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Dr. Bánóczy Jolán emlékérem és jutalomdíj átadás

A Magyar Fogorvosok Egyesületének elnöksége a ha-
zai fogorvostudomány nemzetközileg elismert művelő-
je, a szakmai élet kiemelkedő alakja, a Magyar Fogor-
vosok Egyesületének volt elnöke, Dr. Bánóczy Jolán 
professzor tiszteletére és példájának követésére alapí-
totta a Bánóczy Jolán emlékérem és jutalomdíjat.

A jutalomdíj célja a Magyar Fogorvosok Egyesüle te  
olyan tagjának elismerése, aki a Magyar Fogorvosok 
Egyesülete, a hazai fogorvoslás, a nemzetközi elis-
mertségért tudományos munkájával és/vagy szakma-
politikai, szervezői tevékenyégével kiemelkedő munkát 
végzett. Olyan személy díjazása, aki mind tudományos, 
mind szakmai, mind erkölcsi példaként szolgálhat a jö-
vő fogorvos nemzedékeknek.

Az MFE elnöksége a jutalomdíjat ebben az évben 
rendhagyó módon két kitüntetettnek: Prof. Dr. Fejérdy 
Pálnak, az MFE elnökségi tagjának, a Fogorvosi Szem-
le leköszönő főszerkesztőjének és posztumusz Prof. 
Dr. Orosz Mihálynak, aki 10 éven át volt az MFE főtit-
kára, majd később elnökségi tagja.

Prof. Dr. Fejérdy Pál

Fejérdy professzor úr (Budapest, 1945. december 23.) 
Budapesti Orvostudományi Egyetem Fog or vos tu do má-
nyi Karán 1969-ben – summa cum laude – minősítés-
sel szerzett diplomát. Oklevele megszerzése óta a Fog-
pótlástani Klinikán dolgozik, végigjárva az akadémiai 
„grádicsokat”: 1989-től egyetemi tanár, 1986–1992 kö-
zött dékánhelyettes, majd 1992-től 1998-ig és 2010-től 
2013-ig a Fogorvostudományi Kar dékánja. 1999–2010 
között igazgató a Fogpótlástani Klinikán. 2003-tól 2009-
ig a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese. 
A Semmelweis Egyetem Továbbképzési és Szakkép-
zési Igazgatóság igazgatója (2005–2015). 1971-ben 
„fog- és szájbetegségek”-ből, 2004-ben „konzerváló fo-
gászat és fogpótlástan”-ból szerzett szakvizsgát. 1970 
óta több mint 230 dolgozat, tanulmány, könyv- és jegy-
zetrész írásában, elektronikus alkotások létrehozásá-
ban vett részt.

Szakmapolitikai tevékenysége: Magyar Fogorvosok 
Egyesülete vezetőségi tagja, 2017-től főtitkár, Magyar 
Fogorvosok Egyesülete Fogpótlástani Szakosztályának  
elnöke (2002–2008), a Fogorvosi Szemle felelős szer-
kesztője 2000-től 2005-ig, a Fogorvosi Szemle főszer-
kesztője 2006-tól, a Fog- és Szájbetegségek Szakmai 
Kollégium elnöke 2004-ig, 2011-től Szakmai Kollégium  
Fog- és Szájbetegségek Tagozatának elnöke, Tanácsá- 
nak tagja. Az Egészségügy Területén Működő Igazság-
ügyi Szakértői Testület Tagja (2011–), az ESZTT tagja 
(2010–), Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB plénum-

tag 2014–2018), Magyar Rektori Konferencia Egész-
ségtudományi bizottságának tagja 2015–), a Nemzeti 
Vizsgabizottság tagja 2010-től, az Orvosképzés felelős 
szerkesztője 2005-től 2009-ig. A „Semmelweis Egye-
tem” újság szerkesztőbizottságának elnöke (2014–).

Elismerései: Körmöczi Zoltán Pályadíj (1981) és (1982),  
Apáczai Csere János-díj (1998), Árkövy József Emlék-
érem és Jutalomdíj (1998), Széchenyi Professzori  
Ösztöndíj (1998), Magyar Köztársasági Érdemrend Lo-
vagkeresztje (2004), Semmelweis Egyetem Arany Pe-
csétgyűrűje (2010), Semmelweis Díj (2010), Semmel-
weis Egyetem Pro Universitate díja (2013), Tóth Károly 
Emlékérem (2013), a Magyar Fogpótlástanért Emlék-
érem (2013), Eötvös József-Díj (2015), Professor emeri- 
tus (2015).

Prof. Dr. Orosz Mihály

A háború után, 1945 novemberében született egy kis 
Tisza-parti faluban, földműves családban. Az általános 
iskolát Balsán, a gimnáziumot Nyíregyházán végezte. 
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Sorkatonai szolgálatának teljesítése után kezdte meg 
egyetemi tanulmányait, melyek során négy évig volt  
a kar KISZ titkára, ebben a pozícióban mindig segíte-
ni igyekezett.

