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Az elnöki bejelentések után az elnökség megtárgyalta  
a Fiatal Magyar Fogorvosokért Alapítvány pénzügyi 
helyzetét, és javaslatot tett arra, hogy (mivel a kama-
taiból származó nyeresége minimális) a törzstőke fel- 
használásával támogassunk az alapító okiratban meg-
fogalmazott célokat, azaz a fiatal magyar fogorvosok 
tanulmányútjait, illetve hazai kongresszusi részvételeit.  
Ezt követő napirendi pontban Gera István tájékoztat-
ta az Elnökséget a Johnson & Johnson céggel kötött 
hároméves seal-megállapodásról, amely értelmében  
a cég támogatja az MFE-t, és ezért a szájhigiénés ter-
mékeinek nyomtatott és elektronikus hirdetéseiben 
használja az Egyesület logóját. Fejérdy Pál főszerkesz-
tő tájékoztatta az Elnökséget a Fogorvosi Szemle hely-
zetéről valamint a terjesztővel és kiadóval kötött új 
megállapodásról. 2010-től a Fogorvosi Szemle négy 
alkalommal fog megjeleni. A kiadóval – Argumentum 
– nem kellett új szerződést kötni. Az előző elnökségi 
ülésen létrejött határozat teljesült.

Az Elnökség megtárgyalta az MFE székhelyének 
megváltoztatását és gazdasági-pénzügyi menedzse-
lésének átgondolását. A székhelyváltozás miatt köz-
gyűlést kell tartani, amelyet a októberi Dental Worldre 
szervezzük meg. Javaslat, hogy a székhely átkerül-
jön a Szentkirályi utca 40.-ből a Szentkirályi utca 47.-
be. Az elnökség egyhangúlag elfogadta az elnöki in-
dítványt. A következőkben az Elnökség megtárgyalta 
és elfogadta az MFE küldetés nyilatkozatát, amely az 
alábbiakban nyert végleges formát: 

 A Magyar Fogorvosok Egyesületének  
küldetése

A Magyar Fogorvosok Egyesületének legfőbb feladata 
a magyar fogászat fejlődésének elősegítése, a nem-
zetközi és hazai tudományos eredmények továbbítá-
sa, a szakmai színvonal magas szinten tartása.

A Magyar Fogorvosok Egyesülete, mint a legrégebbi  
hazai fogorvosi szerveződés, fontos feladata a magyar  
fogászat hagyományainak és értékeinek megőrzése. 

Magyar Fogorvosok Egyesületének feladata a magyar 
fogorvos-társadalom képviselete a hazai és nemzet-
közi fórumokon, együttműködve a Magyar orvosi Ka-

mara Fogorvosi Tagozatával a Nemzetei Bizottság ke-
retében. 

Magyar Fogorvosok Egyesületének feladata a MoTESz  
Szövetségi Tanácsában képviselni a magyar fogászat 
érdekeit, és egyben olyan interdiszciplinális kapcso-
latrendszer részévé válni, mely meghatározza a fogá-
szat helyét a medicinán belül. 

Magyar Fogorvosok Egyesülete, mint a nyolc fogorvo-
si szak társaság összessége, felelős az egyes tagszer-
vezetek együttműködésének elősegítéséért és annak 
összehangolásáért. A Magyar Fogorvosok Egyesülete 
ma a nyolc tagszervezet összessége.

Magyar Fogorvosok Egyesületének, mint a Fogorvo-
si Szemle, az egyetlen, nemzetközileg is jegyzett fog-
orvosi tudományos folyóiratnak a kiadója célja a hazai 
fogorvosi kutatási eredmények publikálása, és egyben 
a Fogorvosi Szemle útján a fogorvosok folyamatos to-
vábbképzésének előmozdítása. 

Magyar Fogorvosok Egyesületének mint a nyolc fogor-
vosi szak társaságok szövetségének fontos feladata a 
fogászat egészét érintő tudományos fórumok megren-
dezése kiváltképpen az Árkövy Kongresszusok meg-
szervezése és ezek sikerének biztosítása. 

 
Az utolsó napirendi pontban az MFE honlapjának 

frissítéséről tárgyalt, és felhatalmazta a főtitkárt, hogy 
mérje fel, érdemes lenne-e új céggel szerződést köt-
ni, amely a mai követelményeknek jobban megfelelő 
honlapot biztosít számunkra. Az MFE elnökségi ülé-
sének végén az űlés vendége volt Dr. Irmes Ferenc  
a Colgate-Palmolive Magyarország Kft. képviseleté-
ben, aki a cég új szájhigiéniás prevenciós stratégiájá-
ról tartott rövid tájékoztatót és bemutatta új a fognyaki 
érzékenységet csökkentő terméküket. 

 
A következő MFE elnökségi ülésre 2010. június 4-én  

kerül sor. 

Gera István
Magyar Fogorvosok Egyesülete
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HÍREK

Beszámoló az MFE 2010. március 5-én tartott üléséről


