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A 2017-es év is a korábbiakban megszokott aktív, ha-
tékony munkával telt egyesületünkben, melyet az MFE 
2018. május 11-én megrendezett közgyűlésén előadott 
beszámoló alapján alább ismertetünk.

2017. január elején a Fővárosi Törvényszék jogerősen 
is jóváhagyta új alapszabályunkat. Ebben újdonságként 
szerepel és talán a legjelentősebb változás, hogy a régi 
46 tagú Vezetőség helyére egy, a Tagtársaságok dele-
gáltjaiból álló Tagtársasági Grémium lépett, ezúton is 
kifejezve a Tagtársaságokkal való együttműködés fontos-
ságát. Fontos változás még, hogy az évenkénti küldött-
gyűlés helyett „közgyűlést” tartunk, ahol küldöttek he-
lyett minden tagtársunk részvételére számítunk.

Tagtársasági grémiumunkba minden tagtársaságunk  
egy-egy küldöttet és egy helyettest delegált, a grémium 
első ülését a 2018. év elején tartotta.

Tagtársaságaink száma bővült: az újonnan be-
jegyzett Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati 
Társaság (MERT) az elnökség egybehangzó támoga-
tásával immáron szintén MFE tagtársaság, valamint fel-
vételét kérte még a Magyar Preventív Fogászati Társa-
ság is, melynek ügyintézése folyamatban van.

2017 májusában az alapszabályban lefektetett köte-
lezettségek és egyes személyi változások miatt újbóli 
elnökségválasztás volt szükséges. Az elnökség kisebb 
változással 2017 májusában felállt, majd első elnökségi  
üléseit megtartotta a 2017. évben. A jelenlegi MFE elnök-
ség tagjai: Nagy Katalin elnök, Fejérdy Pál főtitkár, Fog-
orvosi Szemle főszerkesztő, Gera István előző elnök, 
Borbély Judit pénztáros, valamint elnökségi tag, továb-
bá Hegedűs Csaba, Kivovics Péter, Nagy Ákos, Márton 
Ildikó, Pinke Ildikó, Radnai Márta és Tóth Zsuzsanna.

Elkezdtük a tagjainkkal való kapcsolattartás módjá-
nak kibővítését, tagjaink email címeinek adatbázisunk-
ba gyűjtésével. A kezdetkor ez a feladat szinte remény-
telen próbálkozásnak tűnt, azonban elmondhatom, 
hogy mára igen jó arányban sikerült tagjaink email cí-
meit elkérnünk, ami jelentősen megkönnyíti a kapcso-
lattartást. Abban bízom, hogy ez a forma postázási költ-
ségeinket is jelentős mértékben csökkenti.

Egyesületünk új és fejlődő honlapján és Facebook-
oldalán folyamatosan javítunk, közlünk friss információkat.

2017. május 11–12. között került megrendezésre Sze-
geden az MFE konferenciája, „Perspektívák a Paro-
Implantológiában és Komprehenzív Fogászatban” 
címmel, ahol olyan neves előadók tartottak kivételesen 
színvonalas előadást, mint Giovanni Zuchelli, Samuel 
I. Kratchman, Marius Steigmann és még sokan mások. 
Szintén már 2017-ben elkezdtük, és azóta is hatalmas 
idő- és figyelem-áldozatot szenteltünk az MFE idei éves 
konferenciájának szervezésére.

Ezen a konferencián kerültek kihirdetésre a 2017. évi  

Körmöczi-pályadíjak nyertesei. Az I. fokozatot dr. Nagy  
Pál és kollégái, a II. fokozatot megosztottan dr. Gheorghita 
Dorottya és kollégái, valamint dr. Palkovics Dániel és kollé-
gái kapták. Remélem, hogy pályájukon ez a díj megteremti 
számukra azt az első lépést, amellyel egy életre szóló kuta-
tómunkával egybekötött szakmai munkát tudnak felépíteni.

2017 májusában adtuk át először a Bánóczy Jolán em-
lékérem és jutalomdíjat is, Gera István professzor úrnak.

