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Az MFE Fogpótlástan Társasága XX. Jubileumi Kong-
resszusát tartotta 2013. szeptember 27–28-án, Debre-
cenben. A konferencia „A képalkotó módszerek alkal - 
mazásának a lehetőségei a hiányos fogazat helyreállí-
tásakor” fő témával lett meghirdetve. 

Professzor Hans-Göran Gröndahl Svédországból,  
Pro fesszor Shinn-Jyh Ding Tajvanból, Professzor Ma - 
sahiro Yoshimura Japánból érkezett a konferenciára. 
Mind a három előadó saját területén nemzetközi elis-
mertségnek örvend, előadásukban bemutatták a kép-
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Beszámoló a Magyar Fogorvosok Egyesületének  
Fogpótlástan Társaságának XX. Jubileumi Kongresszusáról

A Fogpotlástani Társaság elnöke, Prof. Dr. Hegedűs Csaba 
megnyitó beszédét tartja

A konferencia egyik szekciójának elnökei, Dr. Radnai Márta, 
Prof. Dr. Hegedűs Csaba és Dr. Redl Pál

Az esti programnak a gyönyörűen felújított üvegterem adott otthont az Aranybika Szállóban
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alkotó eljárások terén végbemenő fejlődés legfrissebb 
eredményeit, valamint a fogászatban alkalmazott kerá-
miákkal kapcsolatos kutatások jelen állását. A CBCT 
alkalmazási területeiről és alkalmazásának lehetősé-
geiről Angyal János és Dobó Nagy Csaba tartottak  
igen értékes előadást.

MFE Fogpótlástani Társasága 2012-ben emlékér-
met alapított, melynek célja, hogy a fogpótlástan terü-
letén végzett kiemelkedő tudományos vagy betegel- 
lá tó munka, az utánpótlás nevelés és a Társaság  
hírnevét öregbítő, kiemelkedő tudományos szakmai  
teljesítmény elismerésre kerüljön. A jubileumi konfe-

rencia keretén belül a szakma kiemelkedő személyisé-
geinek nyújtotta át a Társaság elnöke az emlékérme-
ket. Ebben az évben Fazekas András, Fábián Tibor, 
Fejérdy Pál, Kaán Miklós és Szabó Gyula professzor 
urak tevékenységét díjazta a Társaság vezetősége, 
akik röviden ismertették pályafutásuk egy-egy kiemel-
kedő momentumát. 

A Társaság szándéka a fogorvostanhallgatók tudo-
mányos munkájának elismerése és támogatása. Az  
Országos Diákköri Konferencián tartott kiváló előadá-
sért Hrubi Edit (Debrecen) és Makra Dániel (Szeged) 
vehette át a Társaság jutalmát a konferencián.

A rendezvényhez fogászati termékkiállítás csatla-
ko zott, a Dent East Kft., az SGS International Kft.,  
a Dentech Bt., az Alpha Implant Kft, a Voco GmbH,  
a Dentalcoop Plus Kft., valamint a Denti-System Kft. 
képviselték korszerű termékek bemutatásával cégüket. 

A felújított Aranybika Szálló Üvegterme nyújtott ele-
gáns környezetet az előadásokat követő kötetlen be-
szélgetéseknek.

 
Az elhangzott előadások összefoglalói a Társaság 
honlapján olvashatók: http://dental.med.unideb.hu/mft/
konf_arch.html 

Prof. Dr. Hegedűs Csaba
a Fogpótlástani Társaság elnöke

Dr. Radnai Márta
a Fogpótlástani Társaság titkára

Az MFE Fogpótlástani Társasága 2012-ben megala-
pította a Magyar Fogpótlástanért emlékérmet, mellyel  
a szakma olyan kiemelkedő képviselőinek szeretnénk 
köszönetet mondani, akik pályájuk során a fogpótlástan 
területén kiemelkedő betegellátó vagy oktatói munkát 
végeztek, illetve a Társaság hírnevét öregbítő, kiváló 
tudományos szakmai teljesítményt nyújtottak.

Az emlékérmet és az oklevelet ünnepélyes keretek 
között, a Társaság idei konferenciáján adtuk át először.

