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Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság  
– Alakuló ülés

Egy olyan világban, ahol a 2010. évi adatok szerint  
2,4 milliárd ember és ezen belül 621 millió gyermek él 
kezeletlen káriesszel legalább egy fogán, nem túlzás 
azt mondani, hogy a konzerváló fogászat szerepe nem 
más, mint egy népbetegség gyógyítása [Kassebaum 
NJ et al, J Dent Res. 2015;94(5):650–8.]. Olyan nagy-
ságrendekről beszélünk, amely mellett a fogorvosi ér-
deklődés méltán egyik fókuszpontját képező fogászati 
implantáció, vagy éppen a szöveti regeneráció témakö-
re eltörpülni látszik. Ennek ellenére, a mai napig nem 
létezett olyan fogorvosi szakmai testület Magyarorszá-
gon, amelyik a konzerváló és esztétikai fogászat fej-
lesztéséért és az információk széles körben való elter-
jesztéséért tevékenykedne.

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Kon-
zerváló Fogászati Tanszékének kezdeményezésére, 
összegyetemi összefogást elérve ez az állapot 2017. 
május 26-tól megváltozott. Erre a napra hívta össze 
Dr. Tóth Zsuzsanna tanárnő a Semmelweis Egyetem 
Fogorvostudományi Karának Árkövy termébe azon lel-
kes résztvevőket az ország négy fogorvosi oktatóintéz-
ményéből, akik egyetértettek abban, hogy a konzerváló 
és esztétikai fogászat fejlesztése érdekében egy szak-
mai társaság létrehozása szükségessé vált.

Az ülésen megjelent 31 alapító tag (Dr. Ágh Orsolya,  
Dr. Balázs Mónika, Dr. Csák Boglárka Csilla, Dr. Fa-
zekas Réka, Dr. Gánti Bernadett, Dr. Herczegh Anna, 
Dr. Hriczó-Koperdák Gergely, Dr. Jelencsics Dávid,  

Dr. Komora Péter, Dr. Lohinai Zsolt, Dr. Mikecs Bar-
bara, Dr. Mikolicz Ákos, Dr. Mikó Sándor, Dr. Mol-
nár Eszter, Dr. Nagy Zsolt András, Dr. Németh Kinga,  
Dr. Pataky Gergely, Dr. Schreindorfer Károly, Dr. Si-
mon Botond Barna, Dr. Varga Eszter, Dr. Vasziné Sza-
bó Enikő, Dr. Volom András, Dr. Zurányi Anna) egyhan-
gúlag megszavazta a Magyar Esztétikai és Restauratív 
Fogászati Társaság (Rövidítve: MERT) megalakulását. 
Az ülésen a társaság alapszabályának részletes meg-
vitatása után személyi kérdések kerültek tárgyalásra.  
A tagok elnöknek válaszották Dr. Vág János tanár urat. Az 
elnökségi tagok: Dr. Tóth Zsuzsanna (SOTE), Dr. Lem- 
pel Edina (POTE), Dr. Martos Renáta (DOTE), Dr. Ger- 
lóczy Pál (SZTE), Dr. Bartha Ferenc (SOTE), Dr. Fráter  
Márk (SZTE), Dr. Döbrentey Zsolt (SOTE) és Dr. For-
ster András (SZTE). Az alakuló ülés részeként a négy 
fogorvosi képzőhely konzerváló fogászati részlegének  
tudományos és szakmai bemutatását is meghallgat-
hattuk. Az alakuló ülést követő elnökségi ülésen a tár-
saság tevékenységének és alapvető irányvonalainak  
a részletes és inspiráló vitája mellett az elnökség tit-
kárnak választotta Dr. Forster Andrást, pénztárosnak  
Dr. Döbrentey Zsoltot. Az elnökség teljes egyetértés-
ben áll az alapszabályban megjelölt célok megvalósí-
tása mellett és nagy reményekkel fog neki a szakmai 
munkának; hangsúlyozva, hogy egy „alulról” építkező 
szervezetet képzel el, ahol a tagság napi szinten aktí-
van részt vállal a szakmai munkában és profitál a tár-
saság nyújtotta előnyökből.

„MERT a fogak többet érdemelnek.”
 

Az egyesület célja, tevékenysége
(idézet az Alapszabályból)

 
A Magyar Esztétikai és Restauratív Fogorvosi Társaság, rövidített nevén „MERT” elsődleges célja,  

hogy a konzerváló fogászat tárgykörébe tartozó betegellátó fogorvosi gyakorlat, az oktatás és ismeretterjesztés,  
és a tudományos kutatás kiválósága révén elősegítse a társadalom szájüregi egészségének fejlődését.

A szakmai fejlődés és a színvonal magas szinten tartása érdekében tagjai és az érdeklődők felé közvetíti  
a hazai és a nemzetközi tudományos eredményeket.

Kiépíti és ápolja kapcsolatait a hasonló célokkal rendelkező hazai és külföldi tudományos szervezetekkel.  
Az esztétikus fogászati restaurátumokkal kapcsolatos új eljárásokat, anyagokat véleményezi, 

továbbképzéseken és tudományos programokon ismerteti.

Integrálódik a Magyar Fogorvosok Egyesülete tagtársaságai közé  
és konstruktívan együttműködik a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatával.

Dr. Vág János elnök
Dr. Forster András titkár


