
Fogorvosi szemle 104. évf. 4. sz. 2011. n172

Tisztelt Küldött-közgyűlés,  
kedves Elnök Asszony, Elnök Úr!

A Magyar Fogorvosok Egyesülete küldött-közgyűlése 
2009. május 15-én választotta meg jelenlegi vezetősé-
günket és elnökségünket. Azóta eltelt három esztendő, 
az mFe Alapszabálya tisztújító küldött-közgyűlést 
megtartását írja elő. Az Egyesület helyzetéről, tevé-
kenységéről fog szólni a beszámolóm, melynek tény-
anyaga a megtartott elnökségi ülésekről készült jegy-
zőkönyveken, a kongresszusi beszámolókon és egyéb 
írásos anyagokon alapul. 

A Magyar Fogorvosok Egyesülete taglétszáma folya-
matosan csökkenő tendenciát mutat, jelenleg mintegy 
740 regisztrált és tagdíjat befizetett tagja van, annak el   - 
lenére, hogy számos kezdeményezés történt tagjaink 
megtartására és új tagtársak toborzására. 

A taglétszám csökken, az MFE anyagi helyzete az 
ezt megelőző három évhez viszonyítva jelentősen javult 
és stabilizálódott. Ennek több oka is van. Elsősorban 
több fronton leszorítottuk a kiadásokat.

 A könyvelés ügyeit nem alkalmazott végzi, hanem •  
számlaképes vállalkozó, így a rendszeres havi já ru lé - 
kok nem az MFE-t terhelik. 
 A minimumra csökkentek az utazások, utoljára Szin - •  
gapúrban képviselt minket Márton professzor as z- 
szony, Salvador, Mexikó City és Hongkong a magas 
úti- és kongresszusi költségek miatt kimaradt. Re-
mélhetőleg a jövő évi Isztambulban tartandó FDI 
kongresszus nem nélkülözi majd a képviseletünket.
 Több Seal-szerződés is stabilizálja anyagi hely ze - •  
tünket: így a Procter and Gamble-lel (Oral-B elekt ro - 
 mos fogkefe), a Colgate Palmolive-vel (fogkrém, fog - 
kefe), a Johnson & Johnsonnal (Listerine) és a Hen-
kel-Vademecummal (fogkrém) kötött megállapodás.
 Jó eredményként könyvelhető el, hogy tisztázódott •  
a Fiatal Magyar Fogorvosok Közhasznú Alapítvány 
ügye. A Fővárosi Bíróságon és az alapító ügyvéddel 
történt tájékozódás eredményeként rendeződött, és 
felhasználható tőke áll a fiatal fogorvosok szakmai 
fejlődését szolgáló tudományos rendezvényeken 
való részvétel támogatására. Ezt meg is hirdettük  
a Fogorvosi Szemlében. A pályázati lehetőség tehát 
most bővült azzal, hogy 40 év alatti kollégáink a Fia-
tal Magyar Fogorvosokért Közhasznú Alapítványnál 
is jelentkezhetnek utazási támogatásért.
 Felhívom a figyelmet, hogy fentieken kívül is rend - •  
szeresen támogatjuk belföldi vagy külföldi kong res z- 
szuson előadással szereplő kollégáinkat, amennyiben 
ezt a támogatást megpályázzák, és a pályázati ki-

írásnak minden szempontból megfelelnek. Ennek rend-
szerét a 2007-es elnökségi határozattal szabályoztuk, 
és meghatározott feltételek mellett, a honlapról letölt - 
hető formanyomtat ványon lehet megpályázni a támo-
gatást. Minden évben egy alkalommal, az év végén 
dönt az elnökség a tá mogatások odaítéléséről, annak 
függvényében, hogy milyen az MFE pénzügyi mérlege. 
 A •  Fogorvosi Szemlében megjelent nívós publikáció - 
val, pénzjutalommal járó Körmöczi Zoltán-pályadí - 
jat lehet pályázni. Idén megosztott első díjat nyert  
Dr. Borbély Judit és Dr. Szalma József kollégánk.

Jelenleg az MFE biztos anyagi alapokon áll. 
A Fogorvosi Szemle, a Magyar Fogorvosok Egyesületé-
nek hivatalos lapja továbbra is a magyar fogorvos-tár-
sadalom tudományos fóruma. Örömteli módon a szer-
kesztőséghez érkező kéziratok száma is növekvő ten-
denciát mutat, jó előre biztosított a közlések anyaga, 
sokan nyújtanak be publikációt. Jó ötlet volt a szakor-
vosjelöltektől elvárt cikk.