2013-ban a díjazottak:
Dr. Fábián Tibor professor emeritus,  

Semmelweis Egyetem
Dr. Fazekas András professor emeritus,  

Szegedi Tudományegyetem
Dr. Fejérdy Pál egyetemi tanár,  

Semmelweis Egyetem
Dr. Kaán Miklós egyetemi tanár,  

Semmelweis Egyetem
Dr. Szabó Gyula egyetemi tanár,  

Pécsi Tudományegyetem

PROF. DR. FÁBIÁN TIBOR
(Salfa, 1934. május 22.)

1962-ben diplomázott a Budapesti Orvostudományi Egye - 
tem Fogorvostudományi Karán „summa cum laude”  
minősítéssel, ettől kezdve a Fogpótlástani Klinikán dol-
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A konferencia résztvevőinek egyik csoportja

A Magyar Fogpótlástani Emlékérmek átadása

A Magyar Fogpótlástani Emlékérmek
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gozott. 1974-ben védte meg „A táplálék fehérjetartal-
mának hatása a fehér patkány fogazatára és caries-
fogékonyságára” című kandidátusi értekezését és 
el nyerte az „orvostudomány kandidátusa” tudományos  
fokozatot. 1975-ben az egészségügyi miniszter – a Fog - 
orvostudományi Karon diplomát szerzettek közül el-
sőként – egyetemi tanárrá nevezte ki, és megbízta  
a Fogpótlástani Klinika igazgatói teendőinek ellátásá-
val. Egyetemi tanári kinevezése után kutatási témája  
a „protetikai prevenció megvalósításának lehetőségei”. 
E területen jelentős, nemzetközileg is elismert eredmé-
nyeket ért el. A közel 100 (magyar, angol, német és 
lengyel nyelven) megjelent közleményéből több mint öt-
ven ezzel a témakörrel foglalkozott. „A részleges fog - 
hiányok pótlásának tervezése” címen monográfiát is írt.  
A részleges fogpótlások preventív szemléletű terve-
zé sében és készítésében igen jelentős szerepet tulaj - 
donított a biomechanikának. Munkatársával – Fejérdy  
Pállal – a maradékfogak által meghatározott biome-
chanikai feltételekre alapozva készítették el a részle-
ges foghiányok protetikai osztályozását. A klinika fő 
feladatának a fogorvostanhallgatók oktatását tekintet-
te és annak színvonalas megvalósítása érdekében 
szorgalmazta az oktatók tudományos tevékenységét. 
Az MFE vezetőségének megalakulásától, 1966-tól tag-
ja. Az MFE Fogpótlástani Szakosztálynak alapító el-
nöke 1978–92, a European Prosthodontic Association 
(EPA) vezetőségének 1982–89-ig volt tagja, 1983–84-
ben elnöke. A Fogorvosi Szemle Szerkesztőbizottságá-
nak tagja 1980-tól, főszerkesztője 199l-ig, a Protetyka 
Stomatologiczna (Lengyelország) szerkesztőbizottsá-
gá nak tagja 1982-től. Tanszékvezetői megbízatása 65  
éves korában 1999-ben lejárt. 2004. június 30-án nyug-
állományba vonult. Ettől kezdve Professor Emeritus-
ként tovább tevékenykedik a Fogpótlástani Klinikán. 

PROF. DR. FAZEKAS ANDRÁS
(Kecskemét, 1941. augusztus 11.)

Fogorvosdoktori diplomáját a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem Fogorvos Tudományi Szakán szerezte 1965-

ben. 1967-ben Fog- és szájbetegségek, 2004-ben Kon - 
zerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgát tett. 1983-
ban nyerte el az „orvostudomány kandidátusa” foko- 
zatot, 1993-ban habilitált. A diploma megszerzése után 
1965–1971-ig Szegedi Tudományegyetem Fogászati  
és Szájsebészeti Klinikáján klinikai orvosként, majd 
egyetemi adjunktusként dolgozott. 1972–73 között  
a Hamburgi Egyetem Fogpótlástani Tanszékén tanár-
segéd, 1980–81-ig a Tübingeni Egyetem Fogpótlásta-
ni Tanszékén adjunktus. 1985-ben egyetemi docenssé, 
1993-ban osztályvezető egyetemi tanárrá léptették elő. 
2001-től 2006-ig a Szegedi Tudományegyetem Általá-
nos Orvostudományi Kara Fogászati és Szájsebészeti 
Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára és egyben 
a Fogorvos Tudományi Szak szakvezetője. 2002 és 
2006 között, mely időszak alatt a Szegedi Tudomány-
egyetem Általános Orvostudományi Kara Fogorvos Tu-
dományi Szakának szervezetét egyetemi kari szerveze- 
tűvé alakította át, a Szak Fogpótlástani Tanszékének 
tanszékvezetője is volt.

