


Debrecen Magyarország második legnagyobb és leg-
népesebb városa, lakossága meghaladja a 200 000 főt. 
Az ország keleti részén fekvő Debrecen a Tiszántúl és 
Kelet-Magyarország történelmi, kulturális és oktatási 
központja. A város az utóbbi években nagyon dinami-
kus fejlődést mutat, sok látványosság és különböző 
kikapcsolódási lehetőségek várják az ide látogatókat. 
A különböző rendezvényeknek otthont adó Főnix csar-
nok, Kölcsey Központ és a MODEM, programok szí-
nes skáláját kínálja a szórakozni vágyóknak és a kul-
túra iránt érdeklődőknek. A színházi programok közül 



D E B R E C E N
kiemelkedő a DESZKA Fesztivál, a Debreceni Nyári 
Színházi Esték, ahol könnyed és magas színvona-
lú előadások láthatók, budapesti és vidéki színházak 
színművészeinek előadásában. A Tavaszi tárlat és a 
Debreceni Tavaszi fesztivál keretében a komolyzenei, 
jazz és könnyűzenei hangversenyek mellett, képző-
művészeti kiállítás, film és színházi előadás is várja a 
közönséget.
A Debreceni Hangversenysorozatok és a Debreceni 
Jazznapok programjain túl az irodalom kedvelőinek a 
Debreceni Irodalmi Napok rendezvény nyújt tartalmas 
szórakozást. 
Nyáron remek kikapcsolódási lehetőséget biztosít a 
Debreceni Pulykanapok, a Debreceni Borkarnevál, és a 
több százezer látogatót számláló Virágkarnevál. A fiata-
lok körében népszerű Campus fesztivál minden évben 
július végén kerül megrendezésre. 
A debreceni sportéletben központi szerepet játszanak 
a futballesemények, melyek közül legrangosabbak a 
DVSC mérkőzései. A város már több Európa és Világ-
bajnokságnak, mint pl. fedett pályás úszó, torna, vívó-
bajnokságnak is adott már otthont.
Debrecenben található az ország egyik legrangosabb 
egyeteme, amely magyar és angol nyelvű képzés szé-
les spektrumát kínálja a jövő szakembereinek. A Debre-
ceni Egyetem az ország legnagyobb hallgatói létszám-
mal rendelkező felsőoktatási intézménye, a 14 karon 
közel 30 000 hallgató folytatja tanulmányait. 