 2002 januárjától a •  Fog orvosi Szemle előfizetési dí ja  
beleépült az MFE tag sági díjába. Az éves MFE tag-
sági díja minden rendes tagunk számára 8000 Ft, az 
ifjúsági tagok számára (két évvel a végzés utánig) 
ennek 70%-a, azaz 5600 Ft, már nyugdíjban lévő 
tag társainknak 4000 Ft. A tagdíj fejében minden 
re giszt rált, és tag díjat fizető tagtársunk megkapja  
a Fog or vosi Szemle példányait. A Fogorvosi Szem - 
le a fo lya matos to vább képzés egyik lehetősége is,  
a meg jelent cikkekből is készül vizsgaanyag az elekt - 
ronikus továbbképzés hez és vizsgáztatáshoz. Elő - 
zetesen évi hat Fogorvosi Szemle-számot postáz-
hattunk, azonban a tagdíj már akkor nem volt képes 
fenntar tani az újságot, ezért 2010-től a kiadvány 
évi négy számra alakult, bár megnövekedett oldal-
számmal. Emlékeztetek rá, hogy a 2006. éves nyil - 
vántartásunk szerint MFE-nek akkor még közel 1400 
regisztrált tagja és előfizetője volt. 

A magyar fogorvostársadalmat képviselő két nagy 
szakmai szervezet a Magyar Orvosi Kamara Fogorvo si 
Tagozata és a Magyar Fogorvosok Egyesülete együtt-
működik. Dr. Hermann Péter elnök úr kezdeményezé-
sére e ciklus elején újra össze is ült a Magyar Orvosi 
Kamara Fogorvosi Tagozata és az MFE elnöksége  
a kö zös gondjainak megoldása érdekében.

A két szervezetet, azaz a MOK-t és az MFE-t a Magyar 
Fogorvosok Nemzeti Bizottsága képviseli a nemzet-
közi fórumokon. Ma a magyar fogorvosok első számú 
nemzetközi képviselője. 2010 januártól az elnökség két 
évre megint a Kamarához került és Dr. Hermann Péter 
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a Fogorvosi Tagozat elnöke töltötte be a Nemzeti Bi-
zottság elnöki tisztét és képviselte hazánkat a nemzet-
közi fórumokon. 2012 januárjától az elnökség megint 
az MFE kezébe került. Hazánk az EU-csatlakozás után 
teljes jogú tagja lett a CED-nek, azaz a Council of the 
European Dentists-nek. Ez az a szervezet, amely alap-
vetően meghatározza az európai fogorvoslás jogi és 
működés alapjait. A CED őszi és tavaszi közgyűlésein 
a Nemzeti Bizottság elnöke képviseli hazánkat. 

A Nemzeti Bizottság jelenleg már nem tagja az FDI 
Európai Regionális Szervezetének, az ERO-nak, mert 
egy közgyűlési határozat értelmében felmondtuk tag-
ságunkat. Az ERO működését a szakmai irányításban 
nem EU tagállamok érdekei szerint határozták meg. 
Ezzel mellesleg majd 3000 Eurót is megtakarítunk. Az 
FDI-ban hazánkat az MFE képviseli a Fogorvosi Tago-
zat pedig még, mint megfigyelő társult tag vesz részt 
az FDI munkájában. Az utóbbi időben a kapcsolatot 
inkább levelezésen keresztül ápoltuk.

Az MFE a létszáma alapján még mindig a MOTESZ 
egyik meghatározó tagszervezete, de Interdiszciplinális 
Fórum rendezésében már régen vettünk részt annak 
ellenére, hogy a kapcsolat fennáll. A MOTESZ manap-
ság komoly anyagi nehézségekkel küzd a támogatások 
hiánya miatt, irodája egyszemélyessé vált. 

Megújult az MFE honlapja, melynek folyamatos fris-
sítésével igyekszünk tudatni a fontos információkat.  
A honlapunk, ma már általunk közvetlenül is szerkeszt-
hető, és így a legfrissebb híreket azonnal fel is kerül-
nek: www.mfe-hda.hu, és természetesen megtalálható 
a honlapon a Fogorvosi Szemle is. 

Az alapszabály által előírt elnökségi üléseket rend-
szeresen megtartottuk. Az elnökségi ülésekről azok na-
gyobb horderejű határozatairól és az egyéb fontos ese-
ményekről Magyar Fogorvos és a Fogorvosi Szemle 
hasábjain a tagságunkat tájékoztattuk. Újdonság, hogy 
több alkalommal, szintén megtakarítási szempontból, 
skype-konferenciát tartottunk. Az elnökségi tagok vá-
rosonként egy számítógép köré gyűltek, és a skype-
kapcsolat révén tudtuk megtárgyalni a napirend szerinti 
témákat.

