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Dr. Gábris Katalin

1971-ben szerzett fogorvosdoktori diplomát, azóta – meg- 
szakítás nélkül – a Gyermekfogászati és Fogszabályo-
zási Klinikán dolgozik. Több éve egyetemi docens, a kli-
nika igazgatóhelyettese. Négy szakvizsgával rendelkezik. 
Phd fokozatot szerzett és kandidált. Tudományos dol-
gozatainak száma 73, valamint 11 egyetemi tankönyv 
és jegyzet írásában vett részt. Ezek közül is kiemelke-
dik a Fábián-Gábris-Tarján „Gyermekfogászat, fogsza-
bályozás és állcsont-ortopédia” című egyetemi tankönyv, 
ami igen tövid idő alatt két kiadást ért meg. Több évig 
az Egyetem Szenátusának és a FOK Kari Tanácsának 
volt tagja, továbbá a Kar dékánhelyettese, a FOK Szak- 
és Továbbképzési Titkárságnak helyettes vezetője és  
a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Társaság tit-
kára. Kitüntetései: MM Kiváló munkáért; SOTE Kivá-
ló Dolgozója; SE Kiváló Oktató; Batthyány-Strattman 
László Díj.

Dr. Kóbor András

1976-ban szerzett fogorvosdoktori diplomát, azóta a SE 
Fogpótlástani Klinika dolgozója. Két szakvizsgával ren-
delkezik. 1996-ban nyerte el az „orvostudományok kan-
didátusa” címet, 2002 óta egyetemi docens. 2000-től  
a Klinika Önálló Tanlaboratórium vezetője, majd az Álta-
lános Fogászati anyagtan tantárgy előadója. A fogászat 
mellett kutatási témája az orvos-fogorvos történelem. 
Szerkesztői munkája nyomán jelent meg a Budapesti  
Fogorvostudományi Kar megalakulásának 50. évfordu-
lóján a Kar 50 éves története című könyv. Aktív közéleti  
ember; éveken át tagja volt a SE Tanácsának és a FOK 
Kari Tanácsnak. Tudományos-oktató munkájában ki-
emelkedő a 2015-ben megjelent hiánypótló tankönyv, 
a Kóbor-Kivovics-Hermann „Fogpótlástani anyagtan és  
odontotechnológia” címmel. 2000 óta a FOK Dékáni Hi - 
vatal vezetője, jelenleg szaktanácsadója. 2009-ben Apá- 
 czai Csere János kitüntetésben részesült.

Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar

Dr. Kóbor András átveszi a Pro Universitate-díjatDr. Gábris Katalin átveszi a Pro Universitate-díjat

Pro Universitate-díjak

Nyugdíjba vonulása alkalmából Dr. Gábris Katalin, a Sem melweis Egyetem Fogorvostudomány Kar, Gyermek- 
fogászati és Fogszabályozási Klinika egyetemi docense, a Klinika megbízott igazgatója, és Dr. Kóbor And-
rás, a Fogpótlástani Klinika egyetemi docense, a FOK Dékáni Hivatal vezetője, a Semmelweis Egyetem „Pro 
Universitate” kitüntetését vehette át a Szenátus 2016 decemberi ülésén. A Fogorvostudományi Kar két meghatá-
rozó munkatársa kitüntetésének indoklása: „…több éves kimagasló tevékenységével hozzájárult az egyetem cél-
kitűzéseinek magas szintű megvalósításához”.

Dr. Orosz Mihály
címzetes egyetemi tanár


