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A „Magyar Fogpótlástanért” emlékérem díjazottai 2017-ben

A MFE Fogpótlástani Társasága immáron harmadik alkalommal díjazta a „Magyar Fogpótlástanért” emlékérem-
mel a szakma azon képviselőit, akik a fogpótlástan területén végzett kiemelkedő betegellátó vagy tudományos 
munkájukkal jelentősen hozzájárultak a fogpótlástan fejlődéséhez. Az ünnepélyes díjátadásra 2017. szeptember 
29-én, az MFE Fogpótlástani Társasága XXII. Kongresszusán került sor Debrecenben.

2017. évi díjazottaink: 

Dr. Divinyi Tamás  egyetemi tanár,  Semmelweis Egyetem
Dr. Vajdovich István  c. egyetemi tanár,  Szegedi Tudományegyetem

Dr. Divinyi Tamás – egyetemi tanár
Dr. Divinyi Tamás 1965-ben szerezte fogorvosdoktori diplomáját a Budapesti Orvostudományi Egyetem Fog-
orvostudományi Karán. Vidéken eltöltött gyakorlati évek után 1970-ben került a budapesti Szájsebészeti és Fo-
gászati Klinikára. 1983-ban egyetemi adjunktusi, 1988-ban egyetemi docensi, majd 1994-ben egyetemi tanári 
ki ne vezést kapott. 1984 óta foglalkozik implantációs fogpótlásokkal. 1989-ben alapító tagja és 9 éven keresztül 
elnöke volt a Magyar Fogorvosok Implantológiai Társaságának. 1994-ben szerzője volt az első hazai „Fogásza-
ti Implantológia” tankönyvnek, amelyet 1998, 2002, és 2007-ben további hasonló témájú kiadványok követtek. 
2016-ban megjelent a „Fogászati implantológia története Magyarországon” című monográfiája. 1994-ben, Euró-
pában elsőként, vezetésével elkezdődött a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán az 
implantológia tantárgy oktatása. Ez kezdetben csak fakultatív jellegű volt, majd 2006-ban kötelező tantárgy lett, 
amelynek 2012-ig, nyugdíjba vonulásáig, tantárgyi előadója volt. 42 év egyetemen eltöltött munkaviszony után, 
2012-ben a felsőfokú oktatásban végzett tevékenységéért az Apáczai Csere János kitüntetésben részesült. 2011-
ben a Magyar Fogorvosok Implantológiai Társasága örökös vezetőségi tagjává választotta. 2015-ben a Magyar 
Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság a „Magyar Szájsebészetért” emlékérmet adományozta számára. 2016-
ban a Semmelweis Egyetem professor emeritusa lett, és jelenleg is részt vesz az egyetemi hallgatók oktatásá-
ban, vizsgáztatásában.

Dr. vajDovich isTván – c. egyetemi tanár
Dr. Vajdovich István 1965-ben végzett a Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Szakán. Szak-
vizsgáit 1967-ben (fog- és szájbetegségek), illetve 1979-ben (szájsebészet) szerezte. Fogorvosi implantológiával 
1980 óta foglalkozik. 1983-ban, hazánkban elsőként fejlesztette ki a polikristályos aluminiumoxidból készült Dia-
kor fogorvosi implantátumokat.

Nevéhez fűződik az ötvözetlen titánból kifejlesztett Denti Implantációs Rendszer bevezetése is, amelyet 1987-
ben kezdett el beültetni. Kandidátusi disszertációját a korszerű fogorvosi implantológia tárgyköréből írta 1990-
ben. 1992-ben címzetes egyetemi docensi, majd 2009-ben címzetes egyetemi tanári kinevezésben részesült. 
Számos tudományos társaság tagja. Alapító tagja, majd elnöke a Magyar Fogorvosok Implantológiai Társaságá-
nak, ugyanígy alapítója, majd elnökségi tagja a Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaságnak is. Kutatási 
területe 1980 óta a dentális implantológia. A dentális implantációk sebészete mellett ugyanolyan fontosnak tar-
totta az implantátumos fogpótlástani módszerek folyamatos fejlesztését is. Előadásaiban, közleményeiben, sőt  
a dentális implantológiát tárgyaló könyveiben is részletesen bemutatta az implantációs protetika legújabb módsze-
reit. A fogorvosok posztgraduális, illetve a fogorvostan-hallgatók oktatásában 1986 óta rendszeresen részt vesz. 
Emellett vezető oktatója az SZTE Fogorvostudományi Kar és a DenTi System Társaság által közösen szerve-
zett posztgraduális implantológiai továbbképző tanfolyamoknak is. A kutatási témáját képező orális implantológia 
tárgyköréből 1983 óta magyar, német és angol nyelven 39 közleményt jelentetett meg. A dentális implantológia 
tárgyköréből 4 könyvet és 2 könyvrészletet írt. Hazai és külföldi kongresszusokon több mint 120 alkalommal tar-
tott tudományos előadást. Prof. Dr. Vajdovich István címzetes egyetemi tanár a kimagasló színvonalú munkája 
elismeréseként 2011-ben a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta. 2016-ban a fogá-
szat és szájsebészet területén végzett szakmai tevékenységének elismeréseként a „Magyar Szájsebészetért” ki-
tüntetésben részesült.
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1. kép: Dr. Divinyi Tamás  
a „Magyar Fogpótlástanért” emlékérem díjazottja

2. kép: Dr. Hegedűs Csaba, Dr. Divinyi Tamás  
és Dr. Hermann Péter

3. kép: Dr. Vajdovich István  
a „Magyar Fogpótlástanért” emlékérem díjazottja

4. kép: Dr. Hegedűs Csaba és Dr. Hermann Péter gratulál  
Dr. Vajdovich Istvánnak

A „Magyar Fogpótlástanért” emlékérem díjazottjai a korábbi években:

Dr. Fábián Tibor  professor emeritus Semmelweis Egyetem (2013)
Dr. Fazekas András  professor emeritus Szegedi Tudományegyetem (2013)
Dr. Fejérdy Pál  egyetemi tanár Semmelweis Egyetem (2013)
Dr. Kaán Miklós  egyetemi tanár Semmelweis Egyetem (2013)
Dr. Szabó Gyula  egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem (2013)
Dr. Körtvélyesi Andor  nyugalmazott főorvos Debreceni Egyetem (2015)
Dr. Kádár László  klinikai főorvos Semmelweis Egyetem (2015)

Prof. Dr. Hegedűs Csaba
az MFT elnöke


