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Prof. Dr. Lombay Béla a Magyar Osteologiáért Emlékérem  
2017. évi kitüntetettje

„Az MRT Osteologiai Szekció 8 évvel ezelőtt javaslatomra szakmai-tudományos életmű díjat alapított. Azokat a kolle-
gákat kívántuk kitüntetni, akik munkásságukban jelentős osteologiai tudományos eredményeket értek el és tevékenysé-
gükkel segítették a Szekció munkáját.

 Így született meg a Magyar Osteologiáért Emlékérem. Ezzel az emlékéremmel egyben tisztelegni szeretnénk 
Szekciónk sokáig volt alelnöke, Oláh József emléke előtt. Oláh dr. nemcsak kiváló csontradiológus, de tehetséges képző-
művész is volt. Ő alkotta meg Szekciónk jelképét, logóját, a csigolyán ülő gondolkodó ember alakját. Ezt formázta meg 
egy gyönyörű bronzéremben Kutas László szobrászművész, akit itt Sopronban különösen sokat ismerhetnek, hiszen szá-
mos köztéri szobra díszíti a várost.

 Örömmel jelentem Szekciónk vezetőségének határozatát, hogy 2017-ben a Magyar Osteologiáért emlékérmet 
Lombay Béla professzornak ítéltük oda.

 Lombay professzort ebben a teremben nem kell bemutatnom. A magyar radiológia kiemelkedő, szeretett és tisztelt 
alakja. Számos hazai és nemzetközi szakmai kitüntetés és díj büszke tulajdonosa. Tevékenységét mindannyian jól ismer-
jük. Elég arra utalnom, hogy két cikluson át volt társaságunk elnöke és sok éven át a Magyar Radiológia főszerkesztője. 
Jelenleg is dolgozik és tanít a debreceni és miskolci egyetemen és több kórházban. Elnöke a Gyermekradiologiai 
Szekciónak. Több száz előadás és szakmai cikk és könyvfejezetek bizonyítják kiterjedt és értékes tudományos munkássá-
gát. Különösen jelentős osteologiai tevékenysége. Az Osteológiai Szekció alapító tagja. Munkásságából kiemelem, hogy 
kidolgozta a magyar csontfejlődési standardokat, ami rövidesen egy kötetben is megjelenik.

 Évtizedeken át együtt ültünk az MRT vezetőségében, így magam tudom igazolni, hogy Lombay professzor, mint 
társaságunk elnöke és vezetőségi tagja mindent megtett az Osteologai Szekció működésének támogatá sáért.

 Meggyőződésem, hogy jól választottunk, és örömmel adjuk át a Magyar Osteologiáért díjat Lombay professzornak. 
Kedves Béla! Engedd meg, hogy elsőként gratuláljak ehhez az újabb kitüntetésedhez. Nagyon jó egészséget és sok sikert 
kívánok további munkádhoz”.
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A Magyar Radiológusok Társaságának 
Musculoskeletális (Osteológiai) Szekciója (MRT-OS) 

osteológiai munkásságáért és a Szekció érdekében kifejtett több 
évtizedes kiemelkedő tevékenységéért 

 
„MAGYAR OSTEOLÓGIÁÉRT” EMLÉKÉREMMEL TÜNTETI KI 

PPPrrrooofff...   DDDrrr...   LLLooommmbbbaaayyy   BBBéééllláááttt   

 Dr. Mester Ádám Ph.D. Dr. Forgács Sándor Ph.D. 
 az MRT-OS az MRT-OS 
 elnöke örökös tiszteletbeli elnöke 

Sopron, 2017. október 

Október 9-én a Soproni Ultrahang Napok keretében 
ad tuk át Dr. Lombay Béla professzornak a Musculo -
skeletalis (Osteo logiai) Szekció szakmai-tudományos 
életmű díját a Magyar Osteologiáért Emlék érmet.

Dr. Forgács Sándor, a Szekció örökös tisz te let be li elnöke 
köszöntötte a ki tün te tet tet. Az emlékérmet és az oklevelet 
Mester Ádám dr., a szekció elnöke, Fazekas Péter dr., a 
szekció titkára és Köllő Katalin dr. vezetőségi tag adta át.
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Lombay professzor átveszi a díjat, és ...

Lombay professzor a laudációt hallgatja. Mellette Mester Ádám és Köllő Katalin.

megköszöni a kitüntetést. Mögötte Forgács Sándor, Mester Ádám, Köllő Katalin, 
Fazekas Péter.

Mester Ádám átadja a díjat.

Forgács Sándor gratulál a kitüntetettnek. A díjátadás elnöksége: Dr. Fazekas Péter, Prof. Dr. Bérczi Viktor,  
Prof. Dr. Lombay Béla, Dr. Mester Ádám, Dr. Köllő Katalin, Dr. Forgács Sándor.
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