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Kedves MFE tagtársunk!

A Magyar Fogorvosok Egyesülete aktívan kezdi a 2020-as évet, melyben az Ön részére is értékes, különleges 
információkkal jelentkezünk.

2020. március 20-án az egészséges száj világnapja alkalmából bátorítjuk tagjainkat, hogy segítsenek terjesz-
teni a prevenció fontosságát akár közösségi médiafelületükön is. Ehhez modern, könnyen elkészíthető segítsé-
get nyújt az FDI WOHD felülete, melyen fogadalmat írhatnak egy fotójuk alá, így terjesztve az egészséges száj 
fontosságát. A felület itt érhető el: https://www.worldoralhealthday.org/online-pledge-generator

2020. március 20-án az MFE közreműködésével Budapesten a lakosság részt vehet ingyenes szájüregi rák-
szűrésen is, és számos város csatlakozik ingyenes programokkal, melyek részben Magyarország átfogó egész-
ségvédelmi szűrőprogramjának részei.

Egyesületünk a 2020-as évben a digitális módszerek felé való nyitás jegyében együttműködési megállapodást 
köt a nemzetközi digitális fogászati egyesülettel, a DDS-sel (https://digital-dentistry.org/). Bátorítjuk tagjainkat, 
hogy váljanak a DDS aktív tagjává, és tagságukat jelezzék nekünk, így közösséget építhetünk. DDS tagságuk ese- 
tén májusi konferenciánk regisztrációjakor még nagyobb, 50%-os kedvezmény illeti Önöket. DDS tagságra jelent-
kezhetnek itt: https://members.digital-dentistry.org/become-a-member/

A digitális jelenlét érdekében egyesületünk honlapja 2020-ban megújul, ahogyan elnöksége is. Elnökségválasz-
tó éves közgyűlésünkre várunk minden kedves tagot május 8-án pénteken Szegeden.

2020. május 7–9. közötti tudományos továbbképző konferenciánkon büszkén jelentjük be, hogy először Ma-
gyarországon megnyitó beszédet mond az FDI világelnöke, Gerhard Seeberger. A konferencia előadói a megszo- 
kott módon több ország neves szakemberei lesznek, a kétnapos képzésért a résztvevők 32 pontot kaphatnak. Ez 
évben is akkreditált továbbképzést nyújtunk asszisztensek és dentálhigiénikus kollégák számára, és hands-on 
képzésünkről is informálódhat a konferencia weboldalán: http://www.symposiumszeged.com/ A konferenciára már 
regisztrálhat online, megújult weboldalán, természetesen MFE tagoknak jelentős kedvezménnyel.

A MFE tagságához kötődő tagdíjunk változatlan. A 2020. évre esedékes tagdíját március 31-ig átutalással ren-
dezheti a 11708001-20025782 számú OTP számlára. Átutaláskor kérjük, a közlemény rovatban jelezze a befi-
zető tag nevét és pecsétszámát, valamint, ha számlát kér, ezen igényét és a számlázási címet.

Kérem, ha nem magánszemélyként utal, az alábbi nyilatkozatot (http://mfe-hda.hu/2017/07/04/tagdijbefizetes 
-nem-maganszemelykent/) kitöltve küldje vissza nekünk az info@mfe-hda.hu e-mailcímre.

A tagdíjunk évi 8.000 Ft, nyugdíjban 4.000 Ft, a diploma utáni első két évben pedig 5.600 Ft. A 70. élet-
évüket betöltött tagjaink a bejelentést vagy a betöltést követő évtől tagdíjmentességet élveznek, ha előző két évi 
tagdíjuk rendezett. Kérjük, jogosultságukat jelezzék, adatbázisunk nem tartalmazza a születési évet. A tagdíj be-
érkezése a feltétele annak, hogy az aktuális taglista alapján lekötött példányszámban a negyedévente megjelenő 
Fogorvosi Szemlét postázni lehessen.

Reméljük, hogy sok eseményen találkozhatunk Önnel, és együtt szakmailag sikeres új évet nyitunk!
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