Szintén a 2017. évi májusi konferenciánkon írtunk 
alá együttműködési megállapodást első külföldi partner-
egyesületünkkel: az Izraeli Fogorvosok Egyesületével.

2017-ben örvendetes módon jelentősen megnöveke- 
dett tagdíjukat rendező tagjaink száma, így a Fogorvosi  
Szemle előfizetőinek száma is. Míg év elején csupán 
700, úgy a decemberi szám esetében már 1037 pél-
dányban postáztuk lapunkat. A lap példányszámának 
növekedése pénzügyi oldalon is kedvező, hiszen így 
az előállítási költség jelentősen csökken.

Szintén a tavalyi év előrelépése volt egyesületünk tudomá-
nyos életében, hogy a 2017 szeptemberében megtartott 
elnökségi ülésünk után szerződést írtunk alá az EBSCO 
Publishing-gel, mely szerint pénzügyi kötele zett ségektől 
mentesülve jelentetik meg a Fogorvosi Szemle minden tu-
dományos közleményét fogászati adatbázisukban. Az elő-
fizetéssel elérhető online adatbázisban való jelenlétünk 
igen fontos az idézettségek és a nemzetközi olvasottság 
előrevitele miatt, örömmel fogadjuk, hogy immár a Fog-
orvosi Szemle is gazdagítja azt a mintegy 500 nemzet-
közi fogászati folyóiratot összefogó adatbázist, melyet 
világszerte 130 ezer előfizető intézmény érhet el.

Két SEAL-szerződést kötöttünk a PHILIPS-szel, il-
letve a Johnson&Johnsonnal.

A CED Elnökségi üléseken májusban és november-
ben is képviseltettük magunkat, ahol fontos, az európai 
fogászatba bevezetett új állásfoglalásokat ismerhettünk 
meg. A CED felé folyamatos adatszolgáltatásaink so-
rán a Magyarországról szóló európai adatbázist is fris-
sítettük, a Kamarával való élénk együttműködéssel.

Az FDI szervezetével is együttműködtünk, 2017-ben 
elkészítettük a 2018-as Egészséges Száj Világnapja 
program promóciós anyagainak magyarra fordítását, 
melyeket végül elkészültük után tagjaink számára el-
érhetővé tettünk.

Nagy Ákos igazgató úr javaslatára és közreműködé-
sével a Magyar Fogorvosok Egyesülete kutatási pályá-
zatot hirdetett az NSK Europe GmbH támogatásával  
„Young Researchers Program” névvel. Dr. Molnár Bá - 
lint, Dr. Szalma József és Dr. Németh Kinga számára  
tudtuk odaítélni a kutatásukhoz a nagy összegű támo-
gatást, mellyel konferenciarészvételük, utazásuk és pub-
likációjuk támogatható.

A Magyar Fogorvosok Egyesülete elnökségének beszámolója  
a 2017-es évről
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2017. április 18–21. között a Pécsen megrendezett 
OTDK keretein belül az MFE is ajánlott fel különdíjat: 
a nyertesek ingyenes utazási és részvételi támogatást 
nyertek májusi konferenciánkra.

Egyesületünk egyik fő célja, hogy segítse fiatal tag-
jainak tudományos előmenetelét, azonban nyugdíjas  
korú tagjainknak is meg kívánjuk adni az őket és a szak-
ma iránti elkötelezettségüket megillető tiszteletet. En-
nek érdekében hozta elnökségünk 2017-ben azt a dön-
tést, hogy a hetvenedik életévüket betöltött tagjaink 
mentesüljenek a tagdíjfizetési kötelezettség alól, ám  
a Fogorvosi Szemlét és egyéb hasznos információinkat  
a továbbiakban is kézhez vehessék. Ezúton is kérem 
azonban érintett tagjainkat, hogy mentességük érdekében 
jelentkezzenek születési évükkel egyesületünk valamely 
elérhetőségén, adatbázisunk ugyanis nem tartalmazza  
életkorukat, így tagdíjmentességük nem automatikus.

Szeretném itt bejelenteni, hogy eltökélt célom, a tag-
ság számának növelése igen jó úton halad, 2016-ban 92, 
2017-ben 122 új taggal bővült egyesületünk. A 2017. év  
végén 1675 tagú a teljes listánk, melyből 720 tagunk ren-
dezte tagdíját. 2016-ban ez a lista 1564 volt, 633 be fi ze-
tő vel. Új tagjainknek nemcsak a szakmai közösségbe tar-
tozás lehetőségét nyújtjuk, hanem a konferenciákon való 
kedvezményes részvétel lehetőségét is, illetve az NSK pá - 
lyázaton való részvétel feltétele is volt az MFE tagság. 
Nagy örömömre szolgál, hogy igen sok fiatal pályakezdő 
kolléga lép be sorainkba, akik kreatív ötleteire, kezdemé-
nyezésére, impulzív részvételére az egyesület munkájá-
ban a jövőben nagyon számítok. Egyúttal nagyon remélem, 
hogy fiatal tagtársaink is megtalálják számításaikat ebben  
a közösségben, s pályájuk e kezdeti szakaszán mi, tapasz-
taltabb kollégák e közösség keretén belül minden támo-
gatást megadunk nekik.

Prof. Dr. Nagy Katalin
MFE elnök

A Magyar Fogorvosok Egyesülete 2018. május 11-én tar-
totta éves közgyűlését. A 12 óra harminc percre meghir-
detett ismételt közgyűlésen részt vevő MFE tagok az alap-
szabálynak megfelelő módon döntöttek a meghirdetett 
naprendi pontok alatt elhangzott témákban. Miután Nagy 
Katalin elnök asszony ismertette az elnökség beszámoló-
ját a 2017-es évről, a beszámolót a közgyűlés ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül elfogadta. A 2017-es év pénzügyi 
beszámolóját a Számvizsgáló és Felügyelő Bizottságok el-
fogadták, a közgyűlés megszavazta, majd a 2018-as évre 
készített munkatervet szintúgy. A közgyűlésen a következő 
határozatok és ajánlások születtek, melyek az MFE honlap-
ján megtalálható határozattárban is olvashatók:

Határozatok

2018/5/1: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek  
Dr. Borbély Juditot, jegyzőkönyv-hitelesítőnek  
pedig Dr. Olasz Tibort és Dr. Fráter Márkot,  
valamint elfogadja a naprendet.

2018/5/2: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadja az elnökség  
2017. évi beszámolóját.

2018/5/3: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadja a Magyar Fogorvosok 
Egyesülete 2017. december 31-i  
fordulónapra készített mérlegében szereplő  
eszközök és források egyező végösszegét, 
valamint a tárgyévi eredményt.

2018/5/4: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadja az elnökség  
2018. évi munkatervét.

Ajánlások

2018/A A közgyűlés kéri a tagokat,  
akár e-mailes formában is jelezzék  
az elnökség felé tapasztalataikat  
az EBSCO fogászati adatbázisának 
használatáról.

2018/B A közgyűlés kéri a tagokat, hívják fel  
az elnökség figyelmét pályázati lehetőségekre,  
olyan projektekre, melyekben az MFE 
támogatást nyújthat a szakma képviselőinek 
tudományos előmenetelükben.

2018/C A közgyűlés kéri a magyarországi 
képzőhelyeket, hogy tegyék elérhetővé 
oktatóik, kutatóik számára  
a 2018-as NSK pályázati felhívást.

2018/D A közgyűlés kéri a magyarországi 
képzőhelyeket, hogy facilitálják  
fiatal munkatársaik publikációs tevékenységét.

2018/E A Felügyelő bizottság kéri,  
hogy az elnökség üléseire meghívást kapjanak  
a bizottság tagjai.

2018/F A Felügyelő bizottság javasolja,  
hogy az elnökség képviseltesse magát  
az FDI nemzetközi kongresszusain.

2018/G A közgyűlés kéri a magyarországi 
képzőhelyeket, hogy ajánlják  
az MFE tagságot frissen végző hallgatóiknak.

2018/H A közgyűlés kéri a magyarországi 
képzőhelyeket, hogy hívják fel PhD-hallgatóik 
figyelmét a novemberben közelgő  
PhD-konferenciára.

A Magyar Fogorvosok Egyesülete 2018. évi Közgyűlése