Az Európai Uniós csatlakozással frissen végzett fiatal 
kollégáink a diplomával az önálló praxis lehetőségét 
is megkapják, szabadon gyakorolhatják a fogászati gyó - 
gyító tevékenységet. A kormányzat reakciója az állami-
lag támogatott szakorvosképzés visszaszorítása lett, 
mely helyzet 2009-ben professzor Márton Ildikó és Ge
ra István dékáni előterjesztése nyomán és Fejérdy Pál 
dékáni közbenjárására némiképp javult. Jelenleg az 
egyetemi oktatói utánpótlás biztosítása érdekében pl. 
Budapesten összesen 6 fő állami támogatott szak-
orvos-jelöltre számíthattunk, ez természetesen a mai 
körülmények között nem elegendő. Megmutatkozik a 
szakképzettség igénye a magánrendelők részéről is, 
ez költségtérítéses formában lehetséges. Ugyanakkor 
sajnálatos a fiatalok nagyarányú külföldre való távo-
zása. Ezt hivatott gátolni a mostani gólyák tanulmányi 
szerződése.

 A nehézségek ellenére a fogorvosi továbbképzés 
szervezetten folyik, és meg tudunk felelni a törvényi 
előírásoknak. Az egyetemek által meghirdetett tovább-
képzési kurzusok és ezek adminisztratív ellenőrzése  
és a kreditek nyilvántartása példaszerű, és az elektro-
nikus nyilvántartás, a tanfolyamok regisztrálása, akkre-
ditálása, valamint a tanfolyamokon való részvétel, és  
a vizsgateljesítés jelentése is jól működő rendszerbe 
került. Az OFTEX elektronikus rendszer nagyszerűen 
bevált, a honlap megújult, egyszerűen lehet pontos ada - 
 tokat közölni a tanfolyamokról, regisztrálni, hála Fejérdy 
professzor úrnak, aki az egész rendszert elindította és 
országosan felügyeli. 

Elismerésre méltó az MFE társaságainak tudomá-
nyos teljesítménye. Jelenleg az MFE-nek 8 tagszer-
vezete van. A Fogpótlástani Társaság, a magyar Arc-, 
Állcsont és Szájsebészeti Társaság, a Magyar Fogorvo-
sok Implantológiai Társasága, a Magyar Dento-Maxillo-
Faciális radiológiai Társaság, a magyar endodontiai 
Társaság, a Gyermekfogászati és Fogszabályozási 
Társaság, a magyar parodontológiai Társaság, a pre-
ventív Fogászati Társaság. A prevenciós Társulás to-
vábbra is az MFE keretein belül önálló gazdálkodási 
joggal nem rendelkező társulásként működik.

Aktív tudományos és szervezeti élet folyik számos tag  - 
egyesületeinkben. 

 A Fogorvosok Világszövetsége•   és az Unilever – a 
Signal márka gyártója – egyedülálló együttműködési 
megállapodást kötött azzal a céllal, hogy a világ or-
szágaiban erősítse a fogászati egészségnevelést és 
egészségfejlesztést. A program 2005-ben Kanadában 
indult Live Learn Laugh címmel. Jelenleg már az ak - 
ció II. fázisa zajlik. Magyarországot – a program I. fá - 
zisában végrehajtott óvodai projekt elismeréseként 
felkérték a II. fázisban való részvételre, ez Dr. Szőke 
Judit kiváló munkáját dicséri. A felhívásban megadott 
paraméterek alapján újabb projektterve készült a most 
az első osztályos iskolások részére. Hazánkat ez a pre - 
 venciós program képviseli a nemzetközi mezőnyben. 
A tervet elfogadták, így 2011 őszén megkezdődött  
a munka az ország különböző területeiről, 20 álta-
lános iskolából 1100 első osztályos gyermekkel. 
 Meghívottként vettünk részt •  Dr. Nagy Ákossal Ber-
linben a Cariológiai Curriculum kidolgozásában az 
orCA és a eApDH (european Association of Dental 
Public Health) szervezésében és szponzorálásával.

Élénk konferenciaélet zajlott hazánkban nemzeti és 
nemzetközi szinten is az elmúlt 3 évben.