2000–2006 között a SZOTE ÁOK Oktatási Bizott- 
ság társelnöke, illetve az Oktatási Minőségbiztosítási  
Bizottság FOSZ Albizottság elnöke.1999–2004-ig az 
Egészségügyi Felsőfokú Szakirányú Szakképzési és 
Továbbképzési Bizottság (EFSZSZTB) Fogorvos Tu- 
dományi Albizottság elnöke. Ő töltötte be a Fog- és  
Szájbetegségek Szakmai Kollégiumának elnöki tisz - 
tét 1997–2000 között. 2002-től négy éven át gré mium-
vezetője az ÁOK Szakorvosképzési Tagozat Fogorvo-
si Szakoknak. 1965-óta tagja, 2000–2003 között elnö - 
ke a Magyar Fogorvosok Egyesületének (MFE). Az 
MFE Fogpótlástani Szakosztályának vezetőségi tag-
ja 1978-óta, az MFE Fogorvosképzési Szakosztályá-
nak Tagja 1985-óta. 1997–2001 között a Magyar Fog - 
orvosok Implantológiai Társaságának elnöke, 1999–
2003 között a Nemzeti Bizottság a Magyar Fogásza-
tért elnöke, Magyarország hivatalos delegáltja az FDI  
közgyűlésében 2000–2003 között, az International As - 
sociation for Dental Research Central European Di-
vision pedig 2005-óta elnökségi tagja. 1985-óta a Fog-
orvosi Szemle, 2000-óta a Magyar Fogorvos szer- 
kesztőbizottsági tagja.

PROF. DR. FEJÉRDY PÁL
(Budapest, 1945. december 23.)

A Budapesti Orvostudományi Egyetem Fogorvos tudo-
má nyi Karán 1969-ben szerzett – summa cum laude –  
eredménnyel fogorvosi diplomát. Oklevele megszer-
zése óta a Fogpótlástani Klinikán dolgozik végigjárva 
az akadémiai „grádicsokat”, 1989-től egyetemi tanár. 
1986–1992 dékánhelyettes, majd 1992-től 1998-ig és 
2010-től 2013-ig ismét a Fogorvostudományi Kar dé-
kánja. 1999–2010 igazgató a Fogpótlástani Klinikán. 
2003–2009 a Semmelweis Egyetem oktatási rektor he-
lyettese. A Semmelweis Egyetem Továbbképzési Köz-
pontjának igazgatója (2005–). 1971-ben „Fog- és Száj-
betegségek”-ből, 2004-ben „Konzerváló fogászat és 

Prof. Dr. Hegedűs Csaba, a Fogpótlástani Társaság elnöke  
átadja az emlékérmet Prof. Dr. Fábián Tibornak
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fogpótlástan”- ból szerzett szakvizsgát. 1970 óta több 
mint 170 dolgozat, tanulmány könyv és jegyzetrész 
írá sában, elektronikus alkotások létrehozásában vett 
részt. Szakmapolitikai tevékenysége: Fog- és Szájbe- Szakmapolitikai tevékenysége: Fog- és Szájbe-

tegségek Szakmai Kollégium elnöke 2004-ig, 2011-től 
Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Tagoza-
tának elnöke, Tanácsának tagja Magyar Fogorvosok 
Egyesülete vezetőségi tagja, Magyar Fogpótlástani  
Társaság elnöke (2005–2010). A Fogorvosi Szemle  
(2000–), valamint az Orvosképzés (2005–2008) fele-
lős szerkesztője. A Magyar Fogorvos szerkesztő bizott - 
ságának tagja. Az Orvosegyetem egyetemi újság szer - 
kesztőbizottságának elnöke (2013). Elismerései: Kör-
möczi Zoltán Pályadíj (1981) és (1982), Apáczai Csere  
János-díj (1998), Árkövy József Emlékérem és Juta-
lomdíj (1998), Széchenyi Professzori Ösztön díj (1998), 
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagke resztje (2004), 
Semmelweis Egyetem Arany Pecsét gyűrűje (2010), 
Semmelweis díj (2010), Pro Univer sitate díj (2013). 

