MÁRTON ILDIKÓ
Orvosdoktori diplomáját 1978-ban szerezte meg a Debreceni Orvostudományi
Egyetemen. Végzése után a Stomatológiai Klinikán állt munkába, majd a
jogutód Fogorvostudományi Intézetben és jelenleg a Fogorvostudományi
Karon dolgozik.
1982-ben „Fog- és szájbetegségek”-ből, majd 2004-ben „Konzerváló
fogászat és fogpótlástan”-ból szakvizsgázott. 1982-ben egyetemi tanársegédi,
1989-ben egyetemi adjunktusi, 1994-ben egyetemi docensi, majd 2002-ben
egyetemi tanári kinevezést kapott. Tudományos diákköri munkát 4 éven át a
Pathológiai Intézetben végzett. 1982-1990 között a Klinikákkal kollaborálva
vizsgálta a gyakori fogászati megbetegedés, a granuloma apicale
patogenezisét és a szervezetre gyakorolt hatását. Az orvostudomány
kandidátusa tudományos fokozatot 1990-ben „Granuloma apicale kialakulása és klinikai jelentősége”
címmel nyerte el. Egyetemi doktor (Ph.D.) téziseit 1994-ben védte meg. 1999-ben habilitált. MTA
Doktori disszertációját 2004-ben védte meg „Immun és lobos folyamatok szerepe a szájüreg
megbetegedéseiben, különös tekintettel az idült apikális periodontitisre” címmel.
1978 óta végez egyetemi oktató munkát. Az általános orvosképzésben, fogorvosképzésben magyar
és angol nyelvű előadásokat, szemináriumokat tart. Tutori, mentori feladatokat lát el a
szakorvosképzésben. Országos továbbképző tanfolyamokat tart, koordinál rezidensek és szakorvosok
részére. Részt vesz a hallgatók vizsgáztatásában, államvizsgáztatásban, szakvizsgáztat. PhD,
habilitációs, MTA doktori eljárások tagjaként, bírálójaként, elnökeként tevékenykedik.
2010-ben a Semmelweis Egyetem Intézményi akkreditációs eljárásában, a Magyar Akkreditációs
Bizottság felkérésére a Fogorvostudományi Kart véleményező bizottsági tagként vett részt. 2014-ben
elnökként irányította a MAB felkérésére a magyarországi fogorvosképzőhelyek párhuzamos
programakkreditációs eljárását.
Vezetésével 6 hallgató szerzett PhD fokozatot, további 3 doktorandusza PhD téziseinek
előkészítésében nyújt segítséget. Munkatársai közül 2 fő habilitált, 1 fő egyetemi tanári kinevezést
kapott.
Fontosabb vezetői feladatai:
1996Konzerváló Fogászati Tanszék vezetője
2000-2003
A Fogorvostudományi Intézet igazgatója
2000Az angol nyelvű fogorvosképzés elindítója, a képzés megszervezésének vezetője a
Debreceni Egyetemen
2003-2009
A DE Fogorvostudományi Karának (FOK) karalapító dékánja
2003-2009
A Magyar Fogorvosok Egyesületének elnöke
2004-2005
A Nemzeti Bizottság a Magyar Fogászatért elnöke
2004-2009
A Fog-és Szájbetegségek Szakmai Kollégiumának elnöke
2010Magyarország egyedüli Fogorvostudományi Doktori Iskolájának elindítója és a
Doktori Iskola elnöke
Vezetése alatt elért fontosabb eredményei, fejlesztések:
– 2003-ban befejeződött az 1980-ban átadott régi épületszárny teljes körű felújítása 20 új
kezelőegység és korszerű, teljes körben digitalizált radiológiai képalkotó rendszer telepítésével
– 2004-ben CIB Lízing konstrukció keretében egy új többemeletes épületszárny készült el, 30 új
kezelőegység telepítésével, korszerű diagnosztikai, kezelő és oktatói helyiségek kialakításával
– 2009-ben a vezetésével elkészített és elnyert TIOP 2.2.7. pályázat keretének támogatásából
megkezdődött az új 3 emeletes Szájsebészeti Szárny, a régi épületrészre történő emeletráépítés
révén a „Fogyatékkal élőket ellátó”, és „Dentoalveoláris Sebészeti” részleg, 2 db 10 székes
gyakorlati kezelőhelyiség, valamint további oktatói és adminisztratív helyiségek kialakítása

