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Az idei évben május 10–12-én rendezte meg egye-
sületünk a Perspektívák a Paro-Implantológiában és  
a Komprehenzív Fogászatban című továbbképző kon-
ferenciáját.

Szeged mediterrán hangulatú, napfényben úszó vá-
rosa befogadó közegként ismét optimális teret adott  
a tradicionális rendezvénynek, melyben a szakmai prog-
ramot a hangulatos gálavacsora tette még színesebbé, 
ami kiváló lehetőséget biztosított baráti beszélgetések-
re, régi élmények felelevenítésére és jövőbeni tervek 
szövögetésére.

A Magyar Fogorvosok Egyesületének egyik fő cél-
kitűzése olyan világhírű előadók meghívása Magyar-
országra, akik még nem szerepeltek hazánkban, lehe-
tővé téve ezzel, hogy fogorvosaink a költséges külföldi 
kongresszusok helyett itthon, Magyarországon érjék el 
a szakma nagyságait, számukra is megfizethető áron. 
Az idei programban 12 nemzetközi meghívott plenáris 
előadó szerepelt, 11 európai és tengerentúli országból, 
mint például Sygcuk Kim, Paul Weigl, Fouad Khoury 
vagy Howard Gluckman.

Az egyesület másik célja, hogy aktív kapcsolatokat 
hozzon létre európai és Európán túl működő szakmai 
társaságokkal. A szakmai együttműködési szerződést 
idén az Olasz Fogorvosi Egyesület képviselőivel kötöt-
ték meg a konferencia gálavacsoráján, ünnepélyes ke-
retek között.

Az előző évekhez hasonlóan a továbbképzést idén 
is egy elméleti tudást gyarapító kurzus előzte meg An-
ton Sculean professzor vezetésével és három további 
nemzetközi előadóval.

A szakdolgozóknak két külön szekció biztosította  
a szakmai fejlődés lehetőségét, melynek során az orá-
lis egészség fejlesztése és prevenció témájában gya-
rapíthatták ismereteiket.

A Magyar Fogorvosok Egyesülete ezen konferencia 
első napján tartotta éves közgyűlését, valamint átadta  
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a Dr. Bánóczy Jolán emlékérem és jutalomdíjat és a Kör- 
möczi-pályadíjakat is.

Nagy megtiszteltetés és elismerés a szervezők szá-
mára, hogy az elmúlt évek sikeres konferenciáinak ha-
tására a kollégák és a kiállítók részéről idén is igen 
nagy volt az érdeklődés a symposium iránt. A rendez-
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vényre több mint 700 résztvevő regisztrált. A 45 kiállí-
tó céghez újdonságként egy, hat kínai céget bemutató 
stand is társult. A cégek képviseletében összesen mint-
egy 130 fő jelent meg.

Reméljük, a konferencia résztvevői az idei évben is 
megelégedéssel, hasznos ismeretekkel és új kapcsola-
tokkal felvértezve utazhattak haza, és a jövő évi konfe-
rencián újra vendégül láthatjuk őket.

A Magyar Fogorvosok Egyesülete

https://youtu.be/b5tUHInivH0 és http://www.regio10.hu/ A
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Az alábbiakban néhány gondolatban összefoglaljuk, milyen 
előnyökkel jár a tagság a magyar fogászat első, legrégeb-
bi hagyományokkal rendelkező tudományos társaságában.

Nemzetközi és hazai tudományos eredmények 
továbbítása

Minden MFE tag egyben Fogorvosi Szemle előfizető is,  
tehát az éves előfizetéssel a folyóirat automatikusan 
az Ön címére érkezik. A Fogorvosi Szemle, melyet 
Dr. Körmöczi Zoltán alapított 1908-ban, hazánkban az 
egyetlen, nemzetközileg is jegyzett fogorvosi tudomá-
nyos szaklap, melyben publikálva absztraktja világszer-
te elérhetővé válik, belekerülhet a nemzetközi fogászati 
tudományos élet vérkeringésébe.

Fiatal szerzőink a Fogorvosi Szemlében megjelent 
nívós publikációjukkal pénzjutalommal járó Körmöczi 
Zoltán Pályadíjat nyerhetnek.

Évente újabb lehetőségeket nyitunk meg tagjaink 
előtt, melyekkel tudományos munkájukat, publikációju-
kat anyagilag támogatjuk. Ilyen a 2018. évben is meg-
hirdetett NSK pályázat is.

A fogorvosok folyamatos továbbképzése

Nemzetközi kapcsolataink felhasználásával és hazánk-
ban szervezett, méltán nagyhírű nemzetközi konferen-
ciáink alkalmával hűséges tagjainknak jelentős kedvez-
ményt biztosítunk, lehetővé téve szakmánk legfrissebb 
információihoz való kedvezményes hozzájutást.

A magyar fogászat hagyományainak és értékeinek 
megőrzése

Az MFE, együttműködve a MOK Fogorvosi Tagozatá-
val, képviseli a magyar fogorvostársadalmat a hazai és 
nemzetközi fórumokon, pl. a MOTESZ Szövetségi Ta-
nácsában vagy az FDI-nél.

Megújult honlapunkat folyamatosan frissítjük. A hon-
lap elérhető a magyar és angol nevünk rövidítéséből 
(Magyar Fogorvosok Egyesülete – Hungarian Dental 
Association): www.mfe-hda.hu

Mindezért mit kell tennie?

Csupán töltse ki kétperces online jelentkezési űrlapun-
kat a http://mfe-hda.hu/tagfelvetel/ oldalon.

Az MFE tagsági díj a diplomaszerzést követő két évig 
kedvezményesen évi 5 600 Ft. (Később 8 000 Ft, nyug-
díjban 4 000 Ft). A tagdíj beérkezése után minden ta-
gunknak postázzuk a negyedévente megjelenő Fogor-
vosi Szemle példányait.

Bízunk abban, hogy az egyesületi tagság az Ön tudo-
mányos és szakmai előrehaladásához is hozzájárul 
majd.

A Magyar Fogorvosok Egyesülete nevében:

Prof. Dr. Nagy Katalin
elnök

Csatlakozzon ön is a Magyar Fogorvosok Egyesületéhez!


