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Dr. Fazekas Árpád, a Konzerváló Fogászati Klinika volt  
igazgatója, korábbi dékánhelyettes kapta idén az Ár - 
kövy Emlékérmet, a Semmelweis Egyetem Fogor vostu - 
dományi Karának legmagasabb kitüntetését. Az egye-
temi tanár „Kutatás vagy klinikai fogászat? – egy fiatal 
diplomás dilemmája” címmel tartott előadást az emlék-
ülésen a NET Dísztermében.

Az ünnepségen Dr. Fejérdy Pál, a Fogorvostudomá-
nyi Kar dékánja ismertette a díjazott életpályáját.

Dr. Fazekas Árpád 1968-ban szerzett fogorvosdoktori  
diplomát a Budapesti orvostudományi Egyetem Fogor-
vostudományi Karán. Kutatóként dolgozott Stockholm-
ban, a Karolinska Egyetem Gyógyszertani Intézetében, 
a lexingtoni University of Kentucky, College of Dentistry 
kutató laboratóriumában, valamint németországi egye-
temeken, így Heidelbergben és Berlinben is.

Kandidátusi (PhD) fokozatát 1979-ben (1985) szerez-
te „A fogak és a nyelv vérkeringése” című disszertá-
ciójával. MTA doktori értekezésének címe „Vasoactiv 
peptidek szerepe a szájképletek lokális keringésének 
szabályozásában”. E fokozatot – a Fogorvostudományi 
Karon végzettek közül elsőként és mintegy további évti-
zeden keresztül egyetlenként – 1991-ben szerezte meg.

Szakorvosi vizsgát „fog és szájbetegségek”, illetve 
„konzerváló fogászat és fogpótlástan” témakörökből tett 
1970-ben, majd 2004-ben. A Konzerváló Fogászati Kli-
nika egyetemi tanárává 1992-ben nevezték ki, ugyanott 
1994–2007 között intézetigazgató volt.

Több oTKA téma, valamint számos egyéb kutatási  
pályázatnak – ETT, AMFK, FKFP, FEFA III – vezető ku - 
tatója volt. Szerkesztésével készítették el klinikai mun-
katársai a „Megtartó fogászat és endodoncia” című 
egyetemi tankönyvet, mely jelenleg is a tárgy hivatalos 
tankönyve. Több más tan- és szakkönyv társszerzője.

Dr. Fazekas Árpád az ünnepség után azt mondta, 
nagyon szereti a szakmáját, és ma is szívesen műveli. 
Hozzátette: kicsit zavarba hozta, hogy az életútjáról kel-

lett beszélnie. Az utódom nagyon jól és sikeresen végzi 
a munkáját, remélem egy kicsit még tudok neki segíteni 
– fogalmazott.1998-ban Széchenyi Professzori ösztön-
díjat kapott, 2007-ben a Magyar Köztársasági érdem-

rend Lovagkeresztje kitüntetését vehette át, tavaly pe-
dig Pro Universitate elismerésben részesült.
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Dr. Fazekas Árpád kapta az Árkövy Emlékérmet
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