A közgyűlés helyszíne: BUDAPESTI KONGRESSZUSI KÖZPONT / BARTÓK TEREM (1123
Budapest, Jagelló utca 1-3.)
Amennyiben a fent meghirdetett közgyűlés a résztvevő tagok száma miatt határozatképtelen
lenne, a jelen meghívóval a megismételt közgyűlést (az eredetileg meghírdetettel azonos
helyszínen és azonos napirend mellett) 2018. június 8-ára (Péntek) 12:00 órai kezdettel
ismételten meghirdetem és összehívom.
Felhívom a tisztelt Tagok figyelmét arra, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlevők számától
függetlenül határozatképes (PTK.63.§.(7) bek.). Ennek megfelelően határozatai teljes
értékűek és a Társaság valamennyi tagjára vonatkozóan kötelező érvényűek.
Közgyűlés napirendje
1. Dr. Vág János: Napirendi pontok elfogadása, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők
elfogadása
2. Dr. Döbrentey Zsolt: 2017-es Pénzügyi beszámoló elfogadása - szavazás
3. Dr. Döbrentey Zsolt: 2018-as pénzforgalom rövid ismertetése
4. Dr. Simon Botond: Rövid összefoglaló az eddigi munkáról (facebook, honlap,
tagfelvétel, események)
5. 2018-as éves programterv ismertetés (események)
6. Dr. Vág János: Tájékoztatjuk a tagságot, hogy Dr Bartha Ferenc benyújtotta
lemondását. Tekintettel arra, hogy a Szegedi egyetemet Dr. Fráter Márk képviselte
az alapításnál, de technikai okok miatt ő kimaradt az elnökségből. Ezért az elnökség
azt a javaslatot terjeszti a tagság elé, hogy Dr. Fráter Márkot válaszuk elnökségi
tagnak. - titkos szavazás (3 tagú választási bizottság és szavazatszámlálók)
7. Dr. Vág János: Tekintettel arra, hogy az alapszabály módosítás jelentős költséggel
jár (76 200Ft) függetlenül attól, hogy hány ponton módosítunk, ezért most csak egy
elvi állásfoglalást fogadjunk el az alábbi két kérdésben:
8. Ha a közeljövőben további okok miatt módosításra kerül az alapszabályt akkor:
V./2. pont
Az egyesület Ifjúsági tagja lehet az az orvos- vagy fogorvos végzettségű rezidens, aki
a diplomáját kevesebb, mint öt két éve szerezte meg és felvételét kéri és nyeri az
egyesületbe.
Amint az Ifjúsági tag diplomájának megszerzésétől számított öt év eltelt, az érintett
Ifjúsági tag rendes tagságra vonatkozó belépési kérelmet terjeszthet elő, amely

belépési kérelmet – amennyiben a kérelmező a Rendes tagokra vonatkozó
valamennyi feltételnek megfelel – az Elnökség köteles elfogadni. Ha az érintett
Ifjúsági tag az előbbi belépési kérelmet a diploma megszerzését követő ötödik év
elteltétől számított 30 napon belül nem terjeszti elő, úgy a tag a VII. 3. pont szerint
eljárva kizárható;Az egyesület lfjúsági tagia lehet az tv orvos- vagy fogorvos
végzettségű rezidens, aki a diplomáját kevesebb, mint öt éve szerezte meg és
felvételét kéri és nyeri az egyesületbe. Helyette: A két év elteltével automatikusan
rendes taggá vállik.
És kibővítjük a fogtechnikusok felvételének a lehetőségével
V./1. Az egyesület Rendes tagja lehet fogorvos, általános orvos (diplomáját legalább
öt két évvel korábban szerezte meg, ezért nem lehet Ifjúsági tag) és fogtechnikus, aki
felvételét kéri és nyeri az egyesületbe,
9. Dr. Vág János: Az alaptagdíjat 10 000 Ft-ban állapítjuk meg, ami 2018.06.08.-ától
érvényes - szavazás
- Így az ifjúsági tagdíj 6000Ft-ra módosul automatikusan.
10. Az elnökség javasolja, hogy a MERT készítsen el egy Restauratív szakvizsga
tervezetet - A tagságot megkérjük, hogy ezt az elhatározást szavazással erősítse meg.
A tervezett elkészítésének irányításával megbízzuk Dr Martos Renátát és Dr Lempel
Edinát. Az első verzió elkészítése után, amelynek határideje 2018.08.30, azt az
elnökség véleményezi.
11. Egyebek
Elnökségi Ülés napirendje:
1. elnöki beszámoló
2. titkár megválasztása (Dr. Simon Botond) szavazás
3. pénztárnok megválasztása (Dr. Döbrentey Zsolt) szavazás
4. Időpont megbeszélése, amikor újra összeülünk a szakvizsga és szakmai irányelv
kidolgozásának megbeszéléséhez
Budapest, 2018. május 20.
Üdvözlettel:
Dr. Vág János
elnök