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Ka-
rát summa cum laude minősítéssel végezte el, utána  
a Szájsebészeti és Fogászati Klinikára került, és a ko-
rábban megszerzett vezetői tapasztalatainak köszön-
hetően, már tanársegédként Vámos Imre professzor 
helyettese lett. Bánóczy Jolán professzor asszonnyal 
közösen végzett kutatásai alapján kanditátusi értekezé-
sét 1981-ben védte meg. Bár az egyetemtől soha nem 
szakadt el teljesen, 1985–1991 között a főváros egész-
ségügyi vezetésében dolgozott, az utolsó két évben fő - 
osztályvezetőként. 1992-től 1999-ig a Dentalcoop veze-
tője, 1999-től a Kútvölgyi Kórházban működő, a Fog or-
vostudományi Kar II. sz. részlegének szájsebész főorvosa 
volt. 1990-ben a Semmelweis Egyetem címzetes egyete-
mi tanári címét nyerte el.

2004-ben ismét az Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és 
Fogászati Klinika főállású tagja lett. A korábbi évtize- 
dek államigazgatási és egyéb helyeken megszerzett ta-
pasztalatai alapján bölcs tanácsaival mindig segítette  
a klinika vezetőségét és annak munkáját. A kollégákkal, 
orvosokkal, szakdolgozókkal bensőséges kapcsolatot 
tartott. Betegeivel egyedülállóan közeli kapcsolatba ke-
rült, bíztak benne és nagyon tisztelték.

Igen jó, okos és bölcs szervező volt, hihetetlen me-
móriával. Nem véletlenül lett szinte minden magyar fog - 
orvosi szakmai és társadalmi szervezet vezetőségi 
tagja. Több mint 40 éven át volt tagja a Magyar Fog-
orvosok Egyesülete vezetőségének, 10 éven át főtit-
kár, majd alelnök. Mint az MFE főtitkára nagyon szoros 
munka és baráti kapcsolatban dolgozott Bánóczy Jo-
lánnal, az MFE rendszerváltozás utáni elnökével. Ket-
tőjük odaadó munkája révén került be a magyar fogá-
szat a nemzetközi vérkeringésbe és lett tényleges tagja 
a nemzetközi fogorvosi testületeknek. Két ciklusban a 
Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiumának titká-
ra, majd az új Szakmai Kollégium Fog- és Szájbeteg-
ségek Tanácsának elnöke. A Magyar Arc-, Állcsont- és 
Szájsebészeti Társaságnak alapító tagja, több cikluson 
keresztül alelnöke, az utolsó pillanatig vezetőségi tag-
ja volt. Elnyerte a Társaság rangos, „Szájsebészetért” 
kitüntetését.

A Fogorvosi Szemle és a Magyar Fogorvos szerkesz - 
tőbizottsági tagja, a Dental Hírek szerkesztője volt. 
1997-től a „Praxisszervezés” tantárgy előadója. A fog-

orvosi asszisztensek számára írt kétkötetes tanköny-
ve máig fontos támpont a nővérek számára. Több mint 
100 tudományos dolgozata mellett 4 egyetemi tankönyv 
társszerzője. Az általános orvosok és orvostanhallgatók 
számára társszerzőként szerkesztett tankönyve 2012-
ben jelent meg, nagy siker volt. Több mint 120 tudo-
mányos előadást tartott, szinte a világ minden részén, 
az Egyesült Államoktól Koreáig. Munkásságát több fon-
tos tudományos és állami kitüntetéssel értékelték. Az 
Egészségügy Kiváló Dolgozója, a Munka Érdemrend 
arany fokozata, Magyar Köztársasági Ezüst Érdemke-
reszt, Semmelweis Egyetem Pro Universitate díj kitün-
tetettje.

A Dr. Bánóczy Jolán emlékérem és jutalomdíjak átadá-
sára 2019 május 10-én délután, ünnepélyes keretek 
között az MFE tudományos továbbképző konferenci-
áján Szegeden került sor. A professzor urak máltatá-
sáról Prof. Dr. Gera István előző elnök és egyben első 
díjazott szólt, a díjat pedig Gera professzor úr közösen 
adta át Dr. Pál Miklóssal, Bánóczy professzor asszony 
fiával. A díjátadáson Orosz professzor úr családja az 
őket ért veszteség okozta friss fájdalom miatt nem tu-
dott részt venni. A díjat az özvegy egy későbbi alka-
lommal veszi át.

Köszönjük mindkét professzor úrnak az elénk állított 
példát, kegyelettel hajtunk főt Orosz professzor emléke 
előtt, és ezúton szeretnénk kifejezni tiszteletünket mun-
kájuk, elhivatottságuk és a Magyar Fogorvosok Egye-
sületéhez való hűségük iránt.

A Magyar Fogorvosok Egyesülete


