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Állásfoglalás 

a fogtechnikusok által végzett fogorvosi 

tevékenységről 
 

 

A fogtechnikus végzettséggel rendelkező személy által végzett fogorvosi tevékenység 

nem engedélyezett.  

 
Indoklás: 

 

1. A fogtechnikusi végzettség megszerzése érettségi utáni három éves ipari tanuló képzés 

után fejeződik be, mely során a fogtechnikus elsajátítja mindazokat az ismereteket, 

melyek szükségesek fogművek, fogpótlások (koronák, hidak, kivehető fogsorok, stb.) 

fogtechnikai laboratóriumi előállításához. Azonban a fogtechnikus képzésnek nem 

része a gyógyítási folyamat közvetlenül a beteggel összefüggő elméleti és gyakorlati 

ismeretanyaga. 

 

2. A fogtechnikai laboratórium nem lehet színtere a fogorvosi tevékenységnek, mert nem 

teljesíti az ÁNTSZ által megkövetelt, törvényekben rögzített követelményeket. Mind 

higiéniás szempontból (HIV, Hepatitis, egyéb fertőzések stb. megelőzése), mind a 

minimum követelmények tekintetében a fogtechnikai laboratórium nem felel meg a 

fogorvosi rendelővel szemben támasztott törvényi előírásoknak. 

 

3. Fogtechnikai végzettséggel végzett fogorvosi tevékenység engedélyezett fogorvosi 

rendelőben sem megengedett, mivel az ipariskolai végzettség nem jogosít fel orvosi 

tevékenységre. A fogtechnikai végzettséggel végzett fogorvosi tevékenység akkor sem 
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megengedett, ha a „kezelésen” fogorvos van jelen és „ellenőrzi” a fogtechnikus 

tevékenységét.  

 

4. A fogtechnikai végzettséggel végrehajtott „fogorvosi, gyógyítási” tevékenység a 

páciensek számára veszélyeket rejt. A nem megfelelő kezelés a betegek állapotának 

romlásához, sérülésekhez, betegségekhez vezethet. Ezek az elváltozások 

jelentkezhetnek közvetlenül a kezelés során (lágyrészsérülések, fertőzések, stb.), vagy 

azonnal a kezelés után (fogbél gyulladás, gyökérhártya gyulladás, stb.), azonban a nem 

megfelelő fogorvosi ellátás késői károsodásokat is okozhat (temporo- mandibuláris 

izületi problémák, fokozott csontfelszívódás, stb.). 

 

5. Orvosi tevékenység végzése orvosi végzettség nélkül kuruzslásnak minősül és a jog 

szerint büntetendő cselekmény. 

 

 

 

 

Az állásfoglalást az Országos Fogászati és Szájsebészeti Szakfelügyelői értekezleten közösen 

kialakított vélemény alapján készítettük. A felkérés oka az volt, hogy számos bejelentés 

érkezett fogtechnikusok fogorvosi tevékenységéről, amelyeket az Országos Fogászati és 

Szájsebészeti Szakfelügyelet esetenként vizsgált meg. A továbbiakban a megyei és kistérségi 

fogászati és szájsebészeti szakfelügyelők területükön felderítik, és az ÁNTSZ segítségével 

törvényes felhatalmazásuknál fogva eljárnak az ilyen ügyekben.  
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