PROF. DR. KAÁN MIKLÓS
(Budapest, 1937. december 15.)

1957-ben nyert felvételt a Budapesti Orvostudomá-
nyi Egyetem Fogorvosi Karára. Egyetemi tanulmányai 
befejezése után, 1962-ben a Fogpótlástani Klinikára 
került gyakornokként. 1964-ben a „fog- és szájbeteg-
ségek” tárgykörből szakorvosi vizsgát tett jeles ered-
ménnyel. Még ez évben tanársegéddé, majd 1971-ben 
adjunktussá nevezték ki. 1976-ban „A rágósík proteti-
kai jelentőségének vizsgálata” című kandidátusi érte-
kezésével elnyerte az orvostudományok kandidátusa 
fokozatot. 1978-ban docensi, 1983-ban egyetemi tanári 
kinevezést kapott. A gyógyító munkában 1969-től osz-
tályvezető-helyettesként, 1975-től osztályvezetőként, 
majd a klinika igazgatójának első helyetteseként vett 
részt 1999-ig. 2002-től a Fogpótlástani Klinika igazga-
tóhelyettese volt. Tudományterülete a teljes fogatlan-

ság protetikai rehabilitációja, illetőleg a teljes lemezes 
fogpótlások készítésével kapcsolatos elméleti és gya-
korlati problémák vizsgálata. 88 tudományos közlemé-
nye jelent meg, főként magyar és német nyelvterüle- 
ten. Tudományos előadásainak száma 92. Az 1973-ban  
megjelent Schranz D. és Kaán M.: Klinikai fogpótlástan 
gyakorlatok vezérfonala című jegyzet, az 1982-ben 
megjelent Fábián T. és Kaán M.: Klinikai fogpót lástan 
című jegyzet, valamint az 1987-ben megjelent Fá bián 
T., Kaán M. és Szabó I.: Klinikai fogpótlástan című tan-
könyv és az 1986-ban megjelent Orális bioló gia jegy-
zet, az 1999-ben megjelent Fábián T., Götz Gy., Kaán 
M., Szabó I.: Fogpótlástan című tankönyv társszer zője. 
Új eredményeket ért el a tudományos témájának ha-
tárterületét képező antropológiában és a foneti kában 
is. A protetikai fonetika hazai megalapítója. Fonto-
sabb szakmai-közéleti funkciói: 1990–1994-ig a Fog-
orvostudományi Kar Oktatási Bizottságának elnöke és 

a Semmelweis OTE Szenátusának tagja. 1992–1995-
ig a Stomatologiai Szakmai Kollégium elnöke. 2000–
2004-ig a Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégium 
tagja, 1972-től a Magyar Fogorvosok Egyesületének 
vezetőségi tagja. 1990-től az MFE elnökségének tag-
ja. 1990–2005-ig a Fogorvosi Szemle főszerkesztője. 
1978–1991 között az MFE Fogpótlástani Társaságá-
nak titkára, majd 1997-ig Társaság elnöke. Tagja az 
Európai Protetikai Társaságnak, a Magyar Orvostör té-
neti Társaságnak, a Magyar Nyelvtudományi Társaság-
nak és a Pierre Fauchard Academy-nek. A német Fog-és a Pierre Fauchard Academy-nek. A német Fog-Fauchard Academy-nek. A német Fog-
pótlástani és Anyagtani Társaság tiszteletbeli tagja 
(Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Prothetik und 
Werkstoffkunde). A Magyar Orvosi Kamara Budapesti  
Területi Szervezet Fogorvosi Szakmai Bizottságának 
elnöke (1990–1994). A Magyar Orvosi Kamara alelnö-
ke (1994–2002), közben a 1998 márciusától novembe-
réig Magyar Orvosi Kamara elnöke is. 2004–2005-ig 
a Magyar Egészségügyi Társaság Fogorvosi Szak-
csoportjának elnöke. Kitüntetései: „Kiváló Munkáért” 
egészségügyi miniszteri kitüntetés 1980-ban, a „Sem-