Képzésfejlesztés:
 Egyetemi és országos szinten, részt vett a fogorvosképzés graduális kurrikulumának
korszerűsítésében
 A Magyar Akkreditációs Bizottság fogorvosi területet képviselő tagjaként koordinálta a graduális
fogorvosképzés tantervi és képzési követelményeinek kidolgozását
 A Fog-és Szájbetegség szakképesítés rendszer egyik kidolgozója (1999-2000)
 A Nemzeti Bizottság a Magyar Fogászatért elnökeként részvétel a hazai fogorvoslás európai uniós
harmonizációjában (2004-2005)
Bizottsági tagságok:
2001Az MTA Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) Stomatológiai Munkabizottság elnöke
2001-2007A fogorvosi szakterület képviselője a Magyar Akkreditációs Bizottságban
2003-2009
A magyar fogászat szakmai képviselője a következő testületekben:
Council of European Dentists (CED)
FDI-ben (Fédération Dentaire Internationale).
2003-2009
Az Europai Endodonciai Társaság (E.S.E.) magyarországi képviselője
2004A Magyar Egészségügyi Társaság Fogorvosi Szakcsoportja elnökségi tagja
2004-2009
Az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) tagja
2007-2009
Az OTKA klinikai zsűri tagja
2008-2012
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Orvosi Tudományok Osztálya Klinikai II.
(műtéti) Tudományos Bizottság tagja
2009A Magyar Endodonciai Társaság elnökségi tagja
2010-2013
A DE nemzetközi kapcsolatok Bizottság elnöke (majd társelnöke)
2010-2013
A Magyar Rektori Konferencia Nemzetközi Bizottság tagja
2015Az MTA II. sz. Doktori Bizottság tagja
2017A Magyar Fogorvosok Egyesületének elnökségi tagja
Tanulmányutak:
 „Visiting fellow” Universitaet Ulm, Ulm, Németország,
(1988)
 „Postgraduate student”, Temple University, Department of Endodontics, Philadelphia, PA, USA,
(1990)
 „Visiting scientist”, The Wistar Institute of Anatomy and Biology, Philadelphia, PA, USA,
(1991-1993)
 „Visiting scientist” University of Gothenburg, Department of Endodontics, Göteborg, Svédország,
(1995)
Rövidebb távú tanulmányutak praxisszervezés, betegdokumentáció, diagnosztikus rendszerek, kutatási
projektek, oktatási rendszer tanulmányozása terén:
(2000-2017) Svájc, Hollandia, Svédország,
Olaszország
Elnyert pályázatok: (OTKA, ETT, Mecenatura, TÁMOP ~110 MFt, ebből témavezetéssel 70MFt)











OTKA pályázat: (T16978)”, 1995-1998, résztvevő-kutató, 1 600 eFt
Mecenatura pályázat: (DOTE Mec.16/96)”, 1996-98, témavezető, 1 500 eFt
OTKA pályázat: (T025853)”, 1998-2001, témavezető, 3 200 eFt
ETT pályázat: (01/420/2000)” 1999-2002, témavezető, 900 eFt
ETT pályázat: (24/001) 2001-2003, résztvevő kutató, 1500 eFt
OTKA pályázat: (T 046588)”, 2004-2007, témavezető, 6 606 eFt,
ETT pályázat: (060/2006) 2006-2008, résztvevő kutató, 3.000eFt
OTKA pályázat: „(K 72385)”, 2008-2012, résztvevő kutató, 25374 eFt
ETT pályázat: „(299-02) 2009-2011, témavezető, 3000 eFt
„Egészség- és környezettudomány” Kutatócsoport: „Szájüregi egészség, szájüregi kóros
elváltozások és a szervezet kölcsönhatásai” (TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007), 20102012, kutatócsoport vezető, 12 900 eFt





„A Debreceni Egyetem tudományos képzés műhelyei támogatása (FODI)” (TÁMOP -4.2.2/B10/1-2010-0024) 2011-2013, kutatócsoport/doktori iskola vezető, 20 129 eFt
„Mecenatura pályázat: (DEOEC Mec/13/2011) 2011-2013, résztvevő kutató, 2 250 eFt
OTKA pályázat: (K 105034 )”, 2013-2017, témavezető, 27 416 eFt

Közlemények: (MTMT, Tudóstér) száma: 115, impakt faktora 88.042, idézettsége 805, Hirsch index:
15, g index: 26.).Számos könyvfejezet, szakmai protokoll írója, koordinátora.
Díjak, kitüntetések:
Magyar Fogorvosok Egyesülete „Körmöczy díj”(1988),
Európai Endodonciai Társaság (E.S.E.) 2 évenként legjobb Kutatónak ítélt „Research Prize”
Amsterdam (1989),
„Széchenyi Professzori Ösztöndíjat” (1997),
International Federation of Endodontic Associations IV. Világkongresszus, legjobb kutatói
poszter díj Jerusalem (1998),
Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (2004),
80 éves a debreceni orvosképzés (2008),
Apáczai Csere János-díj (2009),
Debreceni Egyetemért Emlékérem (2009),
90 éves a debreceni orvosképzés (2009),
Árkövy Emlékérem (2011), Bocskai István Díj (2013),
Bánóczy Jolán emlékérem (2018)

