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K e dv e s O lva s ó !
A Fogorvostudományi Kar idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Nagy esemény ez
számunkra és az első olyan mérföldkő a kar életében, amikor érdemes számot vetni, visszatekinteni, eltűnődni sikereinken, megköszönni támogatóinknak a bizalmukat és kifejezni a
jövőbe vetett hitünket.
Dr. Hegedűs Csaba
tanszékvezető, egyetemi tanár,
Csaba Hegedűs,
M.D., L.D.S., Ph.D., D.Sc.
Full Professor, Head of Department

E kerek évforduló ösztönzött minket arra, hogy létrehozzuk a kar öregdiák szövetségét és
megjelentessük e kiadványt, melyet most a kezében tart. Szeretnénk, ha valamennyi végzett hallgatónk együtt osztozna velünk a kar 10 éves fennállása alatt elért eredmények felet
érzett örömünkben és büszkeségünkben.

A 2003-ban megalakult Fogorvostudo

amely kifejezetten a fogorvosképzés cél-

szék kezdte meg működését úgymint

mányi Kar a Debreceni Egyetem egyik

jait szolgálta és szolgálja. A szakon belül

a Fogpótlástan, a Gyermekfogászati és

legfiatalabb kara, a debreceni fogorvos-

1996-tól kezdve folyamatosan alakultak

Fogszabályozási, az Arc- Állcsont és

képzés azonban sokkal régebbi időkre

meg a különböző tanszékek: elsőként a

Szájsebészeti, a Fogorvosi Műtéttan. A

nyúlik vissza. Az 1940-ben önállósodó

Konzerváló Fogászat, Parodontológia,

2000/2001-es tanévvel indult el a kül-

Stomatológiai Klinikát 1935-ben a Tisza

Fogorvosi Anatómia, Fogorvosi Bioké-

földi hallgatók angol nyelvű fogorvos-

István Tudományegyetem Orvosi Karán

mia, és a Fogorvosi Orvostan. A nem

képzése, amely fontos változást hozott a

a Sebészeti Klinika keretein belül hozták

önálló tanszékek létrehozásával jöhe-

Fogorvostudományi Intézet életébe.

létre. Az országban másodikként, 1981-

tett létre a Fogorvostudományi Intézet.

2004 februárjában, a Fogorvostudományi

ben került átadásra az az önálló épület,

A következő években még több tan-

Kar megalakulását követő évben adták

Kezelőhelyiég 1936-ban / Dental surgery in 1936
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first building of the dentistry in 1930
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Dear Reader,
The Faculty of Dentistry celebrates its 10th anniversary this year. It serves us as an excellent opportunity not only to establish
an alumni association but with its first issue of the alumni magazine, proudly mark this milestone. This is the time for us to
look back; render an account of our actions, think of all the results we have achieved and thank those who have supported
and trusted us. In this magazine, we wish to share our pride, joy and happiness with those of you who once graduated here,
or worked at the Faculty.

The Faculty of Dentistry is one of the
youngest faculties at the University of
Debrecen, though dental education
dates back as far as 1935. At that time it
was integrated in the course of the general medical training program. The firs
dental students began studying in the
academic year 1976-77. The increasing
demand to supply North-East Hungary
with dentists made it necessary to set
up a self-contained dentist training
program and a separate, modern 200
sqm building was designated for this
purpose. Completed in 1981 it provided suitable conditions for high quality work with 40 dental units, a lecture
hall, library, dental and phantom lab.

Munkatársak 1977-ben / Staff members in 1977

The school at that time was subdivided
into six units: restorative-, prosthetic-,
pediatric dentistry, orthodontics and
periodontology. The dental surgery remained in the original building after
the required reconstructions.
The 2000-01 brought important changes in the life of the Dental Institute: the
increasing number of Hungarian students and the introduction of dental
training for foreign students in English
made extension necessary.
In 2003 the Faculty of dentistry came
into being at the University of Debrecen. A year later a new 2-story, 2100
sqm building opened its door, with 32
dental units in 8 consulting rooms. The

Munkatársak 1979-ben / Staff members in 1979
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A régi „új ház” 1986-ban /
The old „new building”in 1986
képzéséért is, amely több mint 900 fogorvost érint.
A kar már korábban is részt vett az
egyetemen működő Multidiszciplináris
Orvostudományok Doktori Iskola Fog
orvostudományi Kutatások akkreditált
programjában, 2010 februárjától azonban már önálló Fogorvos
tudományi
Doktori Iskola ad lehetőséget a tudományos kutatásokra.
Magas szintű ellátást végeznek – a regionális és az országos szakrendelések
át a kar új, kétszintes épületét, ahol 32

itt folyik a regionális szakorvosképzés

keretein belül – a Fogorvostudományi

kezelőegység, egy 100 fős előadó-, és há-

keretein belül a rezidensek felkészítése,

Kar betegellátó egységei és az esély-

rom, 50 férőhelyes szemináriumi terem

és igen népszerű a ráépített szakvizsga

egyenlőség megteremtését célul tűzve

kapott helyet. Napjainkban a kar hallga-

program is. Karunk felelős a régióban

kívánják megvalósítani a speciális tö-

tóinak létszáma meghaladja az 600 főt,

dolgozó fogorvosok folyamatos tovább-

rődést igénylők, elsősorban a fogya-

Kar alapítási ünnepség / The Faculty establishment ceremony
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Munkatársak 2011-ben / Staff members in 2011

VIII. Kapcsolat Nap. Szerződés aláírása a Marosvásárhelyi és Ungvári Egyetemmel/ VIII. Partnership Day, 2011. Signing a contract
with the University of Tirgu Mures, (Romania) and with the National University of Ungwar (Uzhhorod, Ukraine)
C O N TAC T – A DEOEC F o g o rvo s t u do m á n y i K a r ALUMNI
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Átadási ünnepség 2011 / Opening cerenomy of the new wing in 2011
tékkal élő gyermekek és daganatos

szati kezelő egységekben. 2013 feb-

új, nemzetközi színvonalon felsze-

betegek ellátását is. Erre, és a képzés

ruárjában fejeződött be a Dékáni

relt bioanyagtani labor. Az oktatás, a

további bővítésére nyílt lehetőség a

Hivatal és a Tanulmányi osztály he-

kutatás és a betegellátás magas szín-

2012-ben elkészült új dento-alveoláris,

lyiségeinek átszervezése, felújítása és

vonalát az elmúlt években végrehaj-

maxillofaciális részlegekben és fogá-

ezzel egy időben került átadásra az

tott nagyszámú fejlesztés biztosítja.
Fennállásának 10 éve alatt a debreceni
Fogorvostudományi Kar vezető szerepet vívott ki a közép-kelet-európai
régióban mind az oktatás, mind a kutatás területén, fontos társadalmi szerepet betöltve ezáltal.
Most az a szándékunk, hogy lehetőséget teremtsünk öregdiákjaink számára
a régi társaikkal, tanáraikkal, valamint
a teljes alma materrel való kapcsolattartásra. Reméljük, hogy a Debreceni
Egyetemen töltött évek mindenkit segítettek közelebb vinni céljaik eléréséhez
és álmaik megvalósításához, és bízunk
abban, hogy munkájukkal öregbítették
karunk hírnevét.
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IX. Kapcsolat Nap meghívott vendégei / Invited guest of the IX. Partnership Day, 2012
big lecture hall could host 100 people,

plicants from all over the country.

opments assure the highest quality of

and there wre three seminar rooms

A new reconstruction and the exten-

education, research and treatment. In

which could seat 50 students each.

sion of the working area and facilities

just 10 years, the Faculty of Dentistry

The Faculty offers not only under-

started in the year of 2010 due to the

has acquired a lead position as one of

graduate but postgraduate programs

ever increasing number of Hungar-

Europe’s universities of excellence in

designed to produce specialist practi-

ian and foreign students. Since 2012 a

teaching and research.

tioners in several disciplines and also

brand new building with new lecture

The Alumni association is dedicated to

offers research training program (PhD)

hall, radiology department, and several

give you the opportunity to find your

to produce research scholars of interna-

dental units waits the students to start

fellow students and be in touch, not

tional standing. Specialist postgraduate

their education. A new dento-alveolar

only with your classmates, but with

training is available in the discipline

and maxillofacial surgery provides the

your teachers and other faculty mem-

of: restorative and prosthetic dentistry,

latest technology for curing patients

bers.

orthodontics, pediatric dentistry, peri-

and among them the disabled ones. The

We hope that the University of Debrecen

odontics, dento-alveolar oral surgery,

reconstruction of the Dean’s Office and

contributed to your professional career

and maxillofacial oral surgery. The Fac-

the Education Office was finished in

and helped you achieve your dreams.

ulty is responsible for the continuous

February 2013, at the same time a new,

We hope you will uphold our reputation

training of more than 900 dentists in

well-equipped Biomaterials Research

wherever you are in the world.

the region but attracts a numerous ap-

Laboratory was established. The devel-
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M E GKÉ RDE ZTÜK

Dr. Módis László Professzort
Professzor Úr nagyon sokat tett és bábás-

események leírásából nagyon sokat tanul-

kodott Karunk alapításakor, és mint kül-

hatunk. Megtanulhatjuk például akár je-

ső tanszékvezetőnk részt vett hallgatóink

lenkori történelmünk jelenségeit is jobban

oktatásában, tudományos munkájában.

értelmezni. Mióta emeritus professzor va-

Ismert, elismert professzor, mester, aki-

gyok, valamivel több az időm olvasásra,

nek munkássága sokak számára nyitott

de még mindig több könyvet vásárolok,

könyv. De ismerik-e az embert, aki mind

mint ahányat elolvasok. Azon vagyok,

e mögött van? Szeretnénk egy kicsit erről

hogy hátralékomat behozzam, bár most

kérdezgetni.

egyelőre újra fogom olvasni Földes Jolán:

Köszönöm (a kissé túlzó jelzők ellenére)

A halászó macska utcája c. regényét, mert

a kérdést.

néhány napja jöttünk haza Párizsból, ahol

Nem vagyok zárkózott ember, a köze-

– mások mellett – sokadjára megnéztem

lemben dolgozók – ideértve sok-sok volt

ezt a 180 cm széles, a Szajna partjára veze-

tudományos diákköri hallgatómat is - ezt

Még aktív professzorsága idején sokszor

tő, szerintem romantikus (mások szerint

tudják, tudták, és többé-kevésbé megis-

hallottuk Öntől, azt, hogy „ha egyszer

ronda) utcácskát.

merték rossz és jó tulajdonságaimat.

időm lesz…” és ismertük határtalan von-

Öröm volt számomra, hogy a FOK létre-

zódását az irodalomhoz. Most, hogy jut

Professzor Úr nagy utazó, hol, merre járt

jöttében bábáskodhattam, hiszen a fog-

elegendő idő az olvasásra, kik, mik a ked-

mostanában?

orvosképzésnek komoly múltja volt már

vencek?

Mindig szerettem utazni. A mi generáci-

akkor Debrecenben, a karrá alakulás tehát

Ez a vonzódás gyermekkorom óta tart,

ónknak nem adatott meg, hogy fiatal ko-

régen esedékes lett volna. Csakhogy ez

gimnáziumi magyar tanárom irodalmárt

runkban túl sokat utazgassunk külföldre.

bizonyos küzdelmekkel, néha harcokkal

(írót) szeretett volna belőlem faragni, de

Harmadéves orvostanhallgató korunkban

járt, mert volt komoly „ellenszél”. Har-

én ehhez nem éreztem elég tehetséget

egy barátommal biciklivel bejártuk Er-

colni kellett (és kellett volna korábban is,

magamban. Így megmaradtam „olvasó-

délyt, majd az Anatómiai Intézet tagja-

de ezt kevesen vállalták). Sok ember (kö-

nak”. Különösképpen szeretem a verseket.

ként – Krompecher István professzor úr,

zülük kiemelendőnek tartom Muszbek

Mintegy 3 éve egy új házba költöztünk, és

szeretett tanítómesterem jóvoltából 30

László professzor, rektor, Fésüs László

végre van egy jó nagy könyvtárszobánk.

éves kororomban elmehettem Svájcba, a

professzor, rektor, Márton Ildikó profes�-

Ennek a mintegy 11 ezer kötetet befoga-

Fribourgi Egyetemre 2 évre kutató mun-

szor, valamint a SOTE FOK részéről Zelles

dó helyiségnek nagy részét szépirodalom,

kát végezni. Fribourgi tartózkodásom

Tivadar professzor személyét) közös erő-

és nem szakkönyv tölti meg. Nagyon sze-

alatt egy nagy csapat tagjaként, majd ve-

feszítése, szorgalmas munkája és kitartó

retem a verseket. Ha lelkemet frissíteni

zetőjeként nem csupán viszonylag sikeres

küzdelme hozta meg az eredményt, a Kar

akarom, akkor elsősorban kedvenc költő-

tudományos tevékenységet folytattunk

létesítését, ami nagymértékben gazdagí-

im, Kosztolányi Dezső és Kormos István

(két év alatt 16 cikket publikáltunk), ha-

totta, gazdagítja 2003.-tól a DE OEC okta-

verseit olvasom. Jelentős gyűjteményem

nem sok tudományos kongresszusra is

tó és tudományos munkáját, nemzetközi

van történelmi témájú könyvekből, el-

elmehettem különböző európai országok-

hírnevét.

sősorban memoárokból.

ba. Innen kezdve egyre gyakrabban hívtak
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You have done, and helped, a lot during
the faculty establishment process, and
as a department head you were deeply
involved in the education and also the
scientific activities of dental students.

WE ASKED

Professor Dr. László Módis

You are a well known, appreciated and
respected professor and a master, whose
scientific work is an open book to most of
us. However, do people know the private

your favorite authors and what will you

impossible for my generation to travel

person behind all this?

be reading?

abroad due to the political situation. Al-

Thank you for the question, although I

I have this instinctive affection for litera-

though when I was a third year student,

think the attributes are slightly exagger-

ture since my childhood. My Hungarian

together with one of my fellow mates

ated.

literature teacher wanted me to become

we went on a bike tour through Tran-

I do not consider myself to be reserved

an author, a man of letters, but I did not

sylvania, and later when I was already a

and my colleagues who work with or

consider myself talented enough to be-

member of the Department of Anatomy,

near me, including student members of

come one. So I became a “reader” instead.

Histology and Embryology by favor of

my scientific group know me well; they

Most of all I love poems. About three

Professor István Krompecher my beloved

are more or less aware of my good and

years ago we moved into a new house,

teacher and Master I spent two years at

bad characteristics. It was a great plea-

and we have a pretty large library at last.

Friburg University in Switzerland. I was

sure to have been involved in the estab-

The room is large enough to store our 11

thirty years old at the time. During my

lishment of the Dental Faculty. Dental

thousand books, most of them literature

stay in Friburg I had a lot of opportuni-

education in Debrecen already had a

and not science. I love poems. Most of

ties, not only doing research work first as

significant history, and the formation

the time, when I want to refresh my soul

a scientific member, later as the head of

of the faculty was clearly long overdue.

I read poems of Dezső Kosztolányi and

this group (we published altogether 16

However, the process was a struggle and

István Kormos. I have a significant col-

papers) but to attend congresses all over

sometimes a real battle, because of the

lection of historical memoirs and auto-

Europe as well. From that time I was

current “upwind”, and objections to it.

biographies. From history we can learn

invited more and more often to partici-

We had to fight (we should have started

a lot. For example reading the history of

pate at international congresses and give

doing it earlier) but only a few people

the past we can explain the present social

lectures, but I also used my free time to

took the risk and responsibility to do

issues better. Since I became a professor

look around the given country, to wan-

so. Due to the outstanding efforts of in-

emeritus I have more free time, but I still

der through the streets and to meet the

dividuals such as Prof. Laszlo Muszbek,

buy more books than I can read. I am try-

local people. This turned out to be such

Prof. Laszlo Fesus, Prof. Ildiko Marton

ing to catch up with my backlogs and my

a marvelous feeling and experience that

and Prof. Tivadar Zelles at the Faculty of

plan now is to re-read Jolán Földes’s novel

I decided that I would travel whenever I

Dentistry of Semmelweis University in

“The Street of the Fishing Cat” (Rue de

had the possibility. I think there is noth-

Budapest the faculty was established in

Chat Qui Peche). The reason is that we

ing more enjoyable than to get to know

2003 and has contributed to the scientif-

have just returned from a trip to Paris –

the history and culture of other nations.

ic work and international recognition of

where besides others – I visited the small,

I always wanted to be prepared when I

the Medical and Health Science Center

only 180 cm wide, street leading to the

visited a new country and read a lot be-

ever since.

River Seine. I find this street very roman-

fore the journey but I also saved enough

tic, though a lot of people think it is ugly.

time to meet the people there. I am very

While you were an active professor we

fond of New Zealand and the Maoris, but

heard you say several times: “When I

Professor, you love travelling. Where

also of Kenya and the natives there. I like

retire and have a lot of time…” And we

have you travelled recently?

Japan with the very diligent and at the

all know of your great love of literature.

That is very true I do like travelling. At

same time very reserved Japanese, the

Now that you have enough time who are

the time when I was young it was almost

states in the USA and their inhabitants,
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rangos nemzetközi konferenciákra, és az

orvostörténésztől (az ő tudományos mun-

egyetemi tanár. Ez persze nem az én ér-

ezeken való részvétel utazási élményekkel

kásságát jelzi a közel 500 eredeti tudomá-

demem, de feltehetően a kezdő stimulust,

is járt, mert minden nap volt néhány sza-

nyos közlemény és könyv), akit én – mint

a tudomány művelésének szeretetét tőlem

bad órám mászkálásra, nézelődésre, em-

akkori oktatási rektorhelyettes – hívtam

kaphatták.

berekkel való találkozásokra. Ekkor hatá-

meg Debrecenbe az orvostörténelem elő-

diákköri élet folyik, sok szép eredmén�-

roztam el, hogy ha egyszer megtehetem,

adójának. Kurzusait közel 300 hallgató

nyel. A mai hallgatói generáció más gon-

sokat fogok utazni. Szerintem aligha van

látogatta évente. Én is meghallgattam sok

dolkodású emberekből áll, mint sok más

nagyobb élmény, mint különböző kultú-

előadását, és próbáltam megérteni ennek

korábbi generáció fiatalja. Végzetes hi-

rák megismerése. Mindig igyekeztem fel-

a karizmatikus embernek a hallgatóság-

bának tartom azonban ezt felróni, ezen

készülten menni egy idegen országba, és

ra gyakorolt hatását. Azt hiszem, sikerült

siránkozva a tehetséggondozás köteles-

igyekeztem helyi emberekkel is szót vál-

Árpád barátom „titkát” megfejteni: hihe-

sége alól kibújni, ezért bárkit megkövezni,

tani. Nagyon megszerettem Új-Zélandot

tetlen tudása, nagyszerű előadó-képessé-

hiszen ez az élet rendje. Minden generá-

és a maori embereket, Kenyát és a maszáj

ge, színes, vonzó személyisége, amelyből

ciónak megvannak a tehetséges, igényes

embereket, Japánt a nagyon tartózkodó,

sugárzott egy kitűnő kutató, és egy széles-

tagjai, őket ugyanúgy fel kell fedezni, mint

de igen szorgalmas japán emberekkel, az

körűen művelt ember minden attribútu-

azt mi tettük 40-50 éve, és minden tehet-

USA sok államát a sokféle polgárával ide-

ma. Sajnos Szállási Árpádot tavaly elvesz-

séges emberhez meg kell találnunk azt a

értve a meglátogatott számos indián törzs

tettük. Nem csupán a Debreceni Egyetem,

lelki „kulcsot”, ami őt ráhelyezi a megfe-

tagjait, szinte hazajárok Finnországba,

hanem a sok kiváló emberből álló magyar

lelő, szellemileg felfelé vezető ösvényre.

és a finn társadalom, a finn ember élet-

tudomány történész társadalom is gyá-

Sémák erre nincsenek, ne is legyenek,

filozófiája sok más társadalomnak (pld.

szolja.

hiszen nem élünk falanszterben. Más a

Magyarországnak), és sok más nemzet

Az egyetem történet (a Debreceni Egye-

mai fiatalok értékrendje, mint a mienk,

fiainak példaképe lehetne. Felfedeztük az

temé és a Debreceni Református Kollégi-

mondják néhányan. Nézd meg, hogyan

egyik legkisebb, de szerintem a legszebb

umé, ahol a debreceni felsőoktatás indult

öltözködnek, mondják mások, ezekkel

Kanári szigetet, Lanzarote-t, ahova min-

1538-ban) is érdekel, ezt elég jól ismerem,

akarsz foglalkozni? Az így gondolkodó

den évben igyekszünk elmenni (ebben az

de ezen a területen sem végeztem alkotó

oktató ne tartsa magát egyetemi oktató-

évben is voltunk ezen a csodálatos vulká-

munkát.

nak. A mai fiatalok egy része pragmatiku-

ni szigeten). Néhány hónapja voltunk Jor-

Intézetünkben ma is élénk

sabb gondolkodású, mint amit korábban

dániában, ahol megcsodáltuk a páratlan

Az is ismert, hogy nem csak az orvostudo-

tapasztaltunk. Ezt egy megfelelő érzékkel

szépségű, romjaiban is imponáló ősi vá-

mány múltja, de jövője is érdekli. Számos

rendelkező oktató az ügy érdekében fel is

rost, Petra-t, felmentünk a Nebo hegyre,

tudós, egyetemi tanár lehet hálás, hogy el-

tudja használni, hiszen ha a tudományos

ahonnan bizonyos leírások szerint Mózes

indította pályáján. Hogyan látja az után-

képzésben, a tudományos kutatás vala-

megpillantotta az Ígéret Földjét, és ahol

pótlás nevelés jelenét, jövőjét, a tudomá-

milyen témájában a célt képes pontosan

meg is halt. Ha még egy életem lenne, fel-

nyos diákkörök lehetőségeit?

megjelölni, ez éppen elegendő pozitív

tehetően a valóban nagy utazók (és felfe-

A tanár – különösképpen az egyetemi ta-

motiváció egy pragmatikus fiatal, tehetsé-

dezők), Baktay Ervin vagy Teleki Sámuel

nár – elsőszámú kötelessége az utánpótlás

ges embernek. Tehát ne siránkozzunk, ne

nyomdokain járnék.

nevelése. Eötvös József óta írásba foglal-

ítélkezzünk, hanem dolgozzunk hallgató-

va is tudjuk, hogy csak az lehet egyetemi

inkkal, és mutassunk példát. Egyébként én

Tudjuk, hogy, Professzor úr szívesen fog-

tanár, aki a kutató munkában is kiváló.

azt tapasztaltam, hogy az üres szövegre, az

lalkozik az egyetem, orvoslás történetével.

Én nagyon szerettem tehetséges diákok-

öncélú szigorúságra korábban sem voltak

Van-e valami érdekes történet, lelet, amire

kal foglalkozni. Intézeti dolgozószobám

vevők hallgatóink. A jövő tehát egyálta-

rábukkant munkája során.

egyik dísze és talán az életpályám legna-

lán nem olyan sötét, mint azt sokan lefes-

Orvostörténettel nem foglalkozom, bár

gyobb értékének szimbóluma az egyik

tik. Csupán a jövőképet, és a szakmailag

igyekszem ezen a tudomány területen

polcomon látható kb. 80 díjazott TDK pá-

eredményes (azaz boldog) jövőhöz vezető

is ismereteket szerezni. Nagyon sokat

lyamunka, ezeket a laboratóriumunkban

utat kell kissé másképpen elképzelnünk

tanultam Dr. Szállási Árpád profes�-

dolgozó hallgatók írták. Hajdani tudomá-

nekünk oktatóknak, mint azt akár egy ge-

szortól, az egyik legkiválóbb magyar

nyos diákköri hallgatóim közül nyolc lett

nerációval korábban elképzeltük.
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especially several indigenous Indian

knowledge, his excellent interpretation,

prized scientific theses of my students

tribes I visited. I consider Finland almost

colorful attractive personality gave off

who have worked in my laboratory are

as my second home, Finnish society, the

the aura of a man of research with a large

the honors and also the greatest value

Finnish people’s philosophy of life in

vision of the world around him. Unfor-

symbols of my career. Eight of my former

some ways could serve as a perfect

scientific students became professors.

model for other nations (for exam-

It is of course not only my merit but

ple for Hungary). We discovered one

may be the first impulse to the love of

of the smallest but nicest islands of

scientific work was given by me. The

the Canarias, Lanzarote, and we do

student scientific life in our Depart-

our best to visit it every year (we

ment is still vivid and good results

have already seen this small volcanic

are still coming. Nevertheless it must

island this year). A few months ago

be mentioned that the values and the

we went to Jordan where we could

mentality of the new generation is

admire Petra, a truly unique and

somewhat different from the older

wonderful impressive ancient town

ones. Due to these differences I think

of picturesque charm, though in ru-

it would be a fatal mistake only to

ins. We climbed the Mount Nebo the

cry and not to support these talented

peak where the prophet Moses saw

students. That’s life and we have to go

for the first time the Promised Land

on. Every generation has its talented

and where he died as it is mentioned

and sophisticated members to be dis-

in certain papers. If I could only have one

tunately we lost him last year. Not only

covered as it was done 40-50 years ago.

more life I would follow the footsteps of

the University of Debrecen but the whole

We have to find the person-specific key

the famous travelers Ervin Baktai and

of the Hungarian Historian Society miss

to open their soul and put them on the

Samuel Teleki.

and mourn him.

right trail to intellectuality. These have

I am also interested in the history of the

no scheme and better not have one; after

We know of your love of spending time

University (and also the history of the

all we do not live in a Phalanstery. The

researching the history of the University

Reformed College where higher educa-

scale of values or the importances of cer-

and Medicine. Can you tell us an inter-

tion in Debrecen started in 1538); I know

tain values are different for the new gen-

esting story that you had found during

it quite well despite the fact that I haven’t

eration as one says. “Just look how they

your search?

done any creative work in this field.

dress, you really want to deal with these?”

Actually I haven’t done any active re-

say others. This type of thinking is un-

search work in the topics but I like to

It is also known that you are interested

suitable for a man who considers himself

learn as much as I can in this field as

not only in the past, but the present and

a university teacher. The thinking of the

well. I learned a lot from Professor Ár-

future situation of Medicine. You have

younger generation is sometimes more

pád Szállási, who is one of the best scien-

set forth a good number of scientists and

pragmatic than it was thought earlier.

tists in this field in Hungary and nothing

professors in their careers. How do you

However, at the same time it can be an

proves this better than his books and his

see the present and future of education

advantage and can be used by a gifted

more than 500 publications. In the time

and student scientific activity?

lecturer to reach the given aim. Some-

when I was vice rector for education I in-

The principal duty of a teacher, especially

time it is quite enough to set the goal

vited him to give lectures at our Univer-

of a university teacher, is to educate the

to the students and that gives the right

sity. His courses were attended by about

next generation. As it was written by

motivation to them. So let us not com-

300 students. I also took part in the lec-

József Eötvös, only those who are excel-

plain or judge them, instead, let us work

tures and while listening to him I tried to

lent in scientific work can be good pro-

with our students and set them a good

understand the effect of this charismatic

fessors. I am very fond of the education

example. Otherwise I noticed that empty

man upon his audience. I think at last I

and guidance of talented students. On

words and self-interested strictness leads

worked out his secret: his unbelievable

the shelf of my department study the 80

to nothing. So the future is not as dark
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Tudjuk, hogy azért a tudományos kutatással sem szakította meg kapcsolatát,
s még mindig foglalkozik a mozaik plasztikával. Szólna néhány szót erről is?
Krompecher Professzor úr inspirált arra, hogy porckutatással foglalkozzak. Sok érdekes eredményt értünk el, és számos publikációt – ideértve két
felkérésre írt angol nyelvű kézikönyvet készítettünk, készítettem. Ezek u.n.
alapkutatással (mai nyelven u.n. felfedező kutatással) foglalkozó munkák
voltak. Néhány éve összehozott a sors egy igen tehetséges és fiatal budapesti ortopédsebésszel, Dr. Hangody Lászlóval (ma már tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA levelező tagja). Hangody László a kilencvenes évek elején kezdett foglalkozni ízületi porc-pótló technikákkal. Ez a kutatási irány
már akkor világszerte népszerű volt, hiszen mint tudjuk, az ízületi porc

Osteochondrális graft / Osteochondral graft

betegségei (különösképpen az osteoarthrosis) igen gyakoriak. A porcszövet pusztulása azért fatális, mert a porcsejtek a növekedés befejeződése
után nem képesek osztódni, azaz a porc nem képes regenerálódni. Ezért a
kutatások fő iránya a mesterséges ízületek vagy ízületi felszínek tervezése,
kísérletes és humán alkalmazása volt. Hangody dr. ismerte Krompecher
István azon közleményeit, amelyekben bemutatta, hogy kísérleti állatokban, sőt betegekben lehetséges a sérülés vagy a degeneráció helyére autolog
osteochondalis graftokat beültetni (az első humán műtétet Krompecher
István kísérletei alapján Pap Károly professzor úr végezte Debrecenben). A
humán alkalmazás nem terjedt el. Hangody László a Krompecher profes�szor úr által publikált eredmények alapján újra elkezdett az osteochondrális
autograft technikával foglalkozni. Állatkísérletekben megállapította, hogy
egy speciális, általa tervezett műszerkészlet segítségével ki lehet venni
mintegy 3-4 mm átmérőjű, és mintegy 10-14 mm hosszú osteochondrális
cilindereket a femoropatellaris ízület femoralis ízfelszínéből, és ezeket be
lehet ültetni ugyanazon egyed károsított, például a legintenzívebben terhelt, ezért a leggyakrabban károsodott femur condylus felszínébe. Néhány
sikeres kísérleti munkával töltött év után megkapta az engedélyt az ugyanilyen típusú humán műtétek végzésére. A műtét során az elpusztult porcszövet helyére több apró osteochondrális cilindert ültet be, és műtét (ez
általában arthroscopos műtét) után a graftokkal képzett új ízületi felszín
ránézeti képe mozaikszerű. Innen a név: mozaik plasztika. Ez a világ egyik
legelterjedtebb ízületi felszín-képző eljárásává vált. Sokan egyszerűen úgy
hívják ezt a módszert, hogy The Hungarian Technique. Ennek a technikának a szövettani módszerekkel történt ellenőrzését, illetve a továbbfejlesztések szövettani vizsgálatát mi csináljuk. A beteg beleegyezése és az illetékes etikai bizottság engedélye alapján, a műtét után (általában 9 hónap
után) mintát lehet venni arthroscopos beavatkozással a graft-host határról,
és ezeket a mintákat mi kapjuk meg mikroszkópos elemzésre. A szövettani
vizsgálatok szerint a beültetések több mint 90%-a jó minőségű, új ízületi

1.ábra
Szövettani metszet, ami 9 hónappal a mozaik
plasztika után vett biopsziás mintából készült. A
minta a graft-host határról származik. Az ízületi
felszínre merőleges síkban készült metszetben a
porc extracelluláris matrix jellemző komponenseit, a proteoglycan molekulákat festettük meg.
Figyeljék meg a host (a vastagabb terület) és a
graft (vékonyabb area) teljes fúzióját.
A histological section made from a biopsy sample
taken from the graft-host border 9 months
after the surgery (mosaic plasty). The section
was perpendicularly cut to the articular surfce,
and stained for proteoglycan molecules which
are characteristic components of the cartilage
extracellular matrix. Please note the total fusion of
the host (thicker area) and the graft (thinner area).

felszínt eredményez. Most egy további fejlesztésen dolgozik a Hangodycsapat, a friss alloplasztikára épülő mozaik plasztikán. A legutóbbi mintát
pár hete kaptuk meg. Az orvostudományokban dolgozó u.n . „elméleti”
kutató egyik legnagyobb öröme az, ha tudását a klinikai munkában is lehet
gyümölcsöztetni. Ezzel magam is így vagyok.
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as it seems. Only we lecturers need to set

professor

Krompecher’s

up our vision, the long term outlook in a

investigations). Hangody

different way as we did some generations

restarted these investiga-

ago, and we have to find a new path that

tions: he discovered that

leads to our professional success.

the so called osteochondral cylinders 10-14 mm

We know that you have not given up sci-

in length and 3-4 mm in

entific research; you are still dealing with

diameter can be taken out

Mosaicplasty.

from the femoral surfaces

The cartilage tissue research of mine

of the femoropatellar joint

was inspired by Professor Krompecher.

with an instrument de-

I had many interesting results and pub-

signed by him especially

lished them in papers, and I also wrote

for this purpose, and these small cyl-

two books on this topic. These works

inders can be implanted into the same

are considered to be basic sciences (or

individual to the site where the articular

exploratory research as it is called to-

cartilage is destroyed (very frequently in

day). A few years ago I met a very tal-

the femoral condyles). After spending a

ented young orthopaedic surgeon, Dr

lot of time with successful animal expe-

László Hangody (he is now a member

riences he finally got the permission for

of the Hungarian Academy of Sciences,

human testing. He inserted several tiny

a professor and head of a department).

osteochondral cylinders to the diseased

Hangody started his animal experiments

places and substituted the destroyed

following the footsteps of professor

osteochondral tissue with them using

Krompecher in the substitution of dam-

arthroscopy. The new cartilage surface

aged articular cartilage research at the

looks like a mosaic, and the method

beginning of 1990’s This topic was very

earned the name mosaicplasty or mosaic

popular world wide as joint diseases

grafting. The method he invented that is

(especially osteoarthritis) are very com-

already widespread all over the world

mon. The destruction of the articular

and is also called the “Hungarian Tech-

cartilage tissue is very significant because

nique”. Nine months after the operation,

the cartilage cells are not able to multiply

with the permission of the patient and

after their development stopped, so it is

the Medical Ethics Committee, a small

not a self-curing tissue. The aim of these

biopsy was taken from the border of

new studies is to create artificial joints

the graft -host and the histological ex-

or cartilage surfaces and to investigate

amination was done in our laboratory

the possible application both in case of

in Debrecen. All the histology proved

animals and in humans. Dr. Hangody

the success of the method and in 90 %

studied the publications of professor

of the cases the newly formed cartilage

Krompecher, especially those where Dr

is in good quality. The “Hangody team”

Krompecher presented his ideas that

has just started to develop a brand new

after degeneration or traumatic injuries

method, mosaicplasty based on fresh al-

there was a possibility to implant auto-

loplasty. We received the latest samples

log osteochondral grafts to the diseased

a few weeks ago. The greatest joy of a

sites both in animals and in humans

theoretical researcher is to see his work

(the first human operation was done by

in practice. I am so glad to have experi-

professor Pap in Debrecen, following

enced it myself.

2. ábra
Az előző mikroszkópos látótér polarizációs

mikroszkópban

fényképez-

ve. Élénk optikai anizotrópia figyelhető meg mind a host mind a graft
területén. Az optikai anizotrópia a
proteoglycan molekulák jelentős mértékű szubmikroszkópos térbeli orientációját jelzi. Ez jellemező az ép ízületi
porc sejtközötti állományára.
The previosly demonstrated microscopic
visual field photographed in polarized
light

microscope.

Intense

optical

anisotropy can be observed both in
the host and graft areas. The optical
anisotropy indicates a high level of the
submicroscopic spatial orientation of
the proteoglycan molecules. This is a
characteristic feature of the extracelluar
matrix in normal articular cartilage.

C O N TACT – A l u m n i i s s u e of t h e U D MHS C F ac u lt y of D ent i s t r y
C O N TAC T – A DEOEC F o g o rvo s t u do m á n y i K a r ALUMNI k i adv á n y a

13

Arc- Állcsont és
Szájsebészeti Tanszék

szakterületi betegségek tünetegyüttesére,
diagnosztikájára,

kezelésére

fókuszál,

valamint a fogorvosi tevékenységükhöz
szükséges alapvető sebészeti beavatkozások elméleti-, valamint gyakorlati síkon
történő elsajátítását célozza meg (mint
pl. érzéstelenítés, fogeltávolítás, kisebb

A Fogorvostudományi Intézet 1999-es

kar is bővült. Többen szereztek szakké-

nyálkahártya elváltozások eltávolítása). A

megalakuláskor a szájsebészeti osztály

pesítést arc-állcsont és szájsebészetből

gyógyító munkával szorosan összefüggő

már a régió szakellátásának jelentős ré-

illetve dento-alveolaris sebészetből.

A

kutatási tevékenységek főként a károso-

szét végezte. A szomszédos megyékben

DEOEC FOK Arc- Állcsont és Szájsebé-

dott szájüregi struktúrák helyreállításá-

lassan elsorvadtak a működő osztályok

szeti Tanszéke az ország hat regionális

ban felhasználható sebészeti eljárásokra,

és a betegek folyamatos ellátást találtak

ellátó centrumának egyike. Az a feladat

valamint a fogpótlások elkészítését tá-

a DEOEC FOTI Szájsebészeti osztályán.

1,7 milló lakos ellátását jelenti. Szakterü-

mogató implantológiai beavatkozásokra

2007-ben a folyamatos fejlődés eredmé-

leteink a maxillofacialis traumatológia,

irányul. Tanszék munkatársai tagjai il-

nyeinek köszönhetően megtörtént a száj-

onkológia, rekonstruktív sebészet, fej-

letve részt vesznek a hazai tudományos

sebészeti osztály átalakulása Arc-Állcsont

lődési rendellenességek-, nyálmirigyek

és szakmai társaságok, mint a Magyar

és Szájsebészeti Tanszékké. A fejlődés

sebészete, preprotetikai sebészet. Évente

Arc- Állcsont és Szájsebészeti Társaság

nem állt meg. A DEOEC sikeres pályá-

1800- 2000 műtétet végzünk. Ambulan-

és a Magyar Fogorvosok Implantológiai

zati

eredményeként

ciáinkon évente 12-13000 beteget látunk

Társasága, elnökségének munkájában

jelentős infrastrukturális fejlesztések kö-

el. Folyamatosan új műtéti eljárásokat ve-

publikációnk jelennek meg hazai és nem-

vetkeztek. A tanszék a régi szemklinikai

zetünk be, elsősorban a rekonstruktív és

zetközi lapokban. Többen rendelkeznek

épületből, mely már nem volt alkalmas a

a fejlődési rendellenességek sebészete te-

tudományos (PhD.) minősítéssel illetve

megnövekedett betegforgalom és oktatási

rületén. Az Tanszék betegellátó tevékeny-

állnak a fokozat megszerzése előtt. Folya-

feladatok ellátására, új épületbe költözött

sége mellett oktatási- és kutatási feladatok

matos a kapcsolat a régió dento-alveolaris

és műszerparkja is teljesen megújult. A

is ellát. Szemeszterenként 110 tantermi

sebész szakorvosaival. Részükre rendsze-

2011-re befejeződött infrastrukturális

előadást és 460 gyakorlati órát tartunk. A

resen szervezünk szinten tartó és tovább-

fejlesztésekkel párhuzamosan az orvos-

leendő fogorvosok oktatása nagyrészt a

képző tanfolyamokat.
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Department of Oral
and Maxillofacial Surgery
When the Institute of Dentistry was

can tell that 1800-2000 operation is done

surgical procedure. The clinical treatment

founded in 1999, the oral surgery de-

by the department annually. Our outpa-

goes hand in hand with research activi-

partment was already fully involved in

tient department treats around 12-13000

ties, especially in the reconstruction of

treating the majority of the region’s most

patient in a year. Recently new operation

damaged oral structures and at implant

advanced surgical cases. The divisions of

techniques were introduced, mainly to

supported prosthesis. The lecturers of the

the adjacent counties who had basic treat-

solve developmental diseases and recon-

department have membership in Hungar-

ment facilities gradually diminished and

structive problems. Apart from clinical

ian and also in international associations

all the cases were sent to the department

work and carrying out scientific research,

and do a lot of extra work .as a board

of Oral Surgery at the University of Deb-

most of which, is internationally pub-

member of the Hungarian Maxillofacial

recen. In 2007, the continuous improve-

lished, the department takes an active role

Association or the Hungarian Dental

ment of the department led the oral sur-

in teaching, and is responsible for 110 the-

Implantology Association. The majority

gery department to develop into a fully

oretical and 460 hours practical lesson per

of the staff is active member of the PhD

functional oral and maxillofacial surgery

semester. We believe the future of dental

program, and few have already got PhD

department. The development still strives

education is closely based on understand-

degree. The department promotes life-

to develop today. The UD MHSC has

ing the scientific background to reach a

long learning opportunities and organizes

been successful in receiving funding and

diagnosis and to then project a treatment

courses for dento-alveolar surgeons with-

as a result major infrastructural improve-

plan and to finally carry out the necessary

in the region.

ments have occurred. The ever increasing
patient numbers and the increase in intake
of students made it necessary to move to a
larger and more state of the art facility and
we had the possibility to improve technology. The infrastructural development was
completed in 2011 and this gave new opportunities for doctoral staff to specialize
in the field of oral and maxillofacial surgery, through recent years we have seen
the number of specialists drastically increase. Many have obtained qualifications
in sub-specialties of maxillofacial surgery.
The department is one of the six national
regional oral and maxillofacial treatment
centers. Today, this centre of excellence
treats 1.7 million inhabitants. Our special
fields of interest are maxillofacial traumatology, oncology, reconstructive surgery
and operative treatment of the developmental diseases, beside salivary gland
and pre-prosthetic surgery. We proudly
C O N TAC T – A DEOEC F o g o rvo s t u do m á n y i K a r ALUMNI
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Fogpótlástani
Tanszék
A fogpótlástan egyike a legnagyobb hagyománnyal rendelkező
tárgyaknak a fogászati oktatásban.
A Tanszék feladatai közül legfontosabbak az oktatási feladatok, melyek jelentős részét a magyar és angol nyelvű graduális fogorvosképzés adta és adja. Az ezen képzés keretében oktatott tárgyak összóraszáma tanévenként több mint 2000 óra.
A tanszék által legmagasabb óraszámban oktatott tantárgyak
közül külön kiemelendő a Fogpótlástan, a Fogászati anyagtan, a Rögzített fogpótlások propedeutikája és technológiája,
a Teljes és részleges kivehető fogpótlások propedeutikája és
technológiája. Az elmúlt időszakban folyamatosan fejlesztettük a kurrikulumokat, követve az anyagtani, illetve a fogpótlástani betegellátásban bekövetkezett változásokat, mely
keretében például ez évben került átadásra a CAD-CAM
rendszerek oktatásához szükséges infrastruktúra.
Oktatási tevékenységünk azonban meglehetősen szerteágazó.
A graduális fogorvosképzésen túl rendszeresen szervezünk
olyan posztgraduális kurzusokat, melyekre nemcsak a környező megyékből, de az ország szinte valamennyi szegletéből
érkeznek résztvevők a hazai, illetve külföldi előadók meghall-
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gatására. Ilyenek például a Fogorvos- Fogtechnikus Fórum,
melyet az idén már 19. alkalommal szervezünk meg, illetve
a manuális készségeket fejlesztő kurzusaink, melyeken több
ezer részvevő fordult meg az elmúlt években.
A tanszéken az elmúlt 10 év során mintegy 50 sikeresen megvédett diplomamunkát írtak. A Fogpótlástani Tanszék oktatói
munkáját a kar által minden évben elvégzett hallgatói-elégedettségi vizsgálatok évről-évre egyre magasabb pontszámmal
értékelik.
Az oktatási feladatokon túl a tanszék három országos szakrendelést, a helyreállító protetikai, (melynek kereteiben elsődlegesen a daganatos, balesetet szenvedett, és szájpadhasadékos,
betegek ellátása történik), a fogászati allergológiai (ahol a fogászati anyagokkal szembeni allergiás megbetegedések kerülnek
kivizsgálásra), valamint a geroprotetikai szakellátás működését
koordinálja, mely szakrendeléseken évente 12-13000 alkalommal jelennek meg betegek.
Az elmúlt 10 évben tanszékünknek hat pályázatot sikerült
megnyernie, összesen mintegy 100 MFt értékben. A sikeres
pályázatainknak köszönhetően a tanszék, valamint a kar kutatási tevékenységének támogatására nemzetközi színvonalú
bioanyagtani labort alakítottunk ki.
A Fogpótlástani Tanszéken zajló tudományos kutatómunkát
részint anyagtani, részint a határfelületeken lezajló folyamatok köré csoportosíthatjuk. A tanszék oktatói, az elmúlt
években több mint 25 közleményt jelentettek meg, emellett
előadóként több mint 100 hazai és nemzetközi tudományos
rendezvényen vettek részt.
A tanszék több szakmai szervezet munkájában is részt vállal. Prof. Dr. Hegedűs Csaba,
a tanszék vezetője, aki 2009től egyben a Kar dékánja is,
több egyetemi országos és
nemzetközi szervezet munkájában vesz részt. Ilyen például az International College of
Prosthodontics és a European
Prosthodontic Association,
ugyanakkor vezetőségi tagja
a Magyar Fogorvosok Egyesületének, elnöke Magyar
Fogpótlástani Társaságnak,
tanácstag a Fog- és Szájbetegségek Szakmai kollégiumi
tagozatában és természetesen
tagja a Magyar Orvosi Kamarának is.
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Department
of Prosthetic
Dentistry
In dental education, Prosthetic Dentistry is one of the dental
subjects with some of the oldest traditions.
Gradual education has been the most substantial part of the
Department’s tasks, both in the Hungarian and in the English program. The number of undergraduate classes given by
the Department of Prosthetic Dentistry totals over 2000 lessons per academic year. Among these classes the highest annual hour subjects are Prosthetic Dentistry, Dental Materials,
Propedeutics and Technology of Fixed Prosthodontics, and
Propedeutics and Technology of Total and Partial Removable
Dentures.
To keep up to date, we are improving our curricula regularly,
giving special regards to the changes in the fields of dental
materials and prosthodontic patient care. On account of these
changes we strive to develop an infrastructure required for the
education as well. For example CAD-CAM Systems have been
introduced this year.
Activities carried out by the Department are rather diverse.
Beyond the graduate dental education we also organize postgraduate courses inviting Hungarian and foreign lecturers. We
have attendees at these presentations not only from the surrounding counties, but also from remote parts of Hungary. The
“Dentist – Dental Technician Forum” held annually is very
popular, and our hands-on courses attract hundreds of professionals every year, to mention only a few.
During the last 10 years more than 50 students successfully
completed and defended their theses in the Department. The
educational performance of the Department is resulting in
higher complacence from year to year, according to the evaluation forms filled in by the students.
The three public specialist practices that are coordinated and
actuated by the Department of Prosthetic Dentistry are Reconstructive Prosthetic Dentistry, Dental Allergology and
Geroprosthodontics. The scope of activities of Reconstructive
Prosthetic Dentistry is prosthetic rehabilitation for patients
following surgical treatments of tumours, facial injuries or
cleft palate. Dental Allergology is to disclose allergies to dental
materials and to propose treatment options for these patients.
Geroprosthodontics deals with the special needs of the elderly.

The number of patients attending these specialist practices is
approximately 12 to 13 thousand per year.
The research activities of our Department are sponsored by scientific grants. During the last 10 years the 6 successful tenders
brought in roughly 100 million Forints. This made it possible
to establish a well-equipped internationally rated Biomaterial
Research Laboratory, serving not only the work of the Department but of the whole Faculty as well.
Our scientific investigations are focusing on the field of dental materials and also in the reactions of interfaces on different
dental materials. In the past few years editorial staff working in
the Department have been involved in the publication of more
than 25 papers. In addition they gave lectures on more than
100 scientific events.
The Department takes part in the work of many professional
organizations too. The head of the Department Prof. Dr. Csaba
Hegedűs , who is also the dean of the Faculty from the year
of 2009, serves as the president of Hungarian Prosthodontic
Association. He also sits on the Board of the Hungarian Dental Association, the Hungarian Board of Stomatology and
is a member of the International College of Prosthodontics,
the European Prosthodontic Association, and the Hungarian
Medical Chamber.
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G yermekfogászati és
F ogszabályozási tanszék

18

2012 nyara változást hozott mind a gyer-

A tanszék oktatói az elmúlt 10 évben 4

mekfogászat, mind a fogszabályozás éle-

könyvfejezet és 19 tudományos közle-

tében. A TIOP 2.2.7 pályázat keretében

mény elkészítésében működtek közre,

a Fogorvostudományi Kar kezelőhelyi-

melyből 9 angol nyelvű.

ségekkel bővült, ennek eredményeként

Munkatársaink rendszeresen szerepelnek

a Gyermekfogászati és Fogszabályozási

poszterrel vagy előadással a hazai és nem-

Tanszék új helyen, az első emeleten került

zetközi gyermekfogászati és fogszabá-

elhelyezésre. Örvendetes tény, hogy a nyár

lyozási tárgyú kongresszusokon (EAPD,

folyamán a tanszék az oktatást segítő esz-

IAPD, EOS), az elmúlt 10 évben 14 angol

közökkel és műszerekkel gazdagodott. Így

nyelvű prezentációval mutatták be tudo-

a továbbiakban lehetőség nyílik a gyer-

mányos munkásságukat.

mekfogászati ellátás egyes munkafázisait

2005-ben tanszékünk rendezte meg a MFE

klinikai körülmények között – a fogászati

Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tár-

székre szerelhető fantomfejeken – gyako-

saságának II. Tóth Pál Vándorgyűlését

rolni, mind a negyed, mind az ötödéves

nagy sikerrel. Az idei évben szintén minket

hallgatók számára a tanév során.

ért az a megtiszteltetés, hogy megszervez-

Az elmúlt évtizedben a tanszék dolgozói

hetjük a VI. Tóth Pál Vándorgyűlést.

a szokásos aktivitással vettek részt a kar

Oktatóink több hazai és nemzetközi szak-

működésében. A betegellátás és oktatási

mai társaság munkájában vesznek részt.

feladatok mellett a gyermekfogászaton

Dr. Alberth Márta a Nemzetközi és az Eu-

harminchat, a fogszabályozáson tizen-

rópai Gyermekfogászati Társasági tagsága

négy diplomadolgozat született.

mellett közel 20 éve a Magyar Gyermek-

A gyerekfogászaton öt, a fogszabályozá-

fogászati és Fogszabályozási Társaság tit-

son három hallgató végzett tudományos

kára. A hazai társaság vezetőségi tagja Dr.

tevékenységet úgy, hogy Tudományos

Nemes Judit és Dr. Vitályos Géza is.

Diákköri Konferencián számot is adhatott

Dr. Alberth Márta tagja a Turkiye

eredményeiről.

Klinikleri Journal of Dental Science

Jelenleg is három hallgató végez aktívan

Advisory Board-jának.

tudományos tevékenységet, s remény sze-

A Gyermekfogászati és Fogszabályozási

rint a következő TDK konferencián kiváló

Tanszéken két fő szerzett tudományos fo-

eredménnyel szerepelhetnek majd.

kozatot 2006-ban, Dr. Alberth Márta és Dr.

A Gyermekfogászati és Fogszabályozási

Nemes Judit. A tanszéken jelenleg 3 levele-

Tanszék folyamatosan részt vesz a poszt-

zős hallgató vesz részt a Ph.D képzésben.

graduális oktatásban. 2003 és 2013 között

A tanszék feladati között lehet még meg-

oktatóink minden évben két elméleti és

említeni a most már hagyományos éven-

gyakorlati továbbképző kurzust tartottak.

kénti fogászati szűrőnap megszervezését,

Tutorként vagy mentorként tanszékünk

valamint az évek óta tartó országos óvodai

minden oktatója szerepet vállal a rezi-

és kisiskolás prevenciós programban való

densképzésben is.

aktív részvételt.
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D epartment of P ediatric D entistry
and O rthodontics
The summer of 2012 brought significant

Currently three students are carrying out

Symposium of the Association.

changes in the life of both pediatric den-

their scientific work, and we are hoping to

Our lecturers have memberships in Hun-

tistry and orthodontics. Following the

hear their results at the next conference.

garian and International Associations

expansion taking place at the Faculty of

As a part of the lifelong education program,

and Committees. Dr. Marta Alberth is

Dentistry within the framework of the

two courses are held annually by the de-

a member of the European and Interna-

program TIOP 2.2.7 the department of

partment, between 2003 and 2013 lecturers

tional Association of Pediatric Dentistry

Pediatric Dentistry and Orthodontics

of the department of Pediatric Dentistry

and acts as the secretary of the Hungar-

moved to a new location on the first floor

and Orthodontics supervised around 20

ian Association of Pediatric Dentistry and

of the Dentistry Building.

theoretical and practical training programs.

Orthodontics. Dr. Judit Nemes and Dr.

The department also received new educa-

In the past 10 years the staff of the depart-

Géza Vitályos are working on the Board

tional aids such as manikin heads, and in-

ment cooperated in the publication of 4

of the Hungarian Association of Pediatric

struments to help 4th and 5th year students

book chapters and published 19 scientific

Dentistry and Orthodontics.

improve their clinical skills in various

papers, 9 of them being in English.

Dr. Marta Alberth is the member of the

kinds of pediatric dental treatments.

Our colleagues participated in several

Advisory Board of the Turkiye Klinikleri

During the past ten years the department

Hungarian and International congresses,

Journal of Dental Science.

staff contributed to the success of work at

in the past ten years and presented 14

Two lecturers have acquired a PhD in

the faculty with continuous enthusiasm

lectures in English on IAPD, EAPD, EOS

2006. Currently three colleagues are ac-

and activity. Besides the regular treatment

and ECCN meetings.

tively in attaining their PhD.

of patients and the education of students

In 2005 the Department of Pediatric

The coordination of the annual dental

fifty thesis’ were written under the super-

Dentistry and Orthodontics organized

screening days for the population of Deb-

vision of the department.

the 17th Symposium of the Hungarian

recen, as well as the national preventive

Eight students carried out scientific work

Association of Pediatric Dentistry and

and oral health care program for kinder-

worthy of presenting at the Student Scien-

Orthodontics in Debrecen. During this

garten and elementary school students is

tific Research conference.

year we are proud to organize the 20th

an essential activity of the department.
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Konzerváló
Fogászati Tanszék

2003-2013 között a tanszék oktatói közel 20, többnapos továbbképző elméleti és gyakorlati kurzust tartottak.
A Tanszék oktatói az elmúlt 10 évben 3 könyvfejezet és 57
tudományos közlemény írásában működtek közre, ebből
33 angol nyelvű (IF: 84.043).
Nagyszámú hazai és külföldi kongresszuson szerepeltek
poszterrel és közel 30 előadással vettek részt tudományos

A Konzerváló Fogászati Tanszék magasan kvalifikált oktatói a 2003-

továbbképző üléseken.

2013 közötti időszakban folyamatosan fejlesztve az anyag-eszköztár

Oktatóink a szakmai- és a kutatási érdeklődési területük-

és az infrastruktúra lehetőségét, elérték, hogy napjainkban a 21.

nek megfelelően vettek részt hazai és nemzetközi társasá-

század elvárásainak megfelelően oktatják a helyreállító fogászat

gok és bizottságok munkájában.

legújabb ellátási módozatait, valamint a legkorszerűbb anyagok

Dr. Márton Ildikó egyetemi tanár, az Europai Endodonciai

használatát. Ezek segítségével a hallgatók számára lehetővé vált a

Társaság (European Society of Endodontology /E.S.E./), a

fogmegtartó kezelések minden lehetséges módjának alkalmazása az

Council of European Dentists,(CED) és az FDI (Fédération

esztétikai elvárások figyelembe vételével.

Dentaire Internationale) magyarországi képviselője volt

A szakma-specifikus tantárgyak elsajátítása során a hallgatók elő-

2003-2009 között. A Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kol-

ször a Konzerváló Fogászati Tanszék oktatóival, illetve tantárgya-

légiumában, valamint a Magyar Fogorvosok Egyesületében

ival találkoznak.

elnöki feladatokat látott el 2003-2009 között. Emellett 2001-

Az elmúlt évek folyamán folyamatosan tovább korszerűsítettük a

2007-ig a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB), 2007-

III. éven oktatott fantom laboratóriumi tananyagot. Lehetőség nyí-

2009-ig az OTKA Élettudományi Zsűri, 2008-2012 között

lik „Image Navigation”-rendszerrel a preparálás minden lépésének

a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Orvosi Tudo-

folyamatos számítógépes ellenőrzésére és kiértékelésére.

mányok Osztálya Klinikai II. (műtéti) Tudományos Bi-

Az elmúlt évtől a speciális gyakorlatok keretein belül, a hallgatók a leg-

zottság, 2010-től a Magyar Rektori Konferencia Nemzet-

korszerűbb anyagokat felhasználva gyakorolják az élethű direkt resta-

közi Bizottság munkájában működött, ill. működik közre.

urációk elkészítését, valamint elérhetővé váltak a legkorszerűbb tech-

Jelenleg tagja a Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiu-

nikák (fogászati operációs mikroszkóp, gépi gyökércsatorna-tágító és

ma Tanácsának, a Magyar Fogorvosok Egyesülete és a Ma-

termoplasztikus gyökértömő-rendszerek).

gyar Endodonciai Társaság elnökségi tagja. Elnöke a MTA

A Tanszék oktatói folyamatosan részt vesznek a rezidensképzésben,

Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) Stomatológiai

szakorvosi továbbképzések és kongresszusok szervezésében A tan-

Munkabizottságának és a Magyar Fogorvosok Egyesülete

szék oktatói évente 15-20 fő szakorvosjelölt/rezidens mellett látnak

Észak-Kelet magyarországi szakcsoportjának.

el mentori feladatot.

Dr. Kelentey Barna egyetemi docens, a DAB Stomatológiai
Munkabizottságának titkára. Dr. Juhász Alexander egyetemi adjunktus, a Magyar Endodontiai Társaság elnökségi
tagja.
A Tanszéken 3 fő szerzett tudományos fokozatot. Dr. Márton Ildikó tanszékvezető egyetemi tanár, 2004-ben MTA
doktora címet, Dr. Marincsák Rita tanársegéd, 2009-ben
Ph.D. fokozatot, Dr. Bágyi Kinga egyetemi adjunktus,
2010-ben Ph.D. fokozatot szerzett. A tanszéken jelenleg 1
fogszakorvos, 1 nappali tagozatos és 1 fő levelezős Ph.D,
hallgató vesz részt a Ph.D. képzésben.
ELNYERT PÁLYÁZATOK:
OTKA (3), ETT (2), Mecenatura (1), TÁMOP (2) /100 675
eFt/, ebből 5 a tanszékvezető témavezetésével /70 051 eFt/.
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Department
of R estorative
Dentistry
There has been continuous development of material, instrumental sources and infrastructural possibilities between 2003
and 2013. This allows the well-qualified professional staff of
the Department of Restorative Dentistry to teach the application of the contemporary restorative methods and materials,
according to the requirements of the 21st century. It enables
our students to apply of all kind of restorative treatment possibilities, while considering esthetic requirements.
The first subject that the students are introduced to during
their special dental training course is restorative dentistry, and
the lecturers of that department.
During the last years, the 3rd year curriculum of the Phantom
Laboratory went through a significant improvement. The use
of „Image Navigation” System enables the continuous computerized control and evaluation of each step of tooth preparation.
From the last year within the limits of special practices, our
students are applying the latest materials for making realistic
restorations with direct techniques. They also have the opportunity to get acquainted with the most recently introduced
techniques (dental operation microscope, rotary root canal
instrumentation and thermoplastic root canal filling systems).
Due to the application of these systems all kind of restorative
treatments are used during the education.
Teachers of our Department are involved in the guidance and
training of residency. In addition they take part in congresses
and organize theoretical and practical courses for postgraduate students. Under their supervision each year 15-20 residents
are trained.
Between 2003 and 2013 teachers of our Department supervised around 20 theoretical and practical courses.
In the past 10 years teachers of the Department of Restorative
Dentistry cooperated in the publication of 3 books, in which
they contributed chapters, and also published 57 papers, 33 of
which are in English (IF: 84.043).
Lecturers participated in many Hungarian and International
congresses with posters and gave around 30 presentations in
scientific conferences.
According to their professional and investigational interest
they have memberships in Hungarian and International Associations and Committees.

The leader of the Department Professor Ildikó Márton served
as representative of Hungary in the E.S.E. (European Society
of Endodontology), in the FDI (Fédération Dentaire Internationale), in the CED (Council of European Dentists). Between
2003-2009 she acted as the appointed president of the HDA
(Hungarian Dental Association), of the National Board of Stomatology, and as the member of the Hungarian Accreditation
Committee (2001-2007), of the Hungarian Scientific Research
Fund (2007-2009), of the Clinical Committee II. of the Hungarian Academy of Sciences (2008-2012), of the International
Affairs of the Hungarian Rector’ Conference (2010-). For the
time being she is working in the Board of Stomatology, the
Hungarian Dental Association and the Hungarian Endodontic
Society. President of Stomatology Working Committee of Debrecen Academic Committee and the Division of North-Eastern
Region of the Hungarian Dental Association.
Associate Professor Barna Kelentey is acting as the secretary
of Stomatology Working Committee of Debrecen Academic
Committee. Assistant Professor Alexander Juhász is working
in the Board of the Hungarian Endodontic Society.
3 dentists of the Department have a scientific degree. The
Head of the Department, Ildikó Márton, M.D., Ph.D. acquired
her D.Sc. degree in 2004, Rita Marincsák, D.M.D. Clinical Assistant defended her Ph.D. thesis in 2009 and Kinga Bágyi,
D.M.D. Clinical Assistant defended her Ph.D. thesis in 2010.
Currently 1 Clinical Assistant and 2 Ph.D. students are involved in the Ph.D. Program.
GRANT SUPPORTS:
OTKA (3), ETT (2), Mecenatura (1), TÁMOP (2) /100 675 000
HUF/. Five of them are conducted by Ildikó Márton’s leadership /70 051 000 HUF/.
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Parodontológiai Tanszék
The Department of
Periodontology
A Parodontológiai Osztály 1986-ban alakult meg a Sztomatoló-

The Clinical Department of Periodontology was founded in

giai Klinikán és 1999-ben alakult át Parodontológiai Tanszék-

1986 at the Clinics of Stomatology, and in 1999 it became the

ké. A Tanszék a graduális és posztgraduális parodontológiai

Department of Periodontology at the Faculty of Dentistry. The

képzésben is szerepet vállal. A graduális képzés keretein belül

Department takes part in the graduate and postgraduate edu-

negyed és ötöd éven a parodontológia (IV. évfolyam 15 óra

cation. Periodontology is part of the curriculum of fourth and

elmélet/10 óra speciális gyakorlat félévente, valamint V. évfo-

fifth year dentistry students (4th year 15 theoretical classes and

lyam II. félév), míg ötöd éven az orális medicina (V. évfolyam

10 specialized practice per each semester, as well as 5th year

I. félév 15 óra elmélet/10 óra speciális gyakorlat) tárgyak ok-

spring semester), while oral medicine is the topic of the fifth

tatása történik magyar, illetve angol nyelven. Ugyanakkor a

year (5th year 1st semester 15 theoretical classes and 10 spe-

2012-es tanévtől kezdve parodontológiai beavatkozások elvég-

cialized practices. Lecturers and tutors of the Department also

zésére hallgatói komplex gyakorlatok keretén belül is lehetőség

take part in the education of other dental topics, e.g. Odontol-

van emelt óraszámon mindkét évfolyamon.

ogy, Oral Biology, Dental Radiology and Preventive Dentistry.

A Parodontológia Tanszék oktatói részt vesznek az odontológia,

4th and 5th year students have had the opportunity to exercise

az orális biológia, a fogászati radiológia (III. évfolyam II. félév

periodontal treatments during the complex practical sessions

9 óra elmélet/ 9 óra gyakorlat) és a preventív fogászat tárgyak,

since the year 2012. The Department also offers postgraduate

továbbá az általános orvosképzés és a népegészségügyi me-

courses in the field of Periodontology.
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dicina fogászat tárgyának oktatásában
is. A posztgraduális képzés részeként, a
„Parodontológia és Szájnyálkahártya betegségek” szakorvosképzés keretein belül
jelenleg három rezidens orvos vesz részt a
Tanszék mindennapi munkájában.
A Tanszék parodontológiai és szájnyálkahártya-betegek szakellátását is végzi,
mind regionális, mind országos szinten
két társadalombiztosítás által finanszírozott szakellátás keretein belül. A
betegek létszáma évről évre emelkedő
tendenciát mutat, átlagosan mintegy
9000 paradontológiai és szájnyálkahártya-beteg keresi fel szakrendeléseinket.
A parodontológiai ellátásban a konzervatív terápia mellett műtéti ellátásra is
sor kerülhet, valamint a szájnyálkahártya betegségek esetében az adott elváltozás diagnosztikáján kívül az esetleges
háttérbetegségek felderítésére is lehetőség van.

Two outpatient departments belong to the Department, these

A Parodontológia Tanszék oktatói az oktatás és betegellátás

are Periodontology and Oral mucosal disorders departments.

mellett a tudományos munkában is részt vesznek, amit számos

The number of patients has been increasing year by year, on

nemzetközi és hazai publikáció igazol (Az utóbbi tíz év folya-

average there are 9000 patients with periodontal and oral dis-

mán 31 magyar nyelvű és 22 angol nyelvű közlemény jelent

eases treated at the Department.

meg). Emellett még Dr. Angyal János adjunktus öt könyvfeje-

According to the complex therapeutic rules, beside the conser-

zetet írásában is részt vett, amelyek a hazai fogorvosi oktatás-

vative therapy it is possible to perform periodontal surgery and

ban használt egyetemi tankönyvben és jegyzetekben jelentek

students also have the opportunity to observe surgical peri-

meg. A 2011-es évben három oktató is megvédte Tudományos

odontal procedures performed by professors. Possible general

Doktori (PhD) címét. A tanszék oktatói rendszeresen tartanak

diseases can be detected in the background in patients with

előadásokat nemzetközi és hazai fórumokon (Árkövy, CED

oral mucosal disorders.

IADR, Magyar élettani Társaság, Debreceni Fogászai Szakna-

Lecturers and tutors of the Department are also involved in

pok), valamint aktív tagjai a Magyar Fogorvosok Egyesületé-

significant scientific researches, which are demonstrated by

nek és a Magyar Parodontológiai Társaságnak is.

the international and Hungarian publications. (31 Hungarian
and 22 English language articles were published during the last
ten years.) Dr. János Angyal, assistant professor has written 5
book chapters, which are widely used as university textbooks
in dentistry in Hungary In 2011 three lecturers earned their
PhD degrees.
The lecturers of the Department regularly hold presentations
on Hungarian and international conferences (e.g. CED IADR,
Árkövy, Debrecen Denatl Days, etc.), and they are members
of the Hungarian Society of Periodontology and the Society of
Hungarian Dentists.
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Betegellátás,
gyakorlati munka
Medical attendance,
practice work
A Kar tíz alapellátás mellett nyolc „ötvenezres „te-

év/year

rületi szakrendelést és tizenkét országos szakren-

járóbeteg esetszám/outpatient
case number

járóbetegek száma/
treated outpatient’s
number

fekvőbetegek száma/
hospitalized patient’s
number

delést folytat, az itt megjelenő betegek kezelésében

2003

52 720

13 571

962

részt vesznek mind a hallgatók, mind a rezidensek.

2004

57 213

14 4496

1 040

2005

55 529

14 319

1 168

The faculty has 10 centers for primary dental

2006

53 803

13 983

1 026

care, and also eight regional and twelve national

2007

41 711

11 787

577

2008

39 306

12 001

591

specialized dental services, which serves as a good
source of patients for undergraduate and graduate
students as well.

2009

46 646

14 110

602

2010

46 559

14 465

668

2011.

49777

16054

1797

2012

50 284

15 942

961

Graduális képzés Undergradute education
A hallgatói létszám alakulása, végzések minősége /
The annual number of students and their degree ranking
1981 és 2013 között összesen 858 magyar és 133 külföldi hallgató szerzett fogorvos diplomát a Debreceni Egyetemen.
Ebből az elmúlt tíz év alatt 297 magyar és 133 külföldi végzett a Karon.
Between 1981 and 2013 altogether 858 Hungarian and 133 foreign students graduated as doctors of dental sciences at the
University of Debrecen. In the last ten years 297 Hungarian and 133 foreign students attained their degree at the Faculty.
év/year

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

jelentkezett hallgató/number of
applicants

255

376

658

658

691

601

498

471

419

486

felvett hallgató/
number admitted

25

26

42

52

46

35

46

36

36

70
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A Kar megalakulás óta állami képzésbe jelentkezett és felvett magyar
hallgatók számának alakulása
The number of the Hungarian students who applied for state funded
education and the number of students admitted during the last ten
years at the Faculty of Dentistry
év/year

2003

2004 2005 2006

2007

2008 2009 2010

jelentkezett
hallgató/
number of
applicants

12

21

29

116

55

48

58

felvett hallgató/number
admitted

1

1

6

14

26

16

24

2011

2012

52

55

94

36

22

58

A Kar megalakulás óta térítéses képzésbe
év/year

2003

felvett hallgató/number
admitted

31

2004 2005 2006
53

65

73

2007
83

2008 2009 2010
81

74

86

2011

2012

103

75

jelentkezett és felvett hallgatók számának
alakulása
The number of the Hungarian students who
applied for self-funded education and the
number of student’s admitted during the
last ten years at the Faculty of Dentistry

28

2003-2012 között diplomát kapott hallgatók száma
az elért eredményük alapján
Number of students graduated between 2003-2012

113

based on the degree ranking
summa cum laude
cum laude
289

rite

2003-2012 között végzett hallgatók száma
Number of the students graduated 2003-2012
60

50

40

30

20

10

0

Magyar/Hungarian
Students

TOK/Foreign Students
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A diplomadolgozatok száma
Number of the defended thesis
diplomamunka FOK/thesis
tanév/
defended at
Academic Year
the Faculty of
Dentistry

külső intézet/
thesis defended
at other
Departments

TDK/Student
Scientific Work

2002/2003

17

0

0

2003/2004

29

1

1

2004/2005

22

4

7

2005/2006

17

8

3

2006/2007

26

15

3

2007/2008

29

4

1

2008/2009

39

10

4

2009/2010

30

18

3

2010/2011

49

23

3

2011/2012

46

34

10

Fogtechnikus tanulók gyakorlati képzése
A Kar aktívan részt vesz a fogtechnikus tanulók gyakorlati képzésében is.

Practical education for
dental technicians

The Faculty takes an active part in
the practical training of the dental
technicians

26

Év/Year

Létszám/
student
number

2003/2004

3

2004/2005

5

2005/2006

5

2006/2007

6

2007/2008

6

2008/2009

6

2009/2010

9

2010/2011

9

2011/2012

7

2012/2013

6
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Tudományos diákköri tevékenység, tehetségápolás
A Kar az oktatás mellett mindig is kü-

gatók vettek részt. Az 1909. április 8.-án

április 15.-én Szegeden rendezett Országos

lön gondot fordított a tehetséges vagy

rendezett Budapesti Országos Fogorvostan

Fogorvostan hallgatók Diákköri Konfe-

érdeklődő hallgatók igényeinek kielé-

hallgatók Diákköri Konferenciáján Vetter

renciáján. Gégény Tímea munkáját Zellei

gítésére. Ez a Tudományos Diákköri

Sabine (dicséret) képviselte a Kart. 2010

Judit negyedéves diákkörös mutatta be és

munka végzésében, illetve a tehetség

decemberében rendezett egyetemi TDK

érdemelték ki II. helyezést, míg Kiss Zsu-

gondozás keretében végezhető munká-

konferencián Udvar Orsolya (II. helyezés),

zsanna a zsűri külön dicséretében részesült.

ban lehetséges. A témavezető segítsége

Gégény Tímea (külön díj) és Kiss Zsuzsa

2013. február 20-án, a TDK Konferencián

és iránymutatása mellett a hallgatók

tartottak előadást, s vettek részt a 2011.

4 hallgató vett részt: Bakos Rudolf, Baksa Brigitta, Tóth Adrienn,

önálló kutatást végezhetnek, amiről a
Tudományos Diákköri Konferencián
adhatnak számot.

A MEGÍRT TUDOMÁNYOS
DOLGOZATOK SZÁMA
2009-ben a Debreceni Egyetem TDK
Konferenciáján Katona Bernadett, Skopkó
Boglárka és Vetter Sabine ötödéves hall-

2012. február 12-13.-án Debrecenben rendezett
Országos Fogorvostan hallgatók Diákköri Konferenciáján az alábbi eredmények születtek:
The National Dental Student Scientific conference
was held in Debrecen, from the 12th–13th February
2012. The Faculty was represented by:
Hrubi Edit		
1. díj /1st Prize
Molnár Lilla Andrea
2. díj / 2nd Prize
Kelemen Máté		
3. díj /3rd Prize
Szendrei Balázs
különdíj / Certificate
			of Excellence

Tóth Zsuzsanna vett részt
és közülük 2013-ban áprilisban Szegeden megrendezésre került országos konferencián Tóth Adrienn és
Baksa Brigitta képviselte
Karunkat. Baksa Brigitta
első helyezést ért el.

Students Scientific activity, talented
student management program
The Faculty of Dentistry has always sup-

University of Debrecen with lectures. It

dent Scientific Conference, Brigitta Baksa,

ported students interested in exploring

was Vetter Sabine who represented the

Adrienn Tóth, Zsuzsanna Tóth and Ru-

scientific research. The faculty offers

Faculty at the National Dental Student

dolf Bakos fifth year dental students all

these students the opportunity to join

Scientific Conference. She attained a

represented their research. Brigitta Baksa

the Students Scientific Research Council

Certificate of Merit for her presentation.

and Adrienn Tóth gave lecture at the Na-

and to compose their thesis as their sci-

In December 2010 three students gave

tional Scientific Students Conference in

entific work. The students can carry out

lectures at the Student Scientific Confer-

Szeged, and Biritta Baksa won 1st Prize.

independent research activity with the

ence organized by the University of Deb-

help of a mentor and can give a presenta-

recen, Zsuzsa Kiss, Orsolya Udvar she

tion at the Student Scientific Conference.

won 2

Committed students can also attend the

earned a Certificate of Excellence. They

Talented Dental Student Programme.

represented the Faculty at the National

nd

prize, and Timea Gégény who

Dental Student Scientific Conference in

THE NUMBER OF THE WRIT- Szeged, where Timea Gégény’s work was
TEN SCIENTIFIC WORKS
presented by Judit Zellei and she won 2nd
Bernadett Katona, Boglárka Skopkó and

Prize, while Zsuzsanna Kiss was awarded

Sabine Vetter (Certificate of Excellence)

the Certificate of Excellence.

fifth year students participated in the

This year, on the 20th February 2013, four

Scientific Students Conference at the

of our student attended the University Stu-

A tehetséges hallgatók gondozási
programjába (DETEP) végzettek/
student members of the Talented
Dental Students Programme:
2009/10 Katona Bernadett
Skopkó Boglárka
2010/11 Mehdi Leila
Csáthi Csilla
2011/12 Hrubi Edit
Skaliczki Mariann
2011/12 II. félév/II. semester
Daubner Roland
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A DEOEC FOGORVOSTUDOMÁNYI KARÁN
– FOG- ÉS SZÁJBETEGSÉGEK – SZAKKÉPESÍTÉST SZEREZTEK
STUDENTS SPECIALIZED AND OBTAINED THEIR LICENCE IN STOMATOLOGY AT THE
FACULTY OF DENTISTRY, UNIVERSITY OF DEBRECEN
2003. november
Dr. Adorján János
Dr. Kovács Anett Andrea
Dr. Asztalos Zoltán
Dr. Lukács Levente
Dr. Bácsi Renáta
Dr. Megyeri Renáta
Dr. Balázs Renáta
Dr. Mélász Szigetvári Ottó
Dr. Balla László
Dr. Monostori Lilla
Dr. Balogh Áron
Dr. Muneer Alimed Al-Attar
Dr. Balogh Barbara
Dr. Nánai Zoltán
Dr. Balogh Edina
Dr. Plop Richárd
Dr. Balogh Flóra Györgyi
Dr. Rigó Renáta
Dr. Bíró Violetta
Dr. Strumpf László
Dr. Borbás Emese
Dr. Székely Attila
Dr. Deák Györgyi

Dr. Szilágyi Kinga
Dr. Felszeghy Szabolcs
Dr. Szofilkánics Marina
Dr. Fügedi Attila
Dr. Tar Andrea
Dr. Gutlébeth Linda
Dr. Terjék Rajmond
Dr. Herczeg Csaba
Dr. Tímár László
Dr. Joós Eszter
Dr. Tóth Rita
Dr. Kertész Anita
Dr. Kiss Ákos
2004. november
Dr. Avacz Anita
Dr. Kunka Ferenc
Dr. Becsky Áron
Dr. Lehel Krisztián
Dr. Bella Péter
Dr. Lőrincz István
Dr. Berecz Péter
Dr. Marincsák Rita
Dr. Csorba Szilvia

Dr. Nagy Péter
Dr. Csuka Judit
Dr. Papp Petra
Dr. Erdélyi Zoltán
Dr. Péter Csilla
Dr. Estók Bertalan
Dr. Roszkos László
Dr. Garadnai Nóra
Dr. Siket Annamária
Dr. Göröncséri Boglárka
Dr. Spíró Melinda
Dr. Harsányi Andrea
Dr. Szabad Gergő
Dr. Iberhalt Erika
Dr. Szalontai Éva
Dr. Juhász Ágnes
Dr. Szepesi Márta
Dr. Jurás Melinda
Dr. Sztankula Kornél
Dr. Kiss Julianna
Dr. Varga Albert
Dr. Kolcsár Attila
Dr. Witmer Dóra
Dr. Kovács Henrietta

Dr. Wórum Péter
Dr. Kövér Balázs
2005. november
Dr. Bollog Gábor
Dr. Redl Krisztina
Dr. Csillag Anett
Dr. Staubinger Györgyi
Dr. Csillag József
Dr. Szabó Andrea
Dr. Forgács Zsuzsanna
Dr. Szegedi Anett
Dr. Furcsa Mariann
Dr. Szeverényi László
Dr. Katona István
Dr. Takács Gábor
Dr. Kiss Ernő
Dr. Török Eszter
Dr. Korányi Marianna
Dr. Udvardy Enikő
Dr. Laboda Marianna
Dr. Zein Usama
Dr. Péterffy Pál Lajos

A DEOEC FOGORVOSTUDOMÁNYI KARÁN – KONZERVÁLÓ FOGÁSZAT ÉS FOGPÓTLÁSTAN –
SZAKKÉPESÍTÉST SZEREZTEK
STUDENTS EARNED THEIR BOARD CERTIFICATE (COMPLETION OF SPECIALIST
TRAINING) IN CONSERVATIVE DENTISTRY AND PROSTHODONTICS AT THE FACULTY OF
DENTISTRY,UNIVERSITY OF DEBRECEN
2006. május
Dr. Angyal Anikó
Dr. Benedek Magdolna
Dr. Czina Viktor
Dr. Gyurcsó Mariann
Dr. Maráz Kinga
Dr. Pataricza Iván
Dr. Segesváry Krisztina
Dr. Simkó László
Dr. Temesi Cecilia
Dr. Varga András
2006. november
Dr. Balogh Zsuzsanna
Dr. Joós Gyula
Dr. Könyves Tóth Éva
Dr. Körtvélyesi Katalin
Dr. Mauks Gyula
Dr. Tibori Tibold
Dr. Váradi Péter
2007. május
Dr. Asztalos Tamás
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Dr. Kiss Ottilia
Dr. Angyal Zsolt
Dr. Kolcsár Attila
Dr. Asztalos Zoltán
Dr. Koncz Judit
Dr. Bányai Annamária
Dr. Kovács Ágnes
Dr. Cvesan Sorin
Dr. Kovács Noémi
Dr. Dankó Zsuzsanna
Dr. Makai Áron
Dr. Dapsy Endre
Dr. Molnár Csilla
Dr. Dicsőfi Sándor Zsolt
Dr. Molnár Ildikó
Dr. Donka Tünde
Dr. Papp Katalin
Dr. Falucskai Edit
Dr. Rémiás Géza
Dr. Faragó Ildikó
Dr. Saáry Árpád
Dr. Frank István
Dr. Soós László

Dr. Fürjes László
Dr. Suta István
Dr. Gőz Imre
Dr. Szepesi Márta
Dr. Gubányi Ágnes
Dr. Szitha András
Dr. Gutlébeth Linda
Dr. Szopkó Tímea
Dr. Hártó Gábor
Dr. Szűcs Kornélia
Dr. Jeney Gabriella
Dr. Tőkés Levente
Dr. Katona Pál
Dr. Varga István
Dr. Kertész Margit
Dr. Vasas Richárd
2007. november/
Dr. Békési Diána
Dr. Kovács Julianna
Dr. Baboss Csaba Jenő
Dr. Lakó Boglárka
Dr. Barták László
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Dr. Mélász-Szigetvári Andrea
Dr. Bíró Mihály
Dr. Nagy László
Dr. Boda Attila
Dr. Nagy Mariann
Dr. Bodnár Edit
Dr. Nevelits Katalin
Dr. Bodnár Orsolya
Dr. Pájer Zsuzsa
Dr. Chinorányi Andrea
Dr. Papp Angéla
Dr. Force Farokh Attila
Dr. Rárhonyi Annamária
Dr. Gál Ida
Dr. Soltész Margit
Dr. Galamb Diána
Dr. Sulomán Zsolt
Dr. Galgóczi Natália
Dr. Szarka Margit
Dr. Gucsi Végh Krisztián
Dr. Szerdahelyi Zita
Dr. Harsányi Andrea
Dr. Szilágyi Éva

Dr. Nyírő Ágnes
Dr. Csillag Anett
Dr. Redl Krisztina
Dr. Galambos Andrea Zita
Dr. Redouane Nariman
Dr. Gyökér Péter
Dr. Sasvári Gergő
Dr. Hernádi Katinka
Dr. Simó Anett
Dr. Illés Rita
Dr. Szabó Andrea
Dr. Juhász Aida Laura
Dr. Sztancsik Tamás
Dr. Juhász Péter
Dr. Takács Katalin
Dr. Kamasz Karina
Dr. Tóth Bernadett
Dr. Katona István
Dr. Zrinszky Eszter
Dr. Kelecsényi Aida

Dr. Husvéti Helga
Dr. Szűcs Péter
Dr. Húsvéti Helga
Dr. Tamás Gabriella
Dr. Huszár Ernő
Dr. Tóth Hermina
Dr. Ignácz Magdolna
Dr. Vágó Tímea
Dr. Jakab Katalin
Dr. Varga Gabriella
Dr. Kacsó Tünde
Dr. Vékony Enikő
Dr. Kocsis Levente
Dr. Kollár Kinga
Dr. Konyári Judit
Dr. Kovács Júlia
2008. november
Dr. Csémi Erika
Dr. Korányi Mariann
Dr. Barta-Szilva Erika
Dr. Köbling Gábor
Dr. Bíró Csilla
Dr. Kugler Viktória
Dr. Bódi Adrienn
Dr. Ládi Renáta
Dr. Bogár Andrea
Dr. Lehel Krisztián
Dr. Bollog Gábor
Dr. Makra Dorottya
Dr. Czene Judit
Dr. Mészáros Zsuzsanna
Dr. Csémi László

2009. október
Dr. Antalóczy Ágnes
Dr. Bernád László Z
Dr. Borbás Emese
Dr. Csenár Attila
Dr. Forgács Zsuzsanna
Dr. Gál Dénes Csaba
Dr. Gebri Enikő Zsuzsa
Dr. Gulyás Mariann
Dr. Ivancsó Borbála
Dr. Kiss Dávid
Dr. Kovács Bernadett

Szemeszter/
semester

Akkreditált
tanfolyamok/
special courses

2003. II.

17

2004. I.

15

2004. II.

14

2005. I.

12

2005. II.

11

2006. I.

15

2006. II.

15

2007. I.

13

2007. II.

13

2008. I.

15

2008. II.

12

2009. I.

10

2009. II.

11

2010. I

9

2010. II.

10

2011. I.

11

2011. II.

9

2012. I.

9

2012. II.

8

2013. I.

7

Dr. Kunkli Eszter
Dr. Lukács Laura
Dr. Molnár Edina
Dr. Nagy Gergely
Dr. Nagy Örs
Dr. Palotás Nóra
Dr. Szaszkó-Kiss Judit
Dr. Sztankula Kornél
Dr. Vlaszáts István
2010. október
Dr. Berki Hilda
Dr. Czina Zsuzsanna
Dr. Dudás Bálint
Dr. Erdei Csilla
Dr. Fejér Sándor
Dr. Hák Mária
Dr. Krampek Márton
Dr. Molnár Viktória
Dr. Nagy Tímea
Dr. Szerző Ákos
Dr. Tóth Boglárka
Dr. Zein Usama
2011. október
Dr. Dankócsik Enikő
Dr. Fejér Sándor
Dr. Fülöp Ernő
Dr. Hajdú Zsuzsanna
Dr. Hercegfalvi Adrienn
Dr. Kóródi Ágnes
Dr. Madar Marianna
Dr. Papp Zita

Dr. Pataky Gábor
Dr. Pogonyi Kinga
Dr. Szép Annamária
Dr. Szimicsku Róbert
Dr. Tóth Péter
Dr. Zsigmond Albert
2012. október
Dr. Antal Beáta
Dr. Bartók Gergely
Dr. Bencze Zsuzsa
Dr. Brugoviczky Zsolt Béla
Dr. Duki Orsolya
Dr. Kaposvári Katalin
Dr. Katona Bernadett
Dr. Lábas Imre
Dr. Mariescu Mihai-Tiberiu
Dr. Máté Julianna Magdolna
Dr. Mezei Máté
Dr. Nagy Mariann
Dr. Nagy Zoltán
Dr. Pallagi Brigitta
Dr. Petkov Péter
Dr. Skopkó Boglárka Emese
Dr. Stumpf László
Dr. Susán Bernadett
Dr. Szentesi Viktória
Dr. Szilassy Anna
Dr. Tímár István
Dr. Tóth Endre

A Kar minden tanszéke részt vesz továbbképzések tartásában. Az évente legalább kétszer
meghirdetett speciális tanfolyamokon nem csak a vonzáskörzetbe tartozó orvosok, de az ország
egyéb helyein dolgozók is részt vesznek.
All of the faculties departments take part in lifelong learning. Each of the departments holds
at least two special courses annually. These attract not only the specialists from the district
but from all over the nation.
Besides the accredited post-doctoral courses the faculty organises other
vocational training and the advancement of continuing
dental education.
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A KAR ÁLTAL RENDEZETT JELENTŐSEBB KONGRESSZUSOK ÉS
TOBÁBBKÉPZÉSEK
MAJOR EVENTS, SIGNIFICANT CONGRESSES ORGANISED BY THE FACULTY

2003. március 14-15.
IV. Debreceni Fogászati Szaknapok, Debrecen (IV. Debrecen Dental Days )

Debrecen Academic Committee and the
North-East Hungrarian District Division of
the Hungarian Dental Association)

2004. március 12-13.
V. Debreceni Fogászati Szaknapok, Debrecen (V. Debrecen Dental Days)

2007. március 29-31.
VIII. Debreceni Fogászati Szaknapok, Debrecen (VIII. Debrecen Dental Days)

2005. március 11-12.
VI. Debreceni Fogászati Szaknapok, Debrecen (VI. Debrecen Dental Days)

2007. november 16.
A Fogorvostudományi Kar, a DAB Stomatológiai Munkabizottsága és az MFE
Északelet-Magyarországi Szakcsoportjának
közös Tudományos ülése ((Joint meeting
of the Stomatology Working Commitee of
Debrecen Academic Committee and the
North-East Hungrarian District Division of
the Hungarian Dental Association)

2005. május 20.
A Fogorvostudományi Kar, a DAB Stomatológiai Munkabizottsága és az MFE
Északelet-Magyarországi Szakcsoportjának
közös Tudományos ülése (Joint meeting
of the Stomatology Working Commitee of
Debrecen Academic Committee and the
North-East Hungrarian District Division of
the Hungarian Dental Association)

2008. március 28-29.
IX. Debreceni Fogászati Szaknapok, Debrecen (IX Debrecen Dental Days)

2005. október 6-8.
Az MFE Gyermekfogászati és Fogszabályozási Társaság XVIII. Symposion. II.
Tóth Pál Vándorgyűlés, Debrecen (XVIII
Symposion and II. Tóth Pál Conference of
the Hungarian Pediatric and Orthodontic
Association)

2008. június 04-06.
Magyar Élettani Társaság Kongresszusa
LXXII. Vándorgyűlés, (Önálló Fogtudományi Szekció), Debrecen (LXXII. Conference of The Hungarian Physiolgy Association, Separate Symposion of the Dental
Division)

2005. november 18.
A Fogorvostudományi Kar, a DAB Stomatológiai Munkabizottsága és az MFE
Északelet-Magyarországi Szakcsoportjának
közös Tudományos ülése (Joint meeting
of the Stomatology Working Commitee of
Debrecen Academic Committee and the
North-East Hungrarian District Division of
the Hungarian Dental Association)

2008. november 21.
A Fogorvostudományi Kar, a DAB Stomatológiai Munkabizottsága és az MFE
Északelet-Magyarországi Szakcsoportjának
közös Tudományos ülése (Joint meeting
of the Stomatology Working Commitee of
Debrecen Academic Committee and the
North-East Hungrarian District Division of
the Hungarian Dental Association)

2006. március 10-11.
VII. Debreceni Fogászati Szaknapok, Debrecen (VII. Debrecen Dental Days)

2009. március 27-28.
X. Fogászati Szaknapok, Debrecen (X. Debrecen Dental Days)

2006. augusztus 31-szeptember 2.
Magyar Fogorvosok Egyesülete, XVII.
Árkövy Vándorgyűlése, Debrecen (XVII
Árkövy Conference of the Hungarian Dental Association)

2009. november. 20.
A DAB Stomatológiai Munkabizottsága és
az MFE Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának közös tudományos ülése (Joint
meeting of the Stomatology Working Commitee of Debrecen Academic Committee
and the North-East Hungrarian District Division of the Hungarian Dental Association)

2006. október 31.
A Fogorvostudományi Kar, a DAB Stomatológiai Munkabizottsága és az MFE
Északelet-Magyarországi Szakcsoportjának
közös Tudományos ülése (Joint meeting
of the Stomatology Working Commitee of
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2010. március 26-27
XI. Fogászati Szaknapok, Debrecen (XI.
Debrecen Dental Days)
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2010. november 19.
A DAB Stomatológiai Munkabozottsága és
az MFE Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának közös tudományos ülése (Joint
meeting of the Stomatology Working Commitee of Debrecen Academic Committee
and the North-East Hungrarian District Division of the Hungarian Dental Association)
2011. április 8-9 XII. Fogászati Szaknapok,
Debrecen (XII. Debrecen Dental Days)
2011. augusztus 25-27.
XV. Arc-Állcsont és Szájsebészeti Kongresszus és VIII. Danubius Symposium
(VIII. Danubius Symposium and XV. Congress of Maxilllio-Facial and Oral Surgeons)
2011. október 8.
A Magyar Fogpótlástani Társaság XIX.
Kongresszusa, Hévíz (XIX. Congress of the
Hungarian Association of Prostetic Dentistry)
2011. november 18.
A DAB Stomatológiai Munkabizottsága és
az MFE Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának közös tudományos ülése ((Joint
meeting of the Stomatology Working Commitee of Debrecen Academic Committee
and the North-East Hungrarian District Division of the Hungarian Dental Association)
2012. március 30-31.
XIII. Debreceni Fogászati Napok, Debrecen
(XIII. Debrecen Dental Days)
2013. április 12-13.
XIX. Debreceni Fogászati Napok, Debrecen
(XIX Debrecen Dental Days)
2013. április 12-13.
MFE Magyar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Társaság VI. Tóth Pál Vándor
gyűlés, Debrecen (XXI. Symposion and VI.
Tóth Pál Conference of the Hungarian Pediatric and Orthodontic Association)

M E GH ÍVOT T E L Ô A DÓK
INVITED LECTURERS
2003.
Dr. Roland Weiger, Dentsply, Maillefer, Svájc/Switzerland
2004.
Dr. Roland Weiger, Dentsply, Maillefer, Svájc/ Switzerland
Prof. Dr. Gunnar Bergenholtz, Göteborg, Svédország/Sweden
Dr. Andrea Martin, Mannheim, Németország/Germany
2005.
Prof. Dr. Gunnar Bergenholtz, Göteborg, Svédország/ Sweden

A Kar hangsúlyt fektet külföldi előadók rendszeres meghívására is, akik egyrészt a továbbképző tanfolyamok keretében, másrész
önálló kurzusként előadásokat, gyakorlatokat
tartanak hallgatók és fogorvosok részére.
The faculty emphasizes the importance of inviting foreign lecturers who can provide both theoretical and practical special training courses for
undergraduates and graduates as well.

2006.
Prof. Dr. Antony Smith, Birmingham, Nagy-Britannia/Great-Britain
Dr. Jose Font Buxo, FDI európai régiójának (ERO) elnöke, Spanyolország/Spain
Dr. Wolfgang Doneus, Dental Liaison Committee elnöke, Ausztria/Austria
Prof. Dr. Gunnar Bergenholtz, Göteborg, Svédország/Sweden
Dr. M. Van de Casteele, Brüsszel, Belgium/Belgium
2008.
Dr. Claudia Ritter, Berlin, Németország/ Germany
Dr. Orlando Monteiro da Silva, Porto, Portugália/Portugal
Prof. Dr. Zuhal Kirzioğlu, Suleyman Demirel University, Törökország/Turkey
Dr. Michel Perrier, University of Lausanne, Svájc/Switzerland
Prof. Dr. Irma Thesleff, Helsinki, Finnország/Finland
Prof. Dr. Antony Smith, Birmingham, Nagy-Britannia/Great-Britain
Prof Ming-Yung Chou, Chung Shan Medical University, Taiwan/ Taiwan
Prof. Ming-Chin Chou
Prof Gregory J. Tsay
2009
Prof. Shinn-Jyh Ding, Cung Shan Medical University, Taiwan/Taiwan

Dr. Igor Blum és Prof. Dr. Hegedűs Csaba / Dr. Igor
Blum and Prof. Dr. Csaba Hegedűs

2010.
Josef Hintersehr, Németország/ Germany
Prof. Dr. Denis Bourgeois Lyon, Franciaország/France
Prof Dr. Michel Perrier, University of Lausanne,
Svájc/Switzerland
2011.
Prof. Dr. Igor R. Blum, Bristol, Anglia/Great-Britain
Prof. Dr. M. Gérard Paloudier Toulouse, Franciaország/France
Dr. Alanin Auther, Toulouse, Franciaország/France
2012.
Prof Dr. Michel Perrier, University of Lausanne,
Svájc/Switzerland

Tajvani kollégák a Kapcsolat Napi bálon / Taiwanese colleagues on the
“Partnership Day”2012
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Doktori iskola

Doctoral School

A Kar feladatai közül az egyik legjelentősebb a jövő gene-

Among the tasks of the faculty, one of the major objectives

ráció kutató munkájának segítése. A választott mentorok

is to guide and help the scientific research for future

mellett a Karon működő Doktori Iskola ebben minden tá-

generations. The chosen mentor and the facultys’ Doctoral

mogatást meg ad.

School of Dentistry gives the PhD students all the support
needed for a successful career.

AZ ELNYERT PH.D FOKOZATOK 2004 TŐL
PH.D DEGREES YEAR COMMENCING 2004.
Név/Name		

Mentor/ Mentor

2004.

Bácskai Tímea		
Ludányi Katalin		

Matesz Klára
Szondy Zsuzsa

2005

Radics Tünde		
Halasi Gábor		
Sarang Zsolt		

Márton Ildikó
Matesz Klára
Szondy Zsuzsanna

2006

Alberth Márta		
Nemes Judit		
M. Szigeti Zsuzsanna
Szentesi Gergely		
Máthéné Szigeti Zsuzsanna

Márton Ildikó
Márton Ildikó
Matesz Klára
Jenei Attila
Módis László

2007

Szincsák Nóra		

Juhász István

2008

Mészáros Zoltán		
Mészáros Zoltán
Rácz Éva			Matesz Klára
Birinyi Péter		
Nánási Péter
Bistey Tamás		
Hegedű Csaba
				– Jenei Attila
Mészáros Zoltán		
Módis László
2009

Tóth Bea			

Szondy Zsuzsanna

2010

Deák Ádám 		
Bágyi Kinga		

Matesz Klára		
Szabó Judit

2011

Szabó Adrienn		
Nánási Péter
Tar Ildikó			Márton Ildikó
Tóth Katalin		
Szondy Zsuzsa
Köröskényi Krisztina
Szondy Zsuzsa
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JELENLEGI PH.D HALLAGATÓK
ACTIVE MEMBERS OF THE DOCTORAL
SCHOOL OF DENTISTRY
Név/Name

témavezető/Mentor

Jenei Ágnes
Martos Renáta
Boda Róbert
Fera Mária
Gaál Botond
Kovalecz Gabriella
Skopkó Boglárka
Bárándi László
Farkas Viktória
Sheida Ghasseminejad
Schmidt Ildikó
Sándor Katalin
Kiss Beáta
Duró Edina
Pallai Anna
Kiss Ildikó
Joós Gergely
Garabuczi Éva
Szalóki Melinda
Bakó József
Szepesi Márta
Katona Bernadett
Pétercsák Anita
Török Judit
Vitályos Géza
Papp Judit
Lukács Levente
Mogyorósi Rihárd
Mohácsi Rita
Papp Tamás
Rente Tünde
Veres Adrienn
Enyedi Attila

Márton Ildikó
Márton Ildikó
Márton Ildikó
Márton Ildikó
Matesz Klára
Matesz Klára
Matesz Klára
Nánási Péter
Nánási Péter
Matesz Klára
Matesz Klára
Szondy Zsuzsanna
Szondy Zsuzsanna
Szondy Zsuzsanna
Szondy Zsuzsanna
Szondy Zsuzsanna
Szondy Zsuzsanna
Szondy Zsuzsanna
Hegedűs Csaba
Hegedűs Csaba
Hegedűs Csaba
Hegedűs Csaba
Hegedűs Csaba
Hegedűs Csaba
Hegedűs Csaba
Juhász István
Juhász István
Redl Pál
Angyal János
Felszeghy Szabolcs
Jenei Attila
Jenei Attila
Dezső Balázs
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Az elmúlt, 2012-es évben a rezidensek két új
rendelőhelyiségben kezdhették meg szakvizsgára való felkészülésüket.
Last year, in 2012, the graduate students
got separate practice rooms equipped with
the latest technology and dental materials
available. They are supervised by a mentor so
they are able to carry out their training to earn
their specialist certificate.

Felszeghy Szabolcs Szabolcs Felszeghy
Felszeghy Szabolcs a fogorvosi kar elvégzését
követően tudományos pályafutását az Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézetben a
Módis László Professzor Úr nevével fémjelzett labóratóriumban kezdhette el, ahol azóta
is dolgozik anatómusként, morfológusként,
kutatóként. 2012 ősszén, alig 40 évesen a
Fogorvostudományi Kar legfiatalabb habilitált egyetemi oktatójává vált.
A természetben járva kellve annak nyugalmát, sokszínűségében rejlő varázsát próbálja meg visszaadni képei segítségével,
megörökítve annak múlandó pillanatait.
Szabolcs Felszeghy, educated as a Dentist,
having Ph.D.obtained at the Department
of Anatomy, Histology and Embryology,
University of Debrecen, Hungary. He is a
morphologist-anatomist-researcher and the
youngest habilitated teacher at our Dental
Faculty.
He has been dealing with photography –
mainly nature photography – for many
years. Seeing his pictures, we are virtually
also walking in the nature and we are able to
capture Nature’s peace, charming diversity
and fleeting moments.
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Külföldi diákjaink
Mit jelent nekünk az alumni?
Mint minden magasabb szintű egészségügyi oktatási intézmény hírneve, így
Karunké is függ az ott végzett oktatás,
betegellátás, az oktató és kutatómunka
színvonalától, a megjelenő publikációk
minőségétől. Az eredmények elérésében
elengedhetetlen az intézményben uralkodó szellemiség kialakítása, mely a kiváló dékáni és tanszéki irányítás mellett,
mindenképpen az ott tanuló és ott végző
diákok hozzáállásától is függ. Az öregdiák kör az egyik meghatározó, összekovácsoló és segítő erő. Ennek megteremtése
és fenntartása ugyan rengeteg energiát,
időt és kitartást igényel, de cserébe segíti
egyetemünk jó hírnevének terjesztését és
elismertségének növelését.
◆ az öregdiák-kör kulcs a kapcsolati
háló bővítéséhez, mely elengedhetetlen a siker és a fejlődés szempontjából
◆ az alumni közösség létezése és az
általa képviselt szellemiség fontos
szempont, amikor az érettségi előtt
állók egyetemet választanak
◆ meghatározója annak, egyetemünk
hol helyezkedik el világ egyetemeinek
rangsorában
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Alumni tagnak lenni a Debreceni Egyetem
Fogorvostudományi Karán annyit jelent,
mint nagykövetté válni és minél több új diákot toborozni. Az Öregdiák tagság feladata
a fiatal hallgatók irányítása, segítése. Fontos,
hogy sose feledjük, annakidején mi is gyámolításra szorultunk. Az alumni tagok részt
vehetnek a közösségi és a kutatási munkákban és kapcsolatot tarthatnak kollégákkal a
világ minden részén. Ez segítheti karrierük
egyengetését és ez egy olyan egységes erő,
melynek az élet minden területén hasznát
vehetik. Ennek a társaságnak a tagjaként
részt vehetnek minden a Kar által szervezett eseményen, és az arra érdemes kollegák
továbbképzést is tarthatnak.
Fogászati szűrőnap
A Kar ezen a napon a lakosság számára
nyújt lehetőséget ingyenes szájüregi szűrővizsgálaton való részvételre. A hallgatók szakorvosi felügyelet mellet végzik a
betegek vizsgálatát, felvilágosítását, így
gyakorlatot és sok tapasztalatot szereznek ebben még a diploma megszerzése
előtt. A betegek számára is előnyös, hiszen a felajánlott kezelések ingyenesek,
vagy alacsony költségűek, viszont jó
minőségűek. Már két alkalommal ke-
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rült sor megrendezésre a szűrőnap, mely
nemcsak a betegek, hanem a hallgatók
számára is rendkívül hasznos nem csak a
szakmai előnyök miatt, de azért is, mert a
magyar hallgatók a külföldi hallgatókkal
együttdolgozva ismeretséget köthetnek.
International Food Day
A Külföldi Orvostanhallgatók Egyesülete
(FMSA) minden tavasszal megszervezi
ezt a vidámsággal és étellel teli napot, ahol
a külföldről érkező diákok által képviselt
országok gasztronómiája mellett azok
kultúrájával is megismerkedhetnek a
résztvevők. A hallgatók a saját nemzetük
jellegzetes ételeit készítik el, amit a látogatók megkóstolhatnak. Legutóbb 26 nemzet diákjaiból álló csapatok vettek részt a
rendezvényen. Az ételek mellett zenével
és táncbemutatóval szórakoztatták a közönséget. A kóstoló jegyek árából befolyt
összeggel a Gyermekklinikát támogatták
a szervezők, legutóbb 800.000 Ft-ot adományoztak.
FMSA – Külföldi Orvostanhallgatók
Egyesülete
Az egyesület 12 éve alakult és az orvos-,
fogorvos-, gyógyszerész- és népegészségügyi hallgatókat képviseli. A vezetőségnek
jelenleg 35 tagja van. Feladatai az egyetemi vezetés és a hallgatók közötti kommunikáció, közösségi programok szervezése
és kapcsolattartás a magyar hallgatókkal.
A magyar hallgatókkal közös programjaik
többek közt a Gólyabál, Medikus Hét és
a szakestek. Említésre méltó a Debreceni
Egyetem Ázsiai Egyesülete (UDAS), mely
szintén külföldi hallgatókból álló adománygyűjtő egyesület, amely az elmúlt
négy évben 1,2 millió forintot adományozott a Gyermekklinika részére.
Ezek a szervezetek a magyar Hallgatói
Önkormányzatokkal együtt alkotják a
Hallgatói Központot.

Foreign Student
What does Alumni Association
mean for us?
The international reputation of any
higher educational medical institution depends upon good results,
extra-curricular activities including research and publications made
within the institute, environment and
investment. However, there is one factor which requires support and encouragement and brings strength and
expansion to the institution’s reputation and progress and that factor is the
alumni of the institution.
◆ Broad alumni participation helps
establish a culture of philanthropy
that is vital to the success and sustainability of the institution
◆ There is strength in numbers and a
community is only as strong as the people who support it
◆ Alumni participation is often viewed as
a barometer of alumni satisfaction
◆ Alumni participation is a key factor in
global university rankings
◆ Parents and students compare rankings
when making enrolment decisions
By being alumni you are an ambassador
for the University of Debrecen Faculty Of
Dentistry by assisting with the recruitment of new students. You will be a mentor for younger students who need help
with career guidance (just as you needed
when you graduated!) By participating
you will be networking with colleagues
all over the world where career and selfdevelopment opportunities may arise!
You will be invited to social functions
and reunions to trace your old friends
and fellow alumni. By being part of this
society you will be able to give and receive continued training from colleagues
which may be in different specialties
across the globe. You may want to return
as a guest lecturer when you are a specialist in your field!

‘Dental Day’
It is a day where all members of the public
are welcome to be screened by students in
the university dental clinic at no cost. The
patients are personally educated and advised
about their oral health and, if necessary,
a treatment plan is made. If patients need
treatment an appointment is made and treatment is available to patients at a very affordable rate which is carried out by the students,
under close supervision of the clinic teacher.
In this manner, students are continuously
learning and gaining practice which is vital
for them as dental professionals and patients
who normally could not afford treatment are
being treated for free or at a very low cost
with good quality of care. We have had two
‘dental days’ so far and they have proved to
be extremely useful for students during their
clinical years at the university and they also
have the possibility while working together
with Hungarian students to make friendships. It is an excellent method in which the
university dental faculty can help provide
students with more clinical and learning opportunities and also social activities.
International Food Day
Each year the Foreign Medical Students Association (FMSA) organises a fun filled day

revolving around food and culture! Foreign
students form small groups and cook food
of their nationality as volunteers. Last year
26 different nationalities were selling their
type of food! On the university campus a
stall for each country is erected with a DJ
booth and cultural dances are performed and music is played. Students
from all faculties attend this vibrant
event to taste food from different
countries by exchange of ‘food tickets’
which are bought for 250HUF each.
All the money raised from the food
tickets is given to the university paediatrics department as a charity donation. Last year approximately 1000
people attended and the FMSA donated over 800,000 HUF to the paediatrics department in one day.
FMSA – Foreign Medical Students
Association
The FMSA is the official student body
at the University of Debrecen which
represents over 4000 foreign medical, dental,
pharmacy, physiotherapy and public health
students; it has been active over the past 12
years. The FMSA committee consists of approximately 35 students and is organised
in a structure which is designed to act as a
liaison between the students and the university in matters of education, social & charity
events and to promote the communication
between foreign students and Hungarian
students. It also organises regular events
with Hungarian students, such as the annual
freshman ball (Golyabal), Medical week,
Halloween, Ice skating, Dental Night (in
the University club- Klinika Mozi), bowling
night and not to mention our biggest event,
International Food Day. There are also other
large notable official international studentcharity organisations within the university
such as, the University of Debrecen Asian
Society (UDAS) which has donated over 1.2
million HUF to the university paediatrics
department over the past 4 years with it’s annual ‘Diwali-Eid Dinner & Dance’ (Hindu,
Sikh and Islam religious celebration) and
‘Debrecen’s Got Talent’ show. All societies
and organisations at UD MHSC are under
the umbrella of the Students Union which
also includes the HOK.
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M ed i k u s K u pa

1972 óta sorra minden évben a négy magyarországi orvosképző egyetem hallgatói egy héten át
vért izzadva, fáradtságot nem ismerve küzdenek
egy felemelő célért: hogy megszerezzék a Medikus
Kupát!

M ed i cal C u p

In every year since 1972, the four Hungarian
Medical Universities gather together to fight until
their last breath in four sports (basketball, football,
handball, volleyball ) for only one glorious aim, to
acquire the Medical Cup!

P á nfo g á s z at i P i kn i k

A nyári szünet után a szeptemberi visszatérést kellemesebbé téve összegyűlnek a fogászati klinika oktatói és
hallgatói akik egy kötetlen szabadtéri piknik során új,
eddig ismeretlen oldalukról is megismerhetik egymást.

P andental P i cn i c

After the summer holiday, to make our September
return more pleasant, the dental teachers and students
gather together for an outdoor picnic, where they can
get to know each other from a side they never thought.

F o g á s s z ake s t

Minden félévben a hagyományokat tiszteletben tartva magas színvonalon kerül megrendezésre a Klinika
egyetemi klubban. Az est során elvégzendő játékos feladatokkal célunk, hogy erősítsük az összetartást és lehetőséget biztosítsunk közös szórakozásra a karon belül
tevékenykedőknek.

D ental

s t u dent ’ s n i g h t

It is now traditional that in every half year the Dental
student’s night is held in the Klinika Club. It is a high
quality party with tons of games and fun. Our goal is to
strengthen the convergence of the dental students, and
just to provide a night for them to have fun.
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G ó ly a b á l

A Gólyabál sok évtizedes múltra tekint vissza, célja, hogy a
gólyáknak egy olyan estét nyújtson, ami róluk szól és maradandó élményt nyújt nekik. Egy estét, ahol együtt örülhetnek az évfolyamtársaikkal, a felsőbb évesekkel és barátaikkal annak, hogy az OEC polgáraivá váltak.

F r e s h m en ’ s B all

The Freshmen’s Ball is held now for many decades, and it’s
aim is to give the freshmen a night which is just about them,
and to provide them something they never forget. This is a
night where they can cheer together with their classmates
and the seniors that they became a student of the OEC.

G ó ly a h é t

Egy héten keresztül a tanulás mellett változatos programok révén ismerkedhetnek meg a gólyák az egyetemi
élet adta lehetőségekkel, hallgatótársaikkal és persze a
várossal. A négy napon át tartó programsorozat szabadtéri főzésből, városnéző túrából, sorversenyekből és egy
közös produkció megalkotásából és annak bemutatásából áll.

F r e s h m en ’ s W eek

Through one week the freshmen can get to know each
other, the University of Debrecen, and the city itself
with the help of varied programs. The program contains
outdoor cooking, sightseeing tour, competitive games
and the making and presenting of a group performance.

S z û r ô na p ok

A pár éve indult program lehetőséget biztosít Debrecen
lakosságának, hogy fogászati szűrővizsgálatokon vehessen
részt. A szűrőnapokon fogászati szűrővizsgálat, fogtisztítás mellett felvilágosító előadásokkal, fogászati ismereti
játékokkal várják az érdeklődőket. A szűrést szakorvosi
felügyelet mellett Magyar és külföldi, negyed-ötödéves
hallgatók végzik.

S c r een i n g

da y s

These days provide screening for the citizens of Debrecen. In these days the University provides screening
and teeth cleaning, informative presentations and games
which requires dental knowledge for the interested. The
screening is done by Hungarian and foreign 4th and 5th
year dental students with the help and control of a dental
specialist.
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Újévi parti 2010 / New Years Ball 2010
A Kar dolgozói minden évben együtt is megünneplik a ka-

Every year the faculty staff celebrates Christmas together

rácsonyt, a 2012-es év vége disznóvágással zárult. A kolbász-

with a party. However the 2012 closing party ended with the

töltő versenyt a konzerváló fogászati tanszék nyerte. Másik

slaughter of the “faculty pig”. The sausage making competition

kedves esemény a Farsang megünneplése.

was won by the department of Restorative Dentistry; another
very popular event is the spring carnival.

Disznóölés 2012/
Pig slaughter party
2012
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Karácsonyi parti 2011/ Christmas party 2011

A Kar orvosai, rezidensei és a hallgatói segítenek az

Doctors, graduate and undergraduate students hand in

éneklésben a Télapóvárása közben.

hand helped children sing Christmas songs while waiting
for Santa Claus.
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Végzett hallgatók névsora
1980/81
Csépány Adrienn
Falucskai Edit
Hajdu Katalin
Kobza Judit
Kovács Ágnes
Lázár Szabolcs
Mátrai József
Szabó Zoltán
Veres Julianna

1981/82
Bakos Margit
Barabás Zoltán
Benei József
Bereczki Lajos
Bonczos Tímea
Czappán Andrea
Csatlós Antal
Dankó Zsuzsanna
Dobos László
Karácsony Katalin
Kertész Gabriella
Keszthelyi Andrea
Kocsis Mária
Lőrincz Zsuzsanna
Módis Erika
Nagy Judit
Nagy Zoltán
Takács Ilona
Vékony Enikő

1982/83
Baradács Péter
Cseppentő Éva
Csokonay László
Devecseri Ildikó
Gönczi Katalin
Halasi Judit
Húsvéti Attila
Kelentey Barna
Nagy Anikó
Pelsőczi Tamás
Rémiás Géza
Szabó Dezső
Szalkai Csaba
Szilágyi Katalin

1983/84
Dobi Dalma
Dobó Nagy Csaba
Joós Teréz
Juhász Alexander
Karácsony Éva
Kós Ágnes
Kövér József
Lukács Valéria
Madléna Melinda
Majoros Ildikó
Orosz Márta
Rostás Erika
Rozman Ildikó
Rózsa Ildikó
Tamás András
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1984/85
Boros Mária
Donka Tünde
Faragó Ildikó
Forgács Ágota
Horváth Ágnes
Jámbor Endre
Kertész Margit
Kis-Szabó Teodóra
Krámer Julianna
Mocsári Zsuzsanna
Nagy Marianna
Petkov Tibor
Póka Árpád
Pokoláb Katalin
Rakaczky Zsuzsanna
Suta István
Váczi Erika

1985/86
Angyal János
Árvai Enikő
Bürchel Zsuzsanna
Fekete Tünde
Jakab Katalin
Kakas Mária
Kántor Éva
Litkey Andrea
Lőrinczi Márta
Molnár Györgyi
Nagy Ildikó
Németh Imre
Ormay Péter
Rácz Andrea
Róka Zsuzsanna
Stoszek Ágnes
Szabó Zoltán
Szűcs Gyöngyi
Tibori Tibold

1986/87
Bodnár Tibor
Csendes Ildikó
Csögő Szibilla
Darvas Zsuzsanna
Dér Zsuzsanna
Fodor Zsuzsanna
Gondon Magdolna
Hanyecz Zsuzsanna
Hártó Gábor
Húsvéti Helga
Juhász Judit
Kasza Zsuzsanna
Komoróczi Éva
Menczel Ágnes
Molnár Erzsébet
Radics Tünde
Szabó Ildikó
Szikora Gabