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Az Elnökség beszámolója a 2016. évről

Tisztelt MFE Tagtársam,
Kedves Kolléganő, Kedves Kolléga,
Néhány összefoglaló gondolat a 2016. év eseményeiről,
történéseiről.
2016. március 3-án tartottuk azt a küldöttgyűlést, amelyen határoztunk az új alapszabályról, melyet a hosszú
eljárási idő és a hiánypótlás után (2016. szeptember
30-án a hiánypótlás miatt újból „rendkívüli” küldöttgyűlést hívtunk össze) 2017. január elején a Fővárosi Törvényszék jogerősen is jóváhagyott. Ebben újdonságként szerepel és talán a legjelentősebb változás, hogy
a régi, 46 tagú Vezetőség helyére egy, a Tagtársaságok delegáltjaiból álló Tagtársasági Grémium lépett,
ezúton is kifejezve a Tagtársaságokkal való együttműködés fontosságát. További változás, hogy az évenkénti küldöttgyűlés helyett „közgyűlést” tartunk, ahol küldöttek helyett minden tagtársunk részvételére számítunk.
Az Elnökségben a főtitkári tisztet Dr. Tóth Zsuzsanna
egyéb elfoglaltságai miatt 2016. május 1-ig vállalta,
ezért az Elnökség új főtitkárt választott Fejérdy Pál professzor személyében, aki egyben a „Fogorvosi Szemle”
főszerkesztője is.
Ezúton is szeretném megköszönni Dr. Tóth Zsuzsanna
főtitkár asszony lelkiismeretes, alapos és odaadó munkáját. Hálával tartozom azért is, hogy jelentősen megkönnyítette számomra az elnökváltás időszakát.
Alberth Márta doktornő az év végén bejelentette, hogy lemond elnökségi tagságáról, a helyébe lépő elnökségi
tag megválasztásáig azonban ellátja ezt a funkciót.
A Magyar Fogorvosok Egyesületének adminisztrációja
2017. január elsejével teljes mértékben Szegedre került. A könyvelést a 2016. évben átvette Dr. Borziné
Szatler Mónika, a tagság és az egyesület nyilvántartását és egyéb ügyeit pedig kolléganőm, Bozsó Réka
látja el. A Fogorvosi Szemle szerkesztősége és a kiadványok postázása Budapesten maradt, a főszerkesztő
úr irányításával.
A 2016. év folyamán nagy veszteségek érték az MFE-t,
aminek részbeni oka a jelenlegi közgyűlés összehívása.
2016. augusztus 31-én, 88 éves korában elhunyt
Dr. Bánóczy Jolán professor emerita, Magyar Fogorvosok Egyesületének volt elnöke, a Fogorvostudományi
Kar egykori dékánja, az MTA doktora, az Orálbiológiai
Tanszék nyugalmazott egyetemi tanára, a Semmelweis
Egyetem Baráti Körének vezetőségi tagja.
2016. novemberében, 54 évesen elment közülünk

az MFE elnökségi tagja, pénztárosa, Dr. Fábián Gábor
egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika igazgatója.
Kivételes személyiségüket megőrizzük emlékünkben.
Az év első felében megújítottuk a Magyar Fogorvosok
Egyesületének honlapját, melyre folyamatosan töltjük
fel az újabb és újabb híreket, információkat, pályázatokat. Új tagjainknak itt van lehetőségük az online regisztrációt kitöltve jelentkezni a Magyar Fogorvosok Egyesületének soraiba. A tagdíjakat a 2016. évben nem
változtattuk a korábbi évekhez képest.
Új e-mail címet is létrehoztunk az Egyesület számára:
info@mfe-hda.hu
Elkezdtük tagjainkkal a kapcsolattartás módjának kibővítését, tagjaink e-mail címeinek adatbázisunkba gyűjtésével. A kezdetkor ez a feladat szinte reménytelen próbálkozásnak tűnt, azonban mára elmondhatom, hogy
igen jó arányban sikerült tagjaink e-mail címeit elkérnünk, ami jelentősen megkönnyíti a kapcsolattartást.
Abban bízom, hogy ez a forma a postázási költségeinket is jelentős mértékben csökkenti.
2016. május 5–7. között került megrendezésre Szege
den az Árkövy Vándorgyűlés „Perspektívák a Paro-im
plantológiában és a komprehenzív fogászatban” címmel,
ahol olyan neves előadók tartottak kivételesen színvonalas előadást, mint Anton Sculean, Niklaus Lang, Howard Gluckman, Stefan Renvert, és még sokan mások.
Ezen a vándorgyűlésen kerültek átadásra a 2016. évi
Körmöczi-pályadíjak. Az I. fokozatot Dr. Fráter Márk és
munkatársai, a II. fokozatot Dr. Végh Dániel és munkatársai, a III. fokozatot pedig megosztva kapta Dr. Nagy
Zsolt és munkatársai, illetve Dr. Szekeres Györgyi és
munkatársai. Remélem, hogy pályájukon ez a díj megteremti számukra azt az első lépést, amellyel egy életre szóló kutatómunkával egybekötött szakmai munkát
tudnak felépíteni.
Két SEAL-szerződést kötöttünk: a PHILIPS-sel (velük
a májusi Árkövy Vándorgyűlésen írtuk alá a 2016. évit
– itt jelentem be, hogy az idei évben is kötöttünk szerződést), illetve a Johnson&Johnson céggel is.
Októberben részt vettünk a KOTRA (Korea-CEE Fogászati Nap) szervezésében, ahol koreai fogászati gyártók mutatkoztak be és találkoztak a szakma magyar (és
közép-kelet-európai) képviselőivel (forgalmazók és végfelhasználók), kereskedelmi és kutatásfejlesztési együttműködések létrejöttének elősegítése céljából.
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A CED elnökségi üléseken májusban és novemberben
is képviseltettük magunkat, ahol fontos, az európai fogászatba bevezetett új állásfoglalásokat ismerhettünk
meg.
Japán és izraeli útjaim során találkoztam az ottani Fogorvosok Egyesületének elnökeivel, melynek eredményeképpen az izraeli elnök úrral az izraeli és a magyar
egyesület között együttműködés megkötésében állapodtunk meg. A megállapodást 2017 májusában meg
is kötöttük.
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rendezett 2. Nemzetközi Sympoziumra, ahová az első 15 jelentkező regisztrációs kedvezményt kapott. Az
igen magasrangú előadók között büszkeségünkre magyar szereplő is volt: Prof Windisch Péter a Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinika igazgatója.

Nagy Ákos igazgató úr javaslatára és közreműködésével a Magyar Fogorvosok Egyesülete kutatási pályázatot hirdetett az NSK Europe GmbH támogatásával „Young Researchers Program” névvel, amelynek beadási
határideje október 30. volt, értékelése november 30-ig
megtörtént. Dr. Molnár Bálint, Dr. Szalma József, Dr. Mandel Iván és Dr. Németh Kinga számára tudtuk odaítélni a támogatást, mellyel konferencián való részvételük,
utazásuk és publikációjuk támogatható.

Eltökélt célom, a tagság számának növelése igen jó
úton halad, 2016-ban 92 új taggal bővült egyesületünk.
Új tagjainkat nemcsak a szakmai közösségbe tartozás
érzésével próbáljuk belépésre késztetni, hanem konferenciákon való kedvezményes részvétel lehetőségével
is (pl. Berni konferencia), illetve az NSK-pályázaton való
részvétel feltétele is az MFE tagság volt.
Nagy örömömre szolgál, hogy igen sok fiatal pályakezdő kolléga lép be sorainkba, akik kreatív ötleteire,
kezdeményezésükre, impulzív részvételükre az egyesület munkájában a jövőben nagyon számítok. Egyúttal
nagyon remélem, hogy fiatal tagtársaink is megtalálják
számításaikat ebben a közösségben, s pályájuk e kezdeti szakaszán, mi, tapasztaltabb kollégák e közösség
keretén belül minden támogatást megadunk nekik.

A Magyar Fogorvosok Egyesülete rendkívüli kedvezményt tudott biztosítani a november 18–19-én Bernben

Prof. Dr. Nagy Katalin
elnök

