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Előzmények

Mint ismeretes, a nemzeti erőforrás miniszter az egész-
ségügy területén működő szakmai kollégiumok rend-
jét, struktúráját, feladatait 2011-ben rendelettel tel - 
jes egészében megváltoztatta. Az új Szakmai Kollé gium 
2011. május–június hónap környékén megkezdte mű-
ködését. 

Az egészségügy területén korábban kb. 40 szakmai 
kollégium működött. 2011-től már csak egy van, de tel - 
jesen más struktúrában, mint korábban. Ugyanakkor 
van 60 szakmai tagozat, ezek kivétel nélkül három fő-
ből állnak (elnök + két tag), akiket a miniszter bíz meg 
négy évre. Ebből a 60 x 3 = 180 főből áll maga a Kollé - 
gium. A fogászat és szájsebészet elismerése, hogy 
szakterületeinken két tagozat működhet:

Arc-, Állcsont-, Szájsebészet Tagozat (elnök: Dr. Piff - 
kó József)

Fog- és Szájbetegségek Tagozat (elnök: Dr. Fejérdy 
Pál)

A tagozatok szorosan együttműködnek az azonos ne-
vű szakmai tanácsokkal, részben irányítják mun kájukat. 
A szakterületünk két tanácsa:

Arc-, Állcsont-, Szájsebészet Tanács (5 fős; elnök: 
Dr. Barabás József)

Fog- és Szájbetegségek Tanács (15 fős; elnök: Dr. 
Orosz Mihály)

A tanácsok összetételében fontos előírás, hogy a ta - 
nácsokba az érintett szakmai társaságok delegálják  
a tagokat (Fogpótlástani, Gyermekfogászati, Radioló-
giai stb.). A miniszteri rendelet – a struktúra mellett 
– részletesen szabályozza a különböző szakmai tes-
tületek tevékenységét, a tagozatok, tanácsok jogait, fe-
lelősségét, részben a kinevezések, megbízatások és a 
választások rendjét. 

A Fog- és Szájbetegségek Tanács eddigi 
munkájáról röviden

A Tanács összetétele szerencsés, mert a fogászat min - 
den jelentős részterülete képviselve van, annak ered-
ményeként, hogy a szakmai társaságok delegálják a ta - 
gokat. A 15 fős testület alakuló ülése 2011. július 3-én 
volt. A Minisztérium megbízásából Fejérdy professzor 
úr koordinálta és vezette az alakuló ülést. A levezető 
elnök javaslatára a Tanács megválasztotta elnökét (dr. 
Orosz Mihály) és titkárát (dr. Gerle János). 

A 2011. szeptember 9-i ülésén a Tanács több fontos  
kérdést tárgyalt. Így elfogadta a Tanács rövid és hosszú 
távra kijelölt feladatait, melynek részeként tervezetten 
négy ülésre kerül sor évenként.

Mindenekelőtt elkészült a Tanács Működési Szabály - 
zata, amely többek között a tagok jogait és kötelessé-
geit tartalmazza. Megkezdődött a Szakmai Protokollok 
felülvizsgálata. Az eddigi protokollok mellett két terüle-
ten új protokoll készül; ezek: Endodontia; Orthodonciai 
diagnosztika. A Tanács elfogadta azt a javaslatot, hogy  
a fogorvosi szakképesítésekkel kapcsolatos 1999-
es rendelet egészüljön ki az elsőként megszerezhető 
második szakképzés lehetőségével úgy, hogy az el-
ső szakképesítést csak teljes, a második szakképesí-
tést részmunkaidőben is meg lehessen szerezni, mivel  
a fogorvosok körében erre komoly igény van.

A Tanács a 2011. november 25-i ülésén több fontos –  
a fogorvos társadalmat is érintő – kérdést tárgyalt. Mi-
vel a Szabálykönyv érvényessége 2012. január 1-jén 
lejárt, ezt megelőzően egy munkabizottság alakult Her - 
mann professzor úr vezetésével – az egészségügyi ál - 
lamtitkár felkérésére – új javaslatok kidolgozására a kö- 
vetkező területeken: finanszírozás, fogyatékkal élők fo-
gászati ellátása, fogászati turizmus (rendelői követel-
mények).

A munka sokrétűségére tekintettel abban részt vett min - 
den érintett fogászati-szájsebészeti fórum képviselője. 
A Tanács elismerően szólt a munkabizottság színvona-
las munkájáról, melynek során jó együttműködés alakult 
ki a GyEMSzI, a Minisztérium és az OEP munkatársai-
val (a részletekről több fogorvosi fórumon történt és fo-
lyamatosan történik tájékoztatás).

A Tanács elfogadta a fogorvosi rendelők és szakren - 
delők minimumfeltételeit, amely rendelet formájában fog 
megjelenni. Javaslatot tett a Nemzeti Vizsgabizottság 
fogorvosi diplomával megszerezhető szakképesítések 
vizsgabizottságainak tagjaira.

Mivel a fogászati szakdolgozók képzésével kapcso-
latban igen sok és súlyos kritika jutott el a Tanácshoz, 
a Tanács egy alapos, mindenre kiterjedő helyzetelem-
zést határozott el a fogászati asszisztens és klinikai hi-
giénikus képzés területén.

Budapest, 2012. január 16.

Dr. Orosz Mihály, elnök 
Dr. Gerle János, titkár
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