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Beszámoló  
a Fogpótlástani Társaság XXIV. Kongresszusáról

Az MFE Fogpótlástani Társasága 2021. szeptember 24– 
25-én tartotta XXIV. vándorgyűlését. A rendezvénynek 
ezúttal a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikája 
adott otthont. Prof. Dr. Hermann Péter rektorhelyettes, 
a Fogpótlástani Klinika igazgatója mint házigazda és 
Prof. Dr. Hegedűs Csaba mint a társaság elnöke nyitotta  
meg a rendezvényt. A kétnapos kongresszuson kiváló 
előadók rendkívül érdekes előadások keretében szá-
moltak be a fogpótlástan körébe eső szakterületek leg-
izgalmasabb eredményeiről. A péntek délelőtti előadá-
sokon az implantációs fogpótlások, péntek délután a 
tem poromandibuláris ízülettel kapcsolatos témakörök, 
szombaton a digitális technológiákhoz kapcsolódó is-
meretek kerültek bemutatásra.

A pénteki szekció után az Országos Tudományos Diák- 
köri Konferencián tartott kiváló előadásáért Dr. Róna 
Virág (Semmelweis Egyetem, FOK) vehette át a Társa-
ság oklevelét.

A Prágai Géza Emlékverseny díjátadója  
(a képen: Prof. Dr. Hermann Péter, Prof. Dr. Radnai Márta, Prof. Dr. Hegedűs Csaba, Rátonyi József  

és a verseny I. helyezettje, Kiss Bence)

Dr. Róna Virág átveszi elismerését  
a 2020. évi OTDK legjobb fogpótlástani témájú előadásáért.
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Társaságunk idén első alkalommal hirdette meg fog- 
tech nikusok részére a Prágai Géza Emlékversenyt.  
A pályamunkaként beérkező teljes alsó-felső fogsorokat  
öttagú zsűri értékelte. A verseny helyezettjei: kIss BenCe  
(1. hely), sZaBó István (2. hely), tótH kInGa (3. hely), 
koZma BaláZs (különdíj).

A pénteki társasági ülés alkalmával a leköszönő veze-
tőség beszámolt az elmúlt időszak munkájáról, és 
meg választotta a társaság új vezetőségét. A szavaza-
tok alapján a társaság elnöke a következő ciklusban  
Prof. Dr. Hegedűs Csaba, a vezetőségi tagok Dr. Ba-
ráth Zoltán, Dr. Borbély Judit, Prof. Dr. Hermann Péter, 
Dr. Marada Gyula, Dr. Radics Tünde és Prof. Dr. Rad-
nai Márta, a felügyelőbizottság tagjai Dr. Jáky László, 
Dr. Kom lóssy Attila és Dr. Matusovits Danica.

A péntek esti kísérőprogram keretében a rendezvény 
résztvevői kiváló borok kóstolása mellett beszélhették 
meg az elhangzott előadásokkal kapcsolatos gondola-
taikat.

Ez a rendkívül jól szervezett, sikeres rendezvény remé-
nyeink szerint hozzájárult egy, a fogpótlástan iránt ér-
deklődő aktív közösség építéséhez, melyért köszönet  
illeti a szervezésben részt vevőket, elsősorban Prof.  
Dr. Hermann Péter SE rektorhelyettest, Dr. Gerle Já-
nost, a SE FOK OC igazgatóját, valamint Dr. Hegedűs 
Tamást, a SE Alumni Igazgatóságának igazgatóját.

Prof. Dr. Hegedűs Csaba  
a Fogpótlástani Társaság elnöke

Dr. Bartha Ferenc előadása

Dr. Vág János, a Semmelweis Egyetem Fog or vos tu do-
má nyi Kar, Konzerváló Fogászati Klinikájának igazgató - 
ja, 2021. október 12-én a Vigadóban megrendezett ün-
nepség keretében vette át egyetemi tanári kinevezését.

Dr. Vág János  
egyetemi tanári kinevezése
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