Közgyűlés meghívó
A MAGYAR ESZTÉTIKAI ÉS RESTAURATÍV FOGÁSZATI TÁRSASÁG alapszabály előírásainak
megfelelően a Társaság közgyűlését 2019. március 23-ára (szombat) 9:00 órai kezdettel
összehívom.
A közgyűlés helyszíne: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 47. 7. emelet tárgyaló
Amennyiben a fent meghirdetett közgyűlés a résztvevő tagok száma miatt határozatképtelen
lenne, a jelen meghívóval a megismételt közgyűlést (az eredetileg meghirdetettel azonos
helyszínen és azonos napirend mellett) 2019. március 23-án (szombat) 10:00 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. Simon Botond: 2018-as „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet elfogadása – szavazás
3. Dr. Simon Botond: 2019-es és 2020-as programterv ismertetése
4. Megüresedett elnökségi hely betöltése
- jelöltállítás
- szavazat számlálók választása
- titkos szavazás
5. Rendezetlen tagdíjjal rendelkező tagjaink helyzete:
- Egyetért-e a Közgyűlés azzal, hogy 2019 március 23-ig, rendezetlen tagdíjjal
rendelkező, valamint március 31-ét követően a 2. felszólítás után is
rendezetlen tagdíjjal rendelkező tagjainkat kizárjuk Társaságunkból?
6. Tájékoztatjuk a közgyűlést, hogy 2019. március 1-től csatlakozunk a Digital Dentistry
Society (DDS) nevű világszervezethez, amelyben Dr. Simon Botond képviseli
Társaságunk érdekeit. A csatlakozásunk éves tagsági díja 150€. A csatlakozásunk és a
szervezetünk érdekeinek képviselete lehetővé teszi minden MERT tagunk számára,
hogy automatikusan taggá váljon a világszervezetben, mint „Free Member”, ezáltal
az alábbi jogosultságok illetik meg:
- DDS hírlevelet kaphat

- Kedvezményesen vásárolhat a DDS partnereitől
- Kapcsolatba léphet a DDS teljes közösségével
A DDS a jövőben digitális fogászati témában tartott eseményeinkre anyagi és/vagy
tárgyi és/vagy emberi erőforrást biztosít. Tagjainknak továbbképzési lehetőségeket
biztosít saját belső köreiben. Társaságunknak tudományos publikációs lehetőséget
biztosít a BMC Oral Health impakt faktoros újságban.
7. Egyebek
Budapest, 2019. február 27.
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