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Debrecenben ülésezett az MFE új elnöksége

A Magyar Fogorvosok Egyesülete 2017. májusi közgyű - 
lésén az új alapszabálynak megfelelően megválasztot-
ta 11 fős elnökségét, amely döntéshozó szerv 2017. 
szeptember 28-án Debrecenben tartotta első ülését. Az 
ülésre a MAÁSZT és az MFE Fogpótlástani Társaság 
konferenciájának helyszínén, a Kölcsey Központban 
került sor. Az ülésen mind a négy hazai orvosegyete-
met képviselő elnökség teljes létszámában jelen volt, 
ahol egyetértésben születtek határozatok.

Az ülés kezdetén Nagy Katalin elnökasszony tájé koz-
tatta az elnökséget a 2017. évi szegedi MFE konferencia 
sikeréről, valamint felhívta a figyelmet a 2018. évi MFE 
közgyűlésre is, melyre minden tagot szeretettel várnak. 
A 2017-es Perspektívák a Paro-implantológiában és  
a Komprehenzív Fogászatban című, mára már orszá-

gos hírűvé emelkedett rendezvény nagy látogatottsága ismét lehetőséget adott az MFE számára, hogy a kong-
resszusi bevétel maradványa az MFE kasszáját gyarapítsa. A következő évi konferencia előkészületei megkez-
dődtek, a továbbképzés időpontja 2018. május 11–12. lesz. A konferenciát megelőző program multidiszciplináris 
jelleget ölt, ezúttal az orthodoncia–parodontológia kapcsolatára fókuszál.

Sikerként könyvelheti el az MFE az idei évben, hogy csaknem 30%-kal emelkedett a tagdíjbefizetések száma, 
így közel ezer aktív tagja van az Egyesületnek. Az utóbbi 6 hónapban száz új tag csatlakozott. A további növe-
kedés érdekében az Egyesület tagtársaságainak körében is népszerűsíteni lehetne az MFE tagságot és ennek 
előnyeit.

Az új elnökség határozatokat hozott az MFE meglévő és újonnan csatlakozó tagtársaságaira vonatkozóan. Az 
MFE alapszabályában foglaltak szerint elvárás, hogy lehetőség szerint az MFE tagtársaságai hivatalos elneve-
zésükben jelenítsék meg az egyesülethez való tartozást, ami társasági tagdíj-kötelezettséggel nem jár. Fontos a 
fogorvos társadalom részére, hogy meg tudja különböztetni az MFE, mint legrégebben működő, tudományos cél-
lal létrejött társaság kötelékébe tartozó ún. tagtársaságokat.

A tagsági díj továbbra is változatlan, azonban fontos újítás, hogy a MOK Fogorvosi Tagozatához hasonlóan az 
MFE is tiszteleg 70. életévüket betöltött tagjai előtt azzal, hogy elengedi tagdíjfizetési kötelezettségüket. Kívána-
tos azonban, hogy az érintett tagok jelezzék az MFE felé ezen életkoruk betöltését, mivel nem minden esetben 
ismertek születési adataik.

Az elnökségi ülés központi témája a magyarországi, illetve magyar nyelvű fogorvosi és fogorvoslást körülölelő  
tudományos élet felpezsdítése volt. Az elnökség az ülést megelőzően aktív levelezésben vitatta meg építő javas-
latait, és az ülésre meghívott Varga Gábor professzorral együtt előremutató javaslatok készültek a szakma magyar 
nyelvű publikációi számának fellendítésére. Fontos többek között, hogy a fogászatot kiegészítő, egyéb tudomá-
nyos területek képviselői is cikkeket, review-kat jelentessenek meg, valamint előre kívánjuk lendíteni a rezidensek 
esetbemutatásait, és esetlegesen a PhD tézisek közlését is.

A Fogorvosi Szemlében megjelenő cikkek láthatóságára igen kedvező hatással lesz az MFE és az EBSCO kö-
zötti licencszerződés. A megállapodás része volt az a rendkívül népszerű lehetőség, hogy 2017. szeptember 18. 
és november 18. között minden tagunk ingyenesen használhatta az adatbázis fogászati szekcióját, mellyel kap-
csolatban igen sok pozitív visszajelzés is érkezett az elnökséghez.

Az elnökségen belül az úgynevezett alapfunkciók kijelölése mellett jelen állapotban nem szükséges a funkciók 
további merev szétválasztása, a feladatok vállalás szerinti elosztása teszi majd lehetővé a gördülékeny munka-
végzést.

Köszönjük a konferenciaszervezésnek és a Fogpótlástani Társaságnak a helyszín biztosítását és a szívélyes 
vendéglátást!
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