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Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdem-
rend Lovagkeresztjét adományozta Szabó Gyula pro-
fesszor úrnak 2013. március 15.-e alkalmából.

Dr. Szabó Gyula 1970-ben Budapesti orvostudomá-
nyi Egyetem Fog orvostudományi Karán szerzett fog-
orvosi diplomát. A Szegedi orvostudományi Egyetem 
Fogászati és Szájsebészeti Kliniká ján központi gyakor-
nokként dolgozott két évet és 1972-ben szerzett szak-
képesítést fog- és szájbetegségekből. 1973-tól dolgozik 
a Pécsi Tudományegyetem Fogászati és Szájsebésze-
ti Klinikáján. Dr. Szabó Imre professzor munkatársa-
ként részt vett a szakosított fogorvosképzés megindí-
tásában Pécsett. Több évtizeden keresztül a Protetikai 
Propedeutikát oktatta a pécsi fogorvos generációknak. 
Az 1980-as években hosszabb tanulmányutakat töltött 
el európai egyetemeken Norvégiában és az Egyesült 
Királyságban, ahol a fogsor alaple mez anyagokkal kap-
csolatos kutatásokban ért el jelentős eredményeket. Az 
akrilát anyag felület kezelésében jelentek meg publiká-
ciói angol és német nyelvű folyóiratokban, valamint eb-
ben a témában írta és védte meg kandidátusi disszer-
tációját 1987-ben.

1993-ban nevezték ki egyetemi tanárrá. 1994-ben kap - 
 ta meg habilitációs oklevelét. 1999-ben bízták meg a Fo - 
gászati és Szájsebészeti Klinika vezetésével. Tizenegy  
évet dolgozott igazgatói munkakörben, ebben az idő-
szakban vett részt az angol és német nyelvű fogorvos-
képzési program megindításában. Az ő érdeme a fogá- 
sza ti szakdiszciplinák számára a tanszéki szerkezet el -  
fo gad ta tása az egyetemi szenátusban.

A hazai szakmai közéletben aktívan közreműködött, 
az MFE alelnöke, a Fogpótlástani Társaság kétszeres 
elnöke, a Fog és Szájbetegségek Szakmai Kollégiu-
mának tagja, és az Egészségügyi Felsőoktatási Állam-
vizsga Bizottság tagja volt.

A nemzetközi tudományos életben elsősorban a Euro-
pean Prosthodontic Association (EPA) fórumain vett részt  
és épített szakmai kapcsolatokat. A Társaság 2007-ben  
elnökének választotta, így 2008-ban az EPA éves kong-
resszusát Pécsett rendezhette meg magas nemzetkö-
zi részvéttel, azóta is szoros szakmai kapcsolatot tart 
fenn számos vezető fogászati képzőhellyel, elsősorban 
a Berni Egyetem Fogpótlástani Klinikájával.

Kutatásai:
Az 1980-as években az implantációs rendszerek csa-
var rögzítésével kapcsolatosan a nyomatékviszonyo-
kat vizsgálta, melynek hatására általánosan elfogadot - 
tá vált a nyomaték kontroll a hazai implantációs rend-
szerekben.

Az utóbbi évtizedben az életminőség és a foghiányos 
állapot, valamint a fogpótlások közötti összefüggése-
ket vizsgálta munkatársaival. Mérföldkő volt a vizsgála-
ti mérésrendszer (oHIP) magyar beteganyagra épülő 
adaptációja (oHIP-H). A nemzetközi közleményekkel 
összhangban vannak a saját eredmények. 

Sokéves kutatómunkát folytatott a protézis alapanya 
gokkal kapcsolatosan, elsősorban a töréssel szembeni 
ellenálló képességet vizsgálta, melynek során a fogsor 
törés természetére kaptunk új ismereteket.
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