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Az MFE elnökségi ülés napirendje:
 1.  Beszámoló a Council of European Dentists Brüsz-

szelben tartott üléséről (Prof. gera I.)
 2.  A Szakmai Kollégium jelölési rendszere
 3.  gyerekfogászati és Fogszabályozási Klinika tan-

székvezetői pályázata
 4. CED-IADR Kongresszus (Prof. varga g.)
 5. Árkövy Kongresszus (Dr. Nagy Á.)
 6.  MFE tudományos továbbképzés programja 2011. 

aug. 31.
 7.  A tagnyilvántartás és a pénzügyi helyzet személyi 

hátterének változása
 8. Pénzügyi helyzetünk (Dr. Fábián g.)
 9. Támogatások tervezése 
10. 150 éves az ÖgMZK 
11. Egyebek

A napirendek előtt az elnökség megemlékezett az 
éle tének 69. évében, 2011. február 26-án elhunyt 
dr. Keszthelyi gusztáv professzor úrról, a MFE el nö - 
ke méltatta Keszthelyi professzor úr életútját és mun-
kásságát. 

Dr. Gera István beszámolt a Council of European Den - 
tists Brüsszelben tartott üléséről. Kiemelte, hogy a CED  
továbbra sem támogatja a fogorvosképzésben a bolog-
nai folyamatot. Továbbra is támogatják az amal gám fo  - 
gászati alkalmazását. 2011. május végén dr. Her  mann 
Péter elnök úr rendezi a CED májusi kül dött ér te kez-
letét Budapesten, a Kempinski szállodában. A MFE elő - 
terjesztette a MOTESZ számára az újonnan alakuló 
Szakmai Kollégium 15 fős tagságát, amelyből hatot az 
MFE elnöksége, kilencet pedig a tagtársaságok je löl tek. 
Dr. Gera István ismertette az elnökségi véleményezés 
eredményét, amely a gyerekfogászati és Fogsza bá-
lyo zási Klinika tanszékvezetői pályázóira vonatkozóan 
dr. Fejérdy dékán úr felkérésére készült.

Prof. Varga Gábor beszámolt az elnökségi ülésen 
az IADR-CED szervezésének jelenlegi állásáról. Az 
augusztusi kongresszusra 490 absztrakt érkezett, eb - 
ből 92 magyar. Az elnökség megtárgyalta a fiatal ma-
gyar előadók anyagi támogatásának lehetőségeit. 

A kö vetkező napirendi pontban dr. Nagy Ákos be - 
számolt a 2012-es Árkövy Kongresszus pécsi szerve-
zésének jelenlegi állásáról, javasolva a PTE Kam pusz  
épületét, amely megfelelő körülményeket biz tosít a 
ha zai kongresszus megszervezésére. Ezt követően  
dr. Ge ra István ismertette az MFE tudományos to váb b- 
 képzési programját, amely 2011. augusztus 31-én az 
SE OC Árkövy-termében kerül megrendezése. 

Ezt követően az elnökség áttekintette az MFE 
pénzügyi helyzetét, és tudomásul vette, hogy 2011. 
március 1-jétől Kerékgyártó Katalin könyvelési felada-
tait Kosztáné Kovács Mariann, az adminisztrációt pe - 
dig Melnik Magdolna intézi. A volt munkatársakról mun - 
kájuk elismeréseként a Fogorvosi Szemlében rövid  
méltatás jelenik majd meg. Az ÖgMZK (Osztrák Fogor-
vos Egyesület) 150 éves évfordulóját megünnepelve 
Osztrák-Magyar nosztalgiatúrát szervez május végén, 
amely Budapesten ér véget május 28-án. Ez az ün ne - 
pi esemény sajnálatos módon egybeesik a CED bu da - 
pesti ülésével. Ezért csak az út végén, szombaton es-
te az MFE elnöke fogadja a delegációt, és vasárnap 
délben, május 29-én dr.Tóth Zsuzsanna, az MFE főtit-
ká ra német nyelvű előadást tart az osztrák kollégáknak. 
A következő elnökségi ülésre május 14-én, szombaton  
a vIII. Magyar Fogorvosnapok Nemzetközi Továbbkép-
ző Konferencia alkalmával, 12:30-kor kerül sor. 

Dr. Gera István
MFE elnök

Beszámoló a Magyar Fogorvosok Egyesülete  
2011. április 8-i elnökségi üléséről

PÁLYÁZAT KÖRMÖCZI-PÁLYADíJRA
Felhívjuk minden, a Fogorvosi Szemlében publikáló, 35 évnél fiatalabb első szerzős cikk szerzőit,  

hogy pályázzanak a 2010-es Körmöczi-pályadíjra.
Pályázni csak a 2010-ben, a Fogorvosi Szemlében megjelent közleményekkel lehet.  
Kérjük, a közlemény különlenyomatának egy példányát mellékeljék a pályázathoz.

A pályázat beadási határideje: 2011. július 15.
A pályázatokat, kérem, postán juttassák el a címemre.

Dr. Tóth Zsuzsanna,   
az MFE főtitkára

SE Konzerváló Fogászati Klinika
1088 Budapest, Szentkirályi utca 47.