Prof. Dr. Hegedűs Csaba gratulál Prof. Dr. Kaán Miklósnak

Prof. Dr. Fejérdy Pál és Prof. Dr. Hegedűs Csaba
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melweis Orvostudományi Egyetem Kiváló Oktatója”  
I. fokozat 1990-ben, a „Magyar Köztársasági Érdem-
rend Lovagkeresztje” 2003-ban, valamint az Árkövy 
József Emlékérem és Jutalom-díj 2010-ben.

PROF. DR. SZABÓ GYULA
(Gyula, 1946. szeptember 21.) 

Dr. Szabó Gyula 1970-ben a Budapesti Orvostudo-
mányi Egyetem Fogorvostudományi Karán szerzett 
diplomát. Két évet központi gyakornokként dolgozott  
a Szegedi Orvostudományi Egyetem Fogászati és  
Szájsebészeti Klinikáján. 1972-ben szerzett szakképe-
sítést Fog- és Szájbetegségekből. 1973-tól kezdve 
részt vett a szakosított fogorvosképzés megindításá-
ban a Pécsi Tudományegyetem Fogászati és Szájse-
bészeti Klinikáján. Négy évtizeden keresztül oktatta 
az évfolyamoknak a Fogászati anyagtan, a Protetikai 

Propedeutika, a Kli nikai fogpótlástan tárgyakat, majd 
ugyanezeket a tárgyakat angol programban is. Az 
1980-as években hosszabb tanulmányutakat töltött el  
európai egyetemeken Norvégiában és az Egyesült Ki-
rályságban, ahol a munkakapcsolatok épített ki főleg  
a fogászati protézis alapanyag kutatásokban. 1987-ben  
„A protézis alapanyagok fizikai-kémia tulajdonságai”  
témakörben írta meg kandidátusi disszertációját. 1993-
ban nevezték ki egyetemi tanárrá. 1994-ben kapta meg 
a Habilitációs oklevelét. 1999-ben megbízást kapott  
a Fogászati és Szájsebészeti Klinika vezetésére. Az 

igazgatói munkakörben 11 évet dolgozott. Publikációi-
nak száma: 67.

A hazai szakmai közéletben, mint az MFE alelnö-
ke, a Fogpótlástani Társaság elnöke két időszakban, 
mint a Fog és Szájbetegségek Szakmai Kollégiumá-
nak tagja, mint az Egészségügyi Felsőoktatási Állam-
vizsga Bizottság tagja vett részt. 2013-ban felkérték az 
Orvos- és Egészségtudományi Képzések akkreditá-
ciós Látogató Bizottság tagjának. A nemzetközi tudo-
mányos életben elsősorban a European Prosthodontic 
Assotiation (EPA) fórumain vett részt és épített szak-
mai kapcsolatokat. Ennek legfontosabb állomása volt, 
hogy a társaság megválasztott elnökének 2007-ben 
és 2008-ban az EPA éves kongresszusát Pécsett ren-
dezhette igen magas nemzetközi részvéttel. 1980-as 
években az implantációs rendszerek csavar rögzí té-
sével kapcsolatosan a nyomatékviszonyokat vizsgál-
ta, és ezt követően általánosan elfogadottá vált a nyo-

maték kontroll a hazai implantációs rendszerekben 
is. Az utóbbi évtizedben az életminőség és a foghiá-
nyos állapot valamint a fogpótlás összefüggéseit 
vizsgálta munkatársaival. Mérföldkő volt a vizsgálati 
mérésrendszer (OHIP) magyar változatának beveze- (OHIP) magyar változatának beveze-
tése. 2013 márciusában 40 éves egyetemi munkáját  
a nemzeti kormány a „Magyar Érdemrend Lovagke-
resztje” kitüntetéssel ismerte el. 

Prof. Dr. Hegedűs Csaba
a Fogpótlástani Társaság elnöke

Prof. Dr. Szabó Gyula előadása az emlékérem átvétele utánProf. Dr. Szabó Gyula és Prof. Dr. Hegedűs Csaba