A Magyar Fogorvosok Egyesülete Fogpótlástani Tár - 
sasága, implantológiai Társasága, magyar paro don-
tológus Társaság, és a Dento-maxillo-Facialis radio-
lógiai Tár saság, a Magyar Gyermekfogászati és Fog-
szabályozási Társaság Vándorgyűlései, a Magyar Arc-, 
Állcsont- és Szájsebészeti Társaság egyedül és másik 
tagszezervezettel, ill. egyetemeinkkel társultan szerve-
zett konferenciái, továbbképzései, a Debrecenben Redl 
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Pál docens úr elnökletével megtartott pazar nemzetkö - 
zi részvételű Danubius kongresszus, a budapesti 56.  
ORCA kongresszus, a nagy sikerű Continental Euro-
pean Division of IADR kongresszus megrendezése Var-
ga Gábor professzor úr szervezésében szolgálta szak-
mai fejlődésünket és öregbítette jó hírünket a nagyvilág-
ban, és biztosított nagyszerű lehetőséget nagyszámú 
honfitársunk bemutatkozására. Kezdeményezésünkre 
a CED-IADR-hoz tagjaink számára jelentős mértékben 
támogatott továbbképzés is kapcsolódott. Fontosnak 
tartom, hogy nagyon közkedveltek a hallgatók körében 
a leggyakrabban hétvégén szervezett fogorvostan-hall-
gatók találkozója.

Jelenlegi vendéglátónk, Nagy Ákos Tanár Úr szíves in - 
vitálására a régen várt, a teljes magyar fogorvos társa-
dalom Árkövy Vándorgyűlése a gazdája e küldöttgyű-
lésnek. Ma indul a tudományos program Christopher 
Squier professzor előadásával, melyet vendégünk azon  
alkalomból tart, hogy az MFE tiszteletbeli tagjává 
választottuk. Ezzel felelevenedik egy régi hagyomány 
azok elismerésére, akik hazánk és az MFE érdekében 
a nem zetközi tudományos világból munkálkodtak. Itt 

kell fel emlegetnem hazai nagyságainkat, az Árkövy-
em lék érem legutóbbi kitüntettjeit, és mindnyájunk ne-
vében ezúton is szeretettel gratulálni Gera István, Már
ton Ildikó és Varga Gábor egyetemi tanároknak. 

2011-ben, amikor hazánk adta az EU elnökségét,  
a MOK Fogorvosi Tagozata volt a házigazdája a Coun-
cil of European Dentists éves közgyűlésének, profesz-
szor Hermann Péter elnök úr igen effektív és elegáns 
rendezvényt vezényelt le e rangos esemény kapcsán.

Az MFE egyetértésben működik a Magyar Orvosi Ka-
mara Fogorvosi Tagozatával, az új Fog- és Szájbeteg-
ségek Szakmai Kollégiumával, az Egyetemekkel. Zár-
szóként szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, 
aki munkájával hazánk e tudományos egyesületének 
tevékenységét bármi módon segítette. 

Kérem a tisztelt Küldött-közgyűlést, hogy beszámoló-
mat vitára bocsássa, és elfogadásáról döntsön. 

Dr. Tóth Zsuzsanna
főtitkár

2012. évben a következők  
szereztek PhD-fokozatot:

A szegedi Tudományegyetem  
Fogorvostudományi Karán

Dr. Kádár-Nagy Judit
Dr. Urbán István

2012. évben habilitációs  
képesítést kapott:

a semmelweis egyetem  
Fogorvostudományi Karán

Dr. Márton Krisztina

Az Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti  
és Fogászati Klinika dolgozóinak 

kitüntetései

2012 őszén a klinika két vezető oktatója kapott 
figyelemre méltó elismerést eddigi szakmai mun-
kájáért.

Dr. Barabás József klinikaigazgató egyetemi 
tanárnak a Diósdi Önkormányzat „Diósd Nagy-
község Díszpolgára” címet adományozta. A cím 
adományozásának indoklása, hogy Barabás pro  - 
fesszor „Diósd nagyközség fejlődéséhez, jó hír-
nevének öregbítéséhez kiemelkedően jelentős 
munkájával hozzájárult, példamutató emberi ma-
gatartásával köztiszteletben áll.”

Dr. Fülöp Emese egyetemi adjunktus 40 éve 
dolgozik az „aneszteziológia és intenzív terápia” 
területén, kulcsembere a klinikai kollektívának. 
Szakmai munkája, példamutató emberi magatar-
tása elismeréseként az Emberi Erőforrás Minisz-
tériuma vezetője Batthyány-Strattmann László- 
emlékérem kitüntetésben részesítette.

Mindkét kolléga elismeréséhez őszintén gratu-
lálunk!

Dr. Orosz Mihály


