
FOGORVOSI SZEMLE 110. évf. 2. sz. 2017.n 63

Bánóczy Jolán-emlékérem és jutalomdíj

A Magyar Fogorvosok Egyesületének Elnöksége a ha-
zai fogorvostudomány nemzetközileg elismert művelő-
je, a szakmai élet kiemelkedő alakja, az egyesület volt 
elnöke, Dr. Bánóczy Jolán professzor asszony tisztele-
tére és példájának követésére egyhangú akarattal ki- 
nyilvánított határozatával „Bánóczy Jolán-emlékérem 
és jutalomdíj”-at alapított 2017-ben.

A „Jutalomdíj” célja a Magyar Fogorvosok Egyesüle-
te olyan tagjának elismerése, aki az MFE, a hazai fog-
orvoslás nemzetközi elismertségéért tudományos mun-
kájával és szakmapolitikai, szervezői tevékenyégével 
kiemelkedő munkát végzett. A díjazott személy mind 
tudományos, mind szakmai, mind erkölcsi példaként 
szolgálhat a jövő fogorvos nemzedékeinek.

A Bánóczy Jolán-emlékérem és jutalomdíj először 2017 
májusában, a Szegeden megtartott Perspektívák a paro- 
implantológiában és a komprehenzív fogászatban kon-
ferencián került átadásra. A „Jutalomdíj” – amely Fa-
zekas Adrienn keze munkáját dícséri – egy Bánóczy 
professzor asszony arcképét ábrázoló bronzplakett ké-
pében került átadásra.

Eme elismerést történetében először Prof. Dr. Gera 
Istvánnak nyújtotta át Prof. Dr. Nagy Katalin az MFE 
elnöke és Bánóczy professzor asszony egyszülött fia, 
Dr. Pál Miklós.

Gera professzor summa cum laude minősítéssel  
végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fog-
or vostudományi Karán 1972-ben, és a végzésétől 
1997-ig a SOTE Szájsebészeti Klinikájának pa ro don-
to lógiai osztályán dolgozott. Eleinte Dr. Bánóczy Jo-
lán közvetlen munkatársa volt, mely szakmai kapcsolat 
egészen a professzor asszony halálig tartott, több kö-
zös cikket, tankönyvi fejezetet is eredményezve.

Gera István 1975-től 1983-ig tanársegédként, 1983 
és 1991 között adjunktusként, 1991-től 1997-ig pedig 
docensként dolgozott, majd 1990. január 1-jétől a pa-
ro dontológiai osztály vezetője, és a Parodontológia és 
Szájnyálkahártya betegségek című tantárgy kari elő-
adója lett a Parodontológiai Klinika 1997-es megala-
kulásáig. Ebben az évben nyerte el professzori kine-
vezését is. Tanszékvezetői megbízása 2014 májusáig 
tartott, azóta a Parodontológiai Klinika társprofesszora.

Fő kutatási és oktatási területe a parodontológia. Eb - 
ben a tárgykörben több egyetemi jegyzetnek és tizenkét  
tankönyvnek, illetve szakkönyvnek szerkesztője, szerző- 
je vagy társszerzője. Eddig több mint 150 tu dományos 
és szakmai közleménye jelent meg magyar és angol 
nyelven, független idézettsége meghaladja az 1600-at,  
ami a Semmelweis Egyetem 100 legtöbbet idézett szer- 
zője közé sorolja. Angol nyelvből felsőfokú állami nyelv- 
vizsgával rendelkezik, több angol nyelvű szakkönyv  

fordítója volt. Három alkalommal volt hosszabb ideig  
külföldön, tanulmányúton, és több rövidebb, 1-2 hetes  
tanulmányúton is részt vett. 1983–1985 között rezidens- 
ként két évet töltött el az USA-ban, a University of Con- 
necticut fogorvosi fakultásán, ahol fogászati és pa ro-
don tológiai szakképzésben részesült és megszerezte 
az amerikai általános fogorvosdoktori szakképesítést 
(certificate). Két alkalommal, 1986-ban és 1988-ban 
mint visiting professzor egy-egy szemesztert töltött el  
ugyanezen az egyetemen. Az oszteo po ro zis ku ta tás te-
rületén végzett munkáiból született meg „A hPTH-1-34 
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csonton kifejtett anabolikus hatásmechanizmusának  
vizsgálata patkányon” című kandidátusi disszertáció, 
melyet 1990-ban védett meg. 1996-ban „A parodontális 
tapadásveszteséget befolyásoló tényezők klinikai és  
experimentális vizsgálata” című tézisei alapján habilitált. 
1991 július 1-jétől az angol nyelvű oktatásért felelős egye-
temi Operatív Bizottság fogorvoskari képviselője. 1992–
1998 között a Fogorvostudományi Kar dékánhelyettese, 
2004–2010 között a Kar dékánja volt. 1994-ben lett  
a Magyar Fogorvosok Egyesülete vezetőségének tagja, 
és 1997-ben választották meg az MFE főtitkárának. Ezt  
a feladatkört először Dr. Bánóczy Jolán elnök mellett 
töltötte be, majd három cikluson keresztül Dr. Fazekas 
András és Dr. Márton Ildikó elnökök mellett tevékenyke-
dett mint az MFE főtitkára. Ezt követően 2015 májusáig 

az MFE elnöki tisztséget töltötte be és képviselte hazán-
kat az FDI, CED és ERO testületeiben. 1996-tól 2002-ig  
a Magyar Parodontológiai Társaság titkára, majd 2002–
2010 között az elnöke volt. Jelenleg ismételten a MPT 
titkára és az (European Federation of Periodontology) 
EFP delegáltja. Több magas egyetemi és állami kitün-
tetés birtokosa: Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója 
1993 és 2003, Széchenyi Professzori Ösztöndíj, Árkövy 
Emlékérem, Semmelweis Egyetem Pro Universitate Díj,  
Felsőoktatási emlékérem, Magyar Érdemrend Lovag-
keresztje.

Gera professzor úr kitüntetéséhez szívből gratulálunk!

Zsoldosné Dr. Tóth Zsuzsanna
elnökségi tag