A Fogorvostudományi Kar, bár a Debreceni Egyetem egyik legfiatalabb kara, nagy oktatási 
tapasztalattal rendelkezik. Egyetemünk gyökerei egészen 1538-ig nyúlnak vissza, ekkor 
alapították meg a debreceni Református Kollégiumot, mely a Debreceni Tudományegye-
tem elődjének tekinthető. A Képviselőház 1912-ben fogadta el az egyetem alapítását ki-
mondó törvényjavaslatot. A vidéki egyetemek közül elsőnek a Magyar Királyi Tisza István 
Tudományegyetem orvosi fakultása volt az, mely már 1921-ben felterjesz-
tést intézett a kultuszminiszterhez fogászati tanszék felállítása érdekében. 
A debreceni fakultás a felterjesztést később többször megismételte. Eköz-
ben a debreceni orvoskar átérezve a kérdés halaszthatatlan fontosságát 
1934-ben elhatározta, hogy a Sebészeti Klinika keretén belül stomatologiai 
poliklinikát rendez be. A debreceni kar az intézet felállítására, megszervezé-
sére és a fogászat előadására szakelőadónak Csilléry Andrást kérte fel, aki 
az intézetet 1935. február 15-én ünnepélyesen meg is nyitotta. Ekkortól oktatták 
a stomatologia tantárgyat az általános orvoskari hallgatóknak és 1935 őszé-
től megindult a szakorvosképzés is. 1940-ben megtartották a Szemésze-
ti Klinika oldalszárnyában elhelyezett Stomatologiai Klinika ünnepélyes 
megnyitását. A Klinikán korszerűen felszerelt fogtechnikai laboratóriumot 
hoztak létre, valamint könyvtárat és múzeumot alakítottak ki. 
1946-ban Adler Péter kapott vezetői megbízást, aki 1979-ig volt a Klinika 
igazgatója. Vezetése alatt több mint 500 közlemény, könyv, könyvrészlet, 
monográfia, valamint disszertáció jelent meg a klinikáról és ezzel az ered-
ménnyel kiemelkedett a hasonló hazai intézmények közül. A Klinika szé-
leskörű nemzetközi kapcsolatokra tett szert. A Fogászati Szakon az első 
fogorvostan-hallgató évfolyam az 1976/77-es tanévben kezdte meg tanul-
mányait. Az 1981/82-es tanév megnyitóján adták át a Stomatologiai Klinika 
új épületét, amely az országban másodikként, csak a fogorvosképzés céljait 
szolgálta. A különféle osztályok 1986-ban jöttek létre. 2003-ban megalakult a 
Fogorvostudományi Kar, mely az elmúlt 10 év alatt a közép-kelet-európai régió 
legdinamikusabban fejlődő fogászati intézményévé vált.
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A  F O G O R V O S K É P Z É S R Ő L 
A Fogorvostudományi Karon jelenleg összesen közel 
700 hallgató végzi tanulmányait. A 2000/2001-es tan-
évben elindított angol nyelvű fogorvosképzés keretein 
belül tanuló külföldi hallgatók létszáma mára megköze-
líti a 400 főt.
A fogorvosképzés ideje összesen 10 félév, a képzés 
egységes osztatlan nappali. Az ötéves időtartam há-
rom blokkra osztható. Az első- és másodévet magába 
foglaló első blokk keretén belül a későbbi tanulmányok-
hoz szükséges elméleti alapokat lehet megszerezni. 
Az alapképzés elméleti tárgyai közé tartoznak az Or-
vosi kémia, Biofizika, Anatómia, Molekuláris biológia, 
Sejtbiológia, Genetika, Anatómia, Élettan, Biokémia 
és a Neurobiológia. Már az első két évben megkezdő-
dik a fogászati tárgyak oktatása is. Az  első évben az 
Odontológia és a Preventív fogászat ad lehetőséget a 
fogazattal, a fogak anatómiájával és a fogszuvasodás 
megelőzésével kapcsolatos ismeretek megszerzésére. 
A második évben a Fogászati anyagtan a fogászatban 
használatos anyagokat és azok felhasználási lehetősé-
geit ismerteti. A „Bevezetés a rögzített fogpótlástanba” 
nevű tárgy a fogpótlások fogtechnikai munkafolyamata-
inak megismerésére és azok gyakorlására szolgál.
A harmadik évben, az ún. preklinikai évben sajátítják el 
a hallgatók a betegkezeléshez elengedhetetlen elméleti 
(Orálbiológia tantárgy) és kezelési ismereteket, mint pl. 
a fúrókezelés, tömések és pótlások készítése gyakorló 
bábukon. A hallgatók ezen felül betekintést nyerhetnek 
a Sebészet, a Pathológia, az Immunológia, a Műtéttan 
és a Mikrobiológia tantárgyak segítségével a különböző 
betegségek megelőzésének, kialakulásának és kezelé-
sének menetébe. A negyed- és ötödév a klinikai blokk. 
Két éven át heti két, majd három alkalommal betegek 

ellátása történik, szakorvosi felügyelet mellett. A hallga-
tóknak lehetőségük van többek között tömések, hidak, 
kivehető pótlások készítésére, fogkő eltávolítására és 
ínykezelésre. Az ötödik, egyben utolsó évben sok fel-
adat vár a tanulmányaik befejezéséhez közeledő hall-
gatókra. A diploma megszerzéséhez egyrészt meg kell 
védeniük az általuk választott témavezető segítségével 
készített diplomamunkájukat, másrészt az államvizs-
ga előtt az alábbi öt fogorvosi tárgyból szigorlatot kell 
teljesíteniük: Konzerváló fogászat, Fogpótlástan, Gyer-
mekfogászat, Szájsebészet és Parodontológia. Az ál-
lamvizsgára ezt követően kerülhet sor június közepén.



A Fogpótlástani és Bioanyagtani Tanszék elsődleges 
célkitűzése a töméssel nem helyreállítható fogak, va-
lamint a foghiányok pótlásának bemutatása, oktatása. 
A tanszék tantárgyai között említhetjük: a fogászati 
anyagtan, rögzített, kivehető fogpótlások készítésével 
kapcsolatos tantárgyakat, a fogászat története, eszté-
tikus fogászat, implantációs fogpótlások tárgyakat. A 
fogtechnikai laboratórium munkatársainak közreműkö-
désével a tanulók számára lehetőség nyílik a legfon-
tosabb technikai munkafolyamatok elsajátítására. Az 
elmúlt években eszközölt beruházásoknak köszönhe-
tően a hallgatók korszerű körülmények között sajátít-
hatják el a fogpótlás készítésének lépéseit. A klinikán-
kon 2012-ben megvalósult fejlesztés révén a hallgatók 
egy világszínvonalú rendszert tudnak gyakorlatban is 
használni. Számítógépes laboratóriumunkban olyan 
CAD/CAM technika vált a hallgatók számára elérhe-
tővé, melynek segítségével digitális lenyomatvételt és 
digitális fogpótlás tervezést tudnak gyakorlatban is ki-
próbálni. Ez az előremutató technológia, mely karun-
kon több elemből épül fel lehetőséget ad arra, hogy a 
hallgatók a kor kihívásainak megfelelő tudással gyara-
píthassák ismereteiket.
A tanszéken tartott számos speciális szakrendelés biz-
tosít lehetőséget azon páciensek kivizsgálására is, akik 
fogászati- és egyéb anyagokra érzékenyek, allergiá-
sak, valamint különleges fogpótlások is készülnek pl. 

A szakma-specifikus tantárgyak elsajátítása során a 
hallgatók először a Konzerváló Fogászati Tanszék ok-
ta tó ival, illetve tantárgyaival találkoznak. 
Az oktatás során I. éven az Odontológia tantárgy ke-
retén belül a hallgatók megismerkednek a fogak és 
fog környéki szövetek fejlődéstanával, anatómiájával és 
szerkezetével. A másik fontos alapozó tantárgy III. éven 
az Orálbiológia, melyet szintén a tanszék dolgozói ok-

Fogpótlástani  és  Bioanyagtani  Tanszék

Konzerváló Fogászat i 
Tanszék

szájpad-hasadékos-, balesetet szenvedett-, daganatos 
betegek részére. 
A DE FOK újonnan kialakított bioanyagtani kutatóla-
boratóriumában biodegradábilis és biokompatibilis po-
limerek és nanorendszerek szintézise és módosítása 
történik. A tehetséggondozási program, valamint a tu-
dományos diákköri 
munka keretében a hallgatók már a tanulmányaik 
megkezdésekor bekapcsolódhatnak a Tanszéken zaj-
ló kutatási munkákba. Megismerkedhetnek például a 
fogfehérítés, az implantológia, fogászati anyagokkal 
kapcsolatos kérdésekkel, mely ismeretek nemcsak a 
későbbi gyakorlati munkában hasznosíthatók, hanem a 
szakorvosi-, PhD hallgatói továbbtanulásban is.

T A N S Z É K E K



Feladataink közé tartozik a graduális és a postgraduális 
oktatás, az északkelet magyarországi régió maxillo-
facialis betegeinek ellátása. A fogorvostan hallgatók 
megismerik a fogorvosi tevékenység és az arc-áll-
csontsebészet kapcsolatait, az anatómiai régió azon 
sebészeti betegségeit, melyek ismerete a fogorvosi 
tevékenység biztonságos végzéséhez alapvető. A fek-
vőosztályon a szájüregi daganatos, arckoponya sérült, 
fejlődési rendellenességekkel született, nyálmirigy- és 
egyéb betegségekben szenvedők ellátását biztosítjuk. 
Kutatásaink a károsodott szájüregi struktúrák helyreál-
lító sebészetére és az implantológiai beavatkozásokra 
irányulnak. Tanszékünkön végzett kutatómunkánkba a 
tudományos diákkör keretében a hallgatók is bekap-
csolódhatnak.

Arc-  Ál lcsont  és  Szájsebészet i  nem önál ló  Tanszék

és a kardiovaszkuláris betegségek összefüggései; Di-
rekt kompozit restaurációk; Mikroszkópos endodonciai 
ke zelés; Őssejtek szerepe az endodonciában; Fluoro-
ki nolon antibiotikumok hatása a nyálmirigyekre; Az 
obesitas hatása a szájüregi mikroflórára; Micro-CT 
vizsgálatokkal elemezve a gyökércsatorna morphológia 
(egyenes és görbe gyökércsatornák) hatása a gyö kér-
csatorna megmunkálás és a gyökértömés minőségére; 
Bronzkori fogak keményszöveteinek izotópos vizsgála-
ta; Nikkel-titán ötvözetek human szövetekre gyakorolt 
hatása; A biofilm szájüregi és fogászati megjelenésének 
vizsgálata optikai koherencia tomográfia segítségével.

tatnak és a szájüreggel kapcsolatos szövetek, szervek 
anatómiájával, élettanával foglalkozik. 
A harmadik évfolyamos hallgatók élethű bábukon 
gyakorolhatják a szakma rejtelmeit, az eszközök és 
tö mőanyagok megfelelő használatát. A tanulók el sa-
játítják a fogak üregalakításának és tömésének mecha-
nizmusait, valamint a gyökérkezelés korszerű módjait. 
Lehetőség nyílik „Image Navigation”-rendszerrel a pre-
parálások minden lépésének folyamatos ellen őrzésére 
és kiértékelésére. A képzés negyedik évében a már 
megfelelő képességek birtokában láthatják el a bete-
geket szakorvosi felügyelettel, segítséggel.
Negyed és ötöd évfolyamon speciális gyakorlatok ke-
retein belül a kar magasan kvalifikált oktatói a 21. szá-
zad technikai újdonságait (fogászati operációs mikro-
szkóp, gépi gyökércsatorna-tágító és termoplasztikus 
gyökér tömő-rendszerek), valamint a legkorszerűbb 
anyagokat felhasználva élethű direkt restaurációk el-
készítését oktatják. Ezek segítségével a hallgatók szá-
mára lehetővé válik a fogmegtartó kezelések minden 
lehetséges mód jának alkalmazása. 
A tanszék széles körben kínál fel érdekes témákat 
mind a hallgatóknak, mind a PhD fokozatot megsze-
rezni kívá nóknak, melyek eredményeit Tudományos 
Diákköri Kon   ferenciákon is prezentálhatják. 
A tudományos érdeklődés a Tanszéken a következő 
témák köré csoportosul:
Nyál biomarker vizsgálatok „omics” módszerekkel 
száj  üregi daganatos betegségekben és rákmegelőző 
állapotokban; Szájüregi életminőség mutatók Magyar-
országon; A fog eredetű gyulladásos megbetegedések 



Dentoalveolár is  Sebészet i  Tanszék

Gyermekfogászat i  és  Prevenciós  Tanszék 

A tanszék feladati közé tartozik a magyar és angol 
nyelvű graduális és posztgraduális képzés, kutatási 
feladatok és együttműködések, valamint az Észak-
Kelet-Magyarország régió betegeinek szakellátása 
és az azzal összefüggő interdiszciplináris medicina. A 
hallgatók meg  ismerik és elsajátítják a fogászati keze-
lések alapjait képező diagnosztikát, az érzéstelenítést 
és az egyszerű és sebészi fogeltávolítást, valamint 

A Gyermekfogászati és Prevenciós Tanszék a gyermek-
korban jelentkező szájüregi- és fogazati rendellenessé-
gek megelőzésével és gyógyításával foglalkozik. Okta-
tá sának célja, hogy a hallgatók elsajátítsák mindazon 
elméleti és gyakorlati ismereteket, mellyel képessé válnak 
a gyermekpácienseket hatékonyan és sikeresen kezelni.
A hallgatók már első éven alapismereteket szereznek a 
fogászati prevenció tárgyköréből, melyet negyedéven a 

gyakorlatban is kamatoztathatnak. A Kar hangsúlyt fek-
tet a város gyermekeinek szájhigiénés oktatásra, mely-
ben a hallgatók tevékenyen részt vehetnek, korcso-
portos felvilágosító előadások, gyakorlati bemutatók 
szervezésével és megtartásával. Évek óta ők végzik 
a városi lakosság körében meghirdetett Családi Fogá-
szati Napok szervezését és a szűréseket.
Negyedéven a Gyermekfogászat Propedeutika tantárgy 
keretében a hallgatók fantom fejeken, modelleken elsa-
játíthatják a gyermekfogászatban al kal mazott leggyako-
ribb beavatkozásokat. Megtanulhatják a gyermek meg -
nyugtatására használatos módszereket, megszerez hetik 
mindazt a tudást mely fontos egy jó orvos-beteg kap-
csolat kiépítéséhez. Ötödéven a korábban megszerzett 
ismeretek birtokában részt vehetnek a Tanszék által 
ellátott általános iskolai tanulók fogászati kezelésében.  
A Tanszék évek óta lehetőséget biztosít a hallgatóknak a 
Tudományos Diákkör keretében, felügyelet mellett, kuta-
tó munka végzésére, melynek eredményéről a diákköri 
konferencián számot is adhatnak.

részt vesznek dento-alveoláris sebészeti beavatkozá-
sokban. Az elmúlt év ben elsőként induló implantológia 
kurzus keretein belül pedig annak alapjaival ismerked-
hetnek meg. 
A betegellátás részeként a csökkent együttműködésű 
páciensek komplex kezelése is tanszékünkön történik, a 
korábban e célból kialakított magas színvonalú speciális 
kezelőben. 



Fogszabályozási Tanszék
A fogszabályozás negyedéves tantárgy. A két félév során 
a hallgatók megismerkednek a különböző dentális és 
sceletális anomáliákkal, azok eredetével, kialakulásuk 
okaival. Elméleti és gyakorlati oktatás során elsajátíthat-
ják a különböző diagnosztikus módszereket és ennek 
megfelelően a különböző kezelési lehetőségeket. Be-
mutatásra kerülnek a kivehető (extraorális és intraorális) 
és rögzített készülékek és ezek alkalmazása. Az előadá-
sok és a gyakorlatok során nagy hangsúlyt helyezünk 
a prevenciós módszerek megismertetésére. Ennek célja 
hangsúlyozni a hallgatók számára az általános fogor-
vosok szerepét a különböző anomáliák kialakulásának 
megelőzésében. Az általános fogorvosi feladatok közé 

A parodontológia a fogágybetegségek, azaz a fogágy 
gyulladásos kórképeinek megelőzésével és kezelésé-
vel foglalkozó tudományág. A gyakorlati képzés során 
a hallgatók betegeket látnak el, elsajátítják a fog kő-
eltávolítás és polírozás különböző módszereit, ezen kí-
vül parodontális műtéteken is részt vesznek. 
A Tanszék a graduális és posztgraduális parodontológiai 
képzésben is szerepet vállal. A harmadéves hallgatók a 
„Bevezetés a klinikai parodontológiába” gyakorlat kere-
tein belül fantom- és kezelői gyakorlatok révén készül-
nek fel a negyed éven történő komplex betegellátásra. 
A Parodontológia Tanszék oktatói részt vesznek az 
odontológia, az orális biológia, a fogászati radiológia és 
a preventív fogászat tárgyak, továbbá az általános orvos-
képzés és a népegészségügyi medicina fogászat tárgyá-
nak oktatásában is. A posztgraduális képzés részeként, 
a „Parodontológia” szakorvosképzés keretein belül rezi-
dens orvosok is részt vesznek a mindennapi munkában. 

A Tanszék parodontológiai betegek szakellátását is vég-
zi, mind regionális, mind országos szinten. A fog ágy-
betegségek kezelése során a komplex terápiás elveknek 
megfelelően – a konzervatív terápia mellett – lehetőség 
van sebészi ellátásra, valamint labordiagnosztika révén 
egyes háttérbetegségek felderítésére is. 
A Parodontológia Tanszék oktatói az oktatás és betegel-
látás mellett a tudományos munkában is részt vesznek. 
A Tanszék minden oktatója Tudományos Doktori (PhD) 
fokozattal rendelkezik, és számos kutatási területen 
végeznek közös munkát a DE ÁOK más tanszékeivel, 
például az Orvosi Mikrobiológiai Intézettel. A fő kutatási 
témák „A fogak érintkezésének és a rágóizületi elválto-
zások vizsgálata”, „A CBCT fogorvosi és speciálisan 
pa ro  dontológiai vonatkozásainak vizsgálata”, „Humán 
her peszvírusok kimutatása fogkörüli gyulladásokban 
és összefüggések keresése a klinikai tünetekkel”, „Az 
anae rob bakteriális flóra vizsgálata parodontitiszben 
és összefüggések keresése a beteg parodontális stá-
tuszával”.

Parodontológia  Tanszék

tartozik a megfelelő időpontban történő fogszabályozó 
kezelés megkezdése, ezáltal az anomáliák kialakulásá-
nak, vagy súlyosbodásának megelőzése.



Az orális medicina tárgya igen komplex. Magába foglal-
ja a szájüregben előforduló bármilyen szájnyálkahártya 
elváltozás - amely izoláltan vagy más tünetekkel jelent-
kezik - illetve a szisztémás hátterű fogágybetegségek 
diagnosztikáját és kezelését is.  A tanszék szakellátása 
országos szintű, és mind járóbetegek, mind más klini-
kák fekvőbetegei számára végez diagnosztikai és terá-
piás beavatkozásokat. 
A tantárgy megértéséhez az orális patológia, mikrobi-
ológia, parodontológia, belgyógyászat és gyógyszertan 
ismerete nagy segítséget jelent. Ezért a fogorvosi kép-
zés utolsó évében kerül oktatásra, mind magyar, mind 
angol nyelven.  A hallgatók a gyakorlatok keretein belül 
részt vehetnek a betegellátásban: a betegek kórtörténe-
tének megismerésében, diagnosztikai beavatkozások-
ban segédkezhetnek, részt vehetnek a diagnosztikai 
beavatkozások eredményeinek kiértékelésében, illetve 
a szájnyálkahártya betegek fogazati szanálásában is. 
Az oktatás részeként a hallgatók a tudományos di-
ákköri munka (TDK) keretein belül részt vehetnek az 
egyes betegcsoportok rizikó faktorainak tudományos 
kiértékelésében és a következtetések levonásában. 
Jelenleg is több kutatási projekt folyik a tanszék rész-
vételével. Multicentrikus vizsgálatot végzünk (négy 
egyetem részvételével), mely a szájüregi daganatok 
nyál diagnosztikájával foglalkozik. Vizsgálatok folynak a 
fogágybetegség és a reumatoid artritis egymásra hatá-
sáról, illetve a prekancerózus elváltozások rizikó fakto-
raival kapcsolatosan.  

Orális Medicina Tanszék

Alapozó Orvosi 
Ismeretek Intézet
Az Alapozó Orvosi Ismeretek Intézet összefogja, koor-
dinálja a Fogorvostudományi Kar nem szakma specifi-
kus tanszékeit, melyek a Fogorvosi Anatómiai, Szövet- 
és Fejlődéstani, a Fogorvosi Biokémiai, a Fogorvosi 
Élettani és Gyógyszertani Tanszék, a Fogorvosi Orvos-
tani, a Fogorvosi Műtéttani Koordináló és a Fogorvosi 
Mikrobiológiai és Patológiai Tanszékek.
Ezen tanszékek végzik az alapozó tantárgyak (biofizika, 
kémia, biokémia, sejtbiológia), morfológia (anatómia, 
szövettan, fejlődéstan), molekuláris biológia (bio kémia), 
patológia (általános és orális patológia, patofiziológia, 
mikrobiológia), funkcionális biológia (élettan), magatar-
tástudomány (pszichológia, szociológia, etika) oktatását. 
Az előkészítő klinikai ismeretek, valamint a klinikai is-
meretek tárgykörén belül a megbetegedések és azok 
komplex terápiájának megismertetése a cél. Az okta-
tott tárgyak közé tartozik az orvosi genetika, a belgyó-
gyászat, sebészet, bőrgyógyászat, szemészet, fül-orr-
gégegyógyászat, a gyermekgyógyászat, szülészet, 
nő gyó gyászat, neurológia, pszichiátria, és oxiológia.
A hallgatók bekapcsolódhatnak az Alapozó Orvosi Is-
meretek Intézet által koordinált tanszékeken zajló tudo-
mányos kutatómunkába.



CAMPUS HOTEL DEBRECEN
4028 Debrecen, Kassai út 26. Tel./Fax: 52 529-100
+36 (52) 529-100 ▪ campus.hotel@collegehostels.hu

Debrecenben a hotel két épületből áll.
„A” épületben 25 egyágyas szoba és 161 kétágyas, für-
dőszobás szoba van, amelyek légkondicionáltak, színes 
tévével es hűtőszekrénnyel felszereltek.
A hotel „B” épületben pedig 138 kétagyas szoba es 99 
háromagyas szoba tálalható fürdőszobával es konyha-
sarokkal.
Felszereltség: tetőterasz, étterem, bar es büfé, bowling 
bar, fitness terem, szolárium, kézi- es kosárlabdapálya,
fénymásoló szalon, automata bankfiók es ATM, mosoda, 
24 órás recepciós szolgálat, parkoló.

III. SZ. MARKUSOVSZKY 
LAJOS KOLLÉGIUM
4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.
Telefon: 52/411-717/55611, /55220

Férőhelyek száma: 360
Agyak száma szobánként: 3
Felszereltség: garzonszoba (konyha, fürdőszoba
a szobában, erkély), szintenként tanulószoba, az
épületben mosókonyha, tornaterem, étterem, bar,
minden szobában internet kapcsolat

HUNÉP MEDIKUS 
HOSTEL 
(volt II.szamu Markusovszky Lajos Kollégium)
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
+36 52 532-348
medikus.hostel@collegehostels.hu

Férőhelyek száma: 319
Agyak száma szobánként: 3
Felszereltség: fürdőszoba, WC, TV, internet
eleres szobankent, mosoda, társalgó, tanulószoba,
videoszoba, kávézó, kerékpártároló, tornaterem.



DEBRECENI EGYETEM
FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Postacim: 4012 Debrecen Pf. 13.

Tel/fax: (52) 411-717 / 56722
http://dental.unideb.hu

https://www.facebook.com/defok/
 
 

Oktatási Titkárság
fokot@dental.unideb.hu


