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TÁJÉKOZTATÓ  

Az MFE hallgatói tagságáról 

 

A Magyar Fogorvosok Egyesületének alapszabálya (http://mfe-hda.hu/mfe-alapszabaly/) szerint az 

Egyesület hallgatói tagjait diplomaszerzésükig tagdíjfizetés nem terheli. Diplomájuk 

megszerzésének évétől az azt követő két éven át tagdíjuk ifjúsági tagként 5600 Ft, azt követően 8000 

Ft évente. Kérjük hallgatói tagjainkat, pecsétszámukat annak megszerzésekor adják meg nekünk e-

mailben az info@mfe-hda.hu címre, így regisztrálhatjuk Önöket ifjúsági tagunkként. 

Az MFE tagdíjfizető tagjai számára évente kedvezményes továbbképzési regisztrációkat, jelentős 

pénzdíjazással járó pályázati lehetőségeket kínál, valamint évente négy alkalommal megjelenő 

tudományos folyóiratát, a Fogorvosi Szemlét postázza. 

GDPR 

A Magyar Fogorvosok Egyesülete adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik. Alábbiakban ismertetjük a 

tájékoztató tagokra vonatkozó részének kivonatát. 

Az adatkezelés célja 
A Magyar Fogorvosok Egyesülete, mint fogorvos szerveződés tagjainak a személyes adatait annak 

érdekében kezeli, hogy a tagok az alapszabályban meghatározott jogaikat és kötelezettségeiket az 

alapszabályban foglaltaknak megfelelően gyakorolhassák, illetve teljesíthessék. A Magyar Fogorvosok 

Egyesülete képviseli a fogorvos tagjainak szakmai érdekeit mind bel-, mind külföldön.  

Az adatkezelés várható hatása a tagra (érintettre) 
A tagok számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz 

semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés az alapszabályban foglaltak teljesüléséhez 

szükséges. 

Az adatkezelő és elérhetőségei 
Magyar Fogorvosok Egyesülete  

székhely és levelezési cím: Magyarország 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

e-mail: info@mfe-hda.hu 

telefonszáma: +36 70 940 7798 

web: http://mfe-hda.hu/ 
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A Magyar Fogorvosok Egyesületének képviselője Prof. Dr. Nagy Katalin Ágnes elnök; Dr. Fejérdy Pál 

főtitkár 

e-mail címe: katalin.nagy@universityszeged.com 

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa 
Az adatkezelő a Magyar Fogorvosok Egyesülete, amellyel a tagok tagsági jogviszonyban állnak. Az 

adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. 

Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az egyesületi tagok. 

A kezelt személyes adatok 
A tagokról az alábbi személyes adatokat kezeli a Magyar Fogorvosok Egyesülete:  

Személyazonosító adatok: tag neve, lakcíme, születési ideje 

Kapcsolattartási adatok: tag lakcíme, telefonszáma, e-mail címe 

Szakmai adatok: orvosi pecsétszáma, diplomaszerzés éve 

Tagsági adatok: befizetett tagdíj összege, tagsági adatok 

Adatkezelés jogalapja 
A tagok személyes adatainak kezelésének oka, illetve alapja (jogalapja) az, hogy a Magyar 

Fogorvosok Egyesülete biztosítani tudja tagjainak a tagsági jogviszonyból eredő, alapszabályban 

meghatározott tagokat megillető jogokat, illetve a társaság tagjai teljesíteni tudják szintén az 

alapszabályban meghatározott kötelezettségeiket. Az adatkezelés jogalapja tehát a Magyar Fogorvosok 

Egyesülete és a tagjai között fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges. Ez a szerződés az Egyesület 

alapszabálya. A tag a Magyar Fogorvosok Egyesületével szerződéses viszonyba kerül. 

 

 

Az adatkezelési tájékoztató elérhető online: http://mfe-hda.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ 
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