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2017. április 18–21. között a Pécsen megrendezett
OTDK keretein belül az MFE is ajánlott fel különdíjat:
a nyertesek ingyenes utazási és részvételi támogatást
nyertek májusi konferenciánkra.
Egyesületünk egyik fő célja, hogy segítse fiatal tagjainak tudományos előmenetelét, azonban nyugdíjas
korú tagjainknak is meg kívánjuk adni az őket és a szak
ma iránti elkötelezettségüket megillető tiszteletet. Ennek érdekében hozta elnökségünk 2017-ben azt a döntést, hogy a hetvenedik életévüket betöltött tagjaink
mentesüljenek a tagdíjfizetési kötelezettség alól, ám
a Fogorvosi Szemlét és egyéb hasznos információinkat
a továbbiakban is kézhez vehessék. Ezúton is kérem
azonban érintett tagjainkat, hogy mentességük érdekében
jelentkezzenek születési évükkel egyesületünk valamely
elérhetőségén, adatbázisunk ugyanis nem tartalmazza
életkorukat, így tagdíjmentességük nem automatikus.

Szeretném itt bejelenteni, hogy eltökélt célom, a tagság számának növelése igen jó úton halad, 2016-ban 92,
2017-ben 122 új taggal bővült egyesületünk. A 2017. év
végén 1675 tagú a teljes listánk, melyből 720 tagunk rendezte tagdíját. 2016-ban ez a lista 1564 volt, 633 befize
tővel. Új tagjainknek nemcsak a szakmai közösségbe tartozás lehetőségét nyújtjuk, hanem a konferenciákon való
kedvezményes részvétel lehetőségét is, illetve az NSK pályázaton való részvétel feltétele is volt az MFE tagság.
Nagy örömömre szolgál, hogy igen sok fiatal pályakezdő
kolléga lép be sorainkba, akik kreatív ötleteire, kezdeményezésére, impulzív részvételére az egyesület munkájában a jövőben nagyon számítok. Egyúttal nagyon remélem,
hogy fiatal tagtársaink is megtalálják számításaikat ebben
a közösségben, s pályájuk e kezdeti szakaszán mi, tapasztaltabb kollégák e közösség keretén belül minden támogatást megadunk nekik.
Prof. Dr. Nagy Katalin
MFE elnök

A Magyar Fogorvosok Egyesülete 2018. évi Közgyűlése
A Magyar Fogorvosok Egyesülete 2018. május 11-én tartotta éves közgyűlését. A 12 óra harminc percre meghirdetett ismételt közgyűlésen részt vevő MFE tagok az alapszabálynak megfelelő módon döntöttek a meghirdetett
naprendi pontok alatt elhangzott témákban. Miután Nagy
Katalin elnök asszony ismertette az elnökség beszámolóját a 2017-es évről, a beszámolót a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A 2017-es év pénzügyi
beszámolóját a Számvizsgáló és Felügyelő Bizottságok elfogadták, a közgyűlés megszavazta, majd a 2018-as évre
készített munkatervet szintúgy. A közgyűlésen a következő
határozatok és ajánlások születtek, melyek az MFE honlapján megtalálható határozattárban is olvashatók:
Határozatok
2018/5/1: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek
Dr. Borbély Juditot, jegyzőkönyv-hitelesítőnek
pedig Dr. Olasz Tibort és Dr. Fráter Márkot,
valamint elfogadja a naprendet.
2018/5/2: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadja az elnökség
2017. évi beszámolóját.
2018/5/3: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadja a Magyar Fogorvosok
Egyesülete 2017. december 31-i
fordulónapra készített mérlegében szereplő
eszközök és források egyező végösszegét,
valamint a tárgyévi eredményt.
2018/5/4: A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadja az elnökség
2018. évi munkatervét.

Ajánlások
2018/A

A közgyűlés kéri a tagokat,
akár e-mailes formában is jelezzék
az elnökség felé tapasztalataikat
az EBSCO fogászati adatbázisának
használatáról.
2018/B A közgyűlés kéri a tagokat, hívják fel
az elnökség figyelmét pályázati lehetőségekre,
olyan projektekre, melyekben az MFE
támogatást nyújthat a szakma képviselőinek
tudományos előmenetelükben.
2018/C A közgyűlés kéri a magyarországi
képzőhelyeket, hogy tegyék elérhetővé
oktatóik, kutatóik számára
a 2018-as NSK pályázati felhívást.
2018/D A közgyűlés kéri a magyarországi
képzőhelyeket, hogy facilitálják
fiatal munkatársaik publikációs tevékenységét.
2018/E A Felügyelő bizottság kéri,
hogy az elnökség üléseire meghívást kapjanak
a bizottság tagjai.
2018/F A Felügyelő bizottság javasolja,
hogy az elnökség képviseltesse magát
az FDI nemzetközi kongresszusain.
2018/G A közgyűlés kéri a magyarországi
képzőhelyeket, hogy ajánlják
az MFE tagságot frissen végző hallgatóiknak.
2018/H A közgyűlés kéri a magyarországi
képzőhelyeket, hogy hívják fel PhD-hallgatóik
figyelmét a novemberben közelgő
PhD-konferenciára.

