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Kedves Tagtársaim, kedves Kollégáim!

Nagyon köszönöm, hogy e hosszú és sűrű program 
után kitartottak, és megtisztelik jelenlétükkel a gyűlé-
sünket.

A Magyar Fogorvosok Egyesülete küldöttközgyűlé-
se 2009 májusában választotta meg jelenlegi vezető-
sé günket és elnökségünket. 

Az eltelt másfél évben történteket szeretném össze-
foglalni röviden.

Voltak ünnepeink. Először Bánóczy professzor as-
szony kerek születésnapjáról emlékeztek meg tanít-
ványai tudományos ülés keretében. 2009 májusában 
az Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika 
100. éves fennállását ünnepeltük, a bensőséges ese-
mény fényét emelte a Batthyány-Strattman László ki-
tüntetésben részesült Szabó György professzor úr 70. 
születésnapja. Ugyancsak tavaly üdvözöltük a Dr. Or-
sós Sándor Emlékérem kitüntetettjét, a 70 esztendős 
Dr. Bodó Lászlót, idén pedig Fejérdy Pál professzor úr 
Semmelweis-díjat kapott 

Az elmúlt időszak kongresszusi története a 2009-es 
budapesti ORCA kongresszussal kezdődött, melynek 
jó hazai és nemzetközi visszhangja és nem mellesleg 
pozitív anyagi mérlege volt. A végleges zárást ugyan 
azóta sem lehetett elkészíteni, mert az NKTH, azaz 
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal átvizsgálá-
sa, és élén a folyamatban lévő elnökváltás miatt az el -
nyert Mecenatúra pályázat összege nem került kifi ze-
tésre*. Ez még várható, és a pénz, ha megérkezik, az 
MFE bankszámláját fogja gazdagítani. 

A Magyar Fogorvosok Egyesülete Fogpótlástani Tár -
sasága, Implantológiai Társasága, Magyar Paro donto-
logus Társaság és a Dento-Maxillo-Facialis Radioló-
giai Tár saság közös továbbképzése 2009 szeptem-
berében volt Budapesten, rá egy hónappal a Magyar 
Gyermekfogászati és Fogszabályozási Társaság IV. 
Tóth Pál Vándorgyűlését Szegeden tartották, nagy si-
kerrel. 

Fontos esemény volt a Magyar Fogorvosok Egyesü-
lete életében, hogy Dr. Hermann Péter, a Magyar Or-
vosi Kamara Fogorvosi Tagozat elnöke kezdeménye-
zésére és meghívására hosszú idő után újra összeült 
a két szervezet elnöksége. A tárgyalásra a Dental 
World idejében került sor pont egy évvel ezelőtt. A ma-
gyar fogorvos-társadalom zömét összefogó két szer-
vezet vezetői együttes fellépéssel szeretnének előre-
lépést elérni a tagság jelenlegi és távlati gondjainak 
megoldása érdekében. 

A Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság 

XIII. színvonalas kongresszusára novemberben került 
sor Pécsett.

Aktív tudományos és továbbképző tevékenység fo-
lyik néhány regionális szervezetünkben is. Itt ki kell 
emelnem a szegedi és debreceni decentrumok műkö-
dését és szakmai aktivitását, és nagy sikerre tarthat 
számot a héten Pécsett rendezendő fogorvostan-hall-
gatók találkozója.

Nagyjaink emlékét ápolandó szép ünnepi ülés idéz-
te Ádler Péter professzor úr munkásságát születésé-
nek centenáriumán.

Jövő évben, 2011-ben Budapesten rendezik meg a 
Continental European Division of IADR kongresszust 
is, Varga Gábor professzor úr vezetésével. Elnökségi 
üléseink állandó meghívottja Varga professzor, hogy 
a szervezés nehézségeiben munkáját mindenben se-
gíteni tudjuk.

Hazánk lesz gazdája a Council of European Dentists 
éves közgyűlésének is 2011-ben, amikor hazánk adja 
az EU elnökségét. 

Az MFE Elnöksége döntött arról, hogy 2012-ben Pé -
csett kerül megrendezésre Szabó Gyula professzor úr 
irányításával a teljes magyar fogorvos-társadalom Ár-
kövy-kongresszusára, melyen előadóként és hallgató-
ként is mindenki részvételére nagyon számítunk. Érde-
kes szakmai megoldások, nehéz vagy különös esetek 
prezentálásával, összefogó vizsgálatok eredményeinek 
ismertetésével szeretnénk a széles értelemben vett 
szakmát mozgósítani. Nagyon várjuk a területi ellátás-
ban dolgozó kollégáink beszámolóit eredményeikről, 
sikereikről, nehézségeikről. Szeretnénk, ha a magyar-
országi szakmai helyzetünk minden szereplője képvi-
seltetné magát, hogy átfogó képet kapva láthassuk a 
fejlődés lehetőségeit. Várjuk tehát az ellátás és szak-
mai oktatás minden területén dolgozó kollégáinkat, az-
az fogorvosokat, asszisztenseket, szájhigiénikusokat, 
fogtechnikusokat, műszerészeket, kereskedőket, a vál-
lalkozások szakembereit, és bátorítjuk őket tapaszta-
lataik továbbadására.

Az alapszabály által előírt elnökségi üléseket 3 havi 
rendszerességgel megtartottuk. Az elnökségi ülések-
ről, azok na gyobb horderejű döntésekről és fontos ese-
ményekről tagságunkat a Magyar Fogorvos és a Fog-
orvosi Szemle hasábjain mindig tájékoztattuk. 

Az MFE anya gi helyzete stabil, de nem nagyon jó, 
ezért szigorú intézkedésekkel próbálunk minden fi llért 
megspórolni. Ennek egyik módja, hogy az elmúlt idő-
szak költséges utazásait visszafogtuk, levelezésben 
próbáljuk a legszükségesebb, a küldetésünkben is 
megfogalmazott kapcsolatokat tartani. Az MFE aktí-

Főtitkári beszámoló 
a Magyar Fogorvosok Egyesülete 2009. május–2010. október 

közötti tevékenységéről
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van részt vett, és részt vesz a nemzet közi szervezetek 
működésében. Állandó kapcsolatot tartunk fenn az FDI 
elnökségével és CED a tisztségviselőivel, de a CED 
konferenciára elnök úr egyedül utazik. Az FDI-ben ha-
zánkat az MFE képviseli. Továbbra is fenntartottuk 
szak mai kapcsolatunkat a MOTESZ-szel, azonban az 
elmúlt időszakban Inter diszciplinális Fórumon nem vet-
tünk részt. 

Megtisztelő meghívásnak eleget téve vettem részt 
Dr. Nagy Ákossal Budapest és Pécs képviseletében 
a Cariológiai Curriculum kidolgozásában ez év júniu-
sában az ORCA és a EAPDH (European Association 
of Dental Public Health) szervezésében és szponzorá-
lásával Berlinben.

Jelenleg az MFE-nek 8 tagszervezete van:
1. A Magyar Fogorvosok Implantológiai Társasága, 
2. Gyermekfogászati és Fogszabályozási Társaság, 
3. Magyar Paro dontologus Társaság, 
4. Magyar Endodontus Társaság, 
5. Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság, 
6. Fogpótlástani Társaság,
7. Dento-Maxillo-Facialis Radiológiai Tár saság, 
8.  Prevenciós Társulás továbbra is az MFE keretein 

belül önálló gazdálkodási joggal nem rendelkező 
tár sulásként működik. 

Az MFE létszámát tekintve még mindig a MOTESZ 
egyik meghatározó tagszervezete. A taglétszámunk 
az utóbbi időig csökkent, jelen leg a 900 főt közelíti, de 
nagy örömmel jelenthetem, hogy újabban növekszik 
az érdeklődés az egyesületünk iránt. Mióta meghirdet-
tük a tagfelvételt, nincs nap, hogy ne hozna a posta 
tagfelvételi kérelmet.

2002 januárjától a Fog orvosi Szemle előfi zetési díja 
beleépült az MFE tag sági díjába. Az éves MFE tagsá-
gi díja minden rendes tagunk számára 8000 Ft, az if jú-
sági tagok számára (két évvel a végzés utánig) ennek 
70%-a, azaz 5600 Ft, már nyugdíjban lévő tagtársaink-
nak 4000 Ft. 

A tagdíj fejében minden regisztrált, és tag díjat fi zető 
tagtársunk megkapja a Fogorvosi Szemle példányait. 
A Fogorvosi Szemle, a Magyar Fogorvosok Egyesü le-
 tének hivatalos lapja továbbra is a magyar fogorvos-
 tár sadalom tudományos fóruma, illetve a folyamatos 
továbbképzés egyik lehetősége, és a meg jelent cikkek-
ből is készül vizsgaanyag az elektronikus továbbkép-
zéshez és vizsgáztatáshoz. Sajnálatos módon a szer-
kesztőséghez érkező kéziratok száma is csökkenő 
ten denciát mutat. Ennek fő oka az, hogy a szerzők 
igyekeznek közleményüket angol nyelvű, impakt fak-
toros folyóiratban megjelentetni. Előzetesen évi hat 
Fogorvosi Szemle számot postázhattunk, azonban 
a tagdíj már nem képes fenntar tani az újságot, ezért 
2010-től a kiadvány évi négy számra csökkent. 

A megújult honlapunk folyamatos frissítésével 
igyekszünk tudatni a fontos információkat. A megújult 
az MFE honlapja ma már általunk szerkeszthető, és 
így a legfrissebb híreket azonnal fel tudjuk tenni. En-

nek tervezett fejlesztésével a jövőben interaktív oldalt 
is tervezünk nyitni, amely kétoldalú kommunikációra 
ad lehetőséget. 

A honlap elérése a magyar és angol nevünk rövidí-
téséből (Magyar Fogorvosok Egyesülete – Hungarian 
Dental Association): www.mfe-hda.hu

A honlap közös ügyünket szolgálja, ezért tagjaink 
minden megjegyzését, javító szándékú javaslatát öröm -
mel fogadjuk. A MFE tagjainak mindenki érdeklődésé-
re számot tartó, vagy közérdekű anyagát a honlapon 
közzé is tesszük. 

 A korábbi támogatók a gazdasá gi válság hatására 
fogyatkoznak, a rendezvényeken is nehéz komoly tá-
mogatót találni. Viszont elnökünk, Gera professzor úr 
hároméves támogató seal-szerződést írt alá a John-
son & Johnson céggel, mely révén a cég támogatásá-
ban részesülünk. Egyéb érdeklődés is van, de a szer-
ződések még egyelőre csak alakulóban vannak.

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 fi atal fogorvosok szakmai fej-
lődését szolgáló tudományos rendezvényeken való 
részvétel támogatására. Ezt meg is hirdettük a Fogor-
vosi Szemlében. 

Felhívom a fi gyelmet, hogy ugyan anyagi helyzetünk -
re való tekintettel korlátozott mértékben, de évente fen-
tieken kívül is rendszeresen támogatjuk belföldi vagy 
külföldi kongresszuson előadással szereplő kollégáin-
kat, amennyiben ezt a támogatást megpályázzák, és 
a pályázati kiírásnak minden szempontból megfelel-
nek. Ennek rendszerét a 2007-es elnökségi határozat-
tal szabályoztuk, és meghatározott feltételek mellett, a 
honlapról letölthető formanyomtat ványon lehet meg-
pályázni a támogatást. Minden évben egy alkalommal, 
az év végén dönt az elnökség a tá mogatások odaíté-
léséről, annak függvényében, hogy milyen az MFE 
pénzügyi mérlege. 

A pályázati lehetőség tehát most bővült azzal, hogy 
a Fiatal Magyar Fogorvosokért Közhasznú Alapítvány-
nál is jelentkezhetnek 40 év alatti kollégáink utazási 
támogatásért.

A Fogorvosi Szemlében megjelent nívós publikáci-
óval, pénzjutalommal járó Körmöczi Zoltán Pályadíjat 
lehet nyerni.

Hazánk teljes EU-tagsága után teljes jogú tagja lett 
a DLC-nek, ami később a CED, azaz Council of Euro -
pean Dentists nevet vette fel. Ez az a szervezet, amely 
alapvetően meghatározza és összehangolja az EU 
tagállamok fogászati ellátásának jogi alapjait és mű-
ködését. A Nemzeti Bizottság jelenleg már nem tag ja 
az FDI Európai Regionális Szervezetének – ERO-nak, 
mert a tavalyi közgyűlési határozat értelmében fel-
mondtuk tagságunkat. Ezzel évente majd 3000 eurót 
takarítunk meg. 

Jelentősen csökkent a fogorvosképzés és szakor-
vos képzés fi nanszírozása, illetve jelentősen romlott a 
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fogor vosi központi gyakornoki képzés feltételrendsze-
re. Hasonló módon az állam kivonult a kötelező szin-
ten  tartó továbbképzés fi nanszírozásából is. 

Szerencsére a szakképesítés megszerzését a költ-
ségtérítéses rendszer ellenére is fi atal kollégáink több-
sége ambicionálja.

Az MFE Alapszabályának értelmében bizonyos dön-
tések meghozatala a küldött-közgyűlés tiszte. A mai 
al kalomra összehívott, a székhelyünk áthelyezéséről 
szóló határozat terve is.

Végül szeretnék köszöne tet mondani az elnökség, 
a vezetőség minden tagjá nak, a tisztelt küldötteknek, 
valamint minden fogorvos nak aktív munkájáért. Kérem 
a tisztelt Küldöttközgyűlést, hogy beszámolómat vitas-
sa meg, és egyetértés esetén fogadja el. 

Budapest, 2010. október 14.

*Időközben a pályázat összege kifi zetésre került.

 Dr. Tóth Zsuzsanna főtitkár

Batthyány-Strattmann László herceg – az Európa-hírű 
szemész, a „szegények orvosa” – születésének 140. 
évfordulója alkalmából Dr. Réthelyi Miklós nemzeti 

erőforrás miniszter és Dr. Szócska Miklós egészség-
ügyért felelős államtitkár 2010. október 28-án a mi nisz-

tériumban rendezett bensőséges ünnepség keretében 
kitűntetéseket adott át.

Több évtizeden keresztül végzett, kimagasló szak-
mai munkásságának elismeréseként BATTHYÁNY-STRATT-
MANN LÁSZLÓ-DÍJban részesült:

Dr. Gábris Katalin gyermekfogorvos-orthodontus, 
a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Gyer-
mekfogászati és Fogszabályozási Klinika igazgatóhe-
lyettese, egyetemi docens és Dr. Kovács Ádám, a Sze -
gedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Száj-
sebészeti Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára.

Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként 
PRO SANITATE DÍJban részesült Dr. Popa Delia, a Békés 
Megyei Önkormányzat Pándi Kálmán Kórház Rende-
lőintézet orthodontus főorvosa.

Eredményes, példamutató tevékenysége elismeré-
seként MINISZTERI DICSÉRETben részesült Dr. Sántha 
Beáta, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza 
Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fül-Orr-Gégészeti, 
Fej-Nyak Sebészeti Osztályának főorvosa és Dr. Bog-
dán Sándor arc-, állcsont-, szájsebész, a Semmelweis 
Egyetem Fogorvostudományi Kar Arc-, Állcsont-, Száj-
sebészeti és Fogászati Klinikájának egyetemi adjunk-
tusa.

A Fogorvosi Szemle Szerkesztő Bizottsága őszin-
tén gratulál mind az öt kitüntetettnek, és további mun-
kájukhoz jó erőt és egészséget kíván!

HÍREK

A nemzeti erőforrás miniszter által 2010. október 28-án 
kitüntetett fogorvosok és szájsebészek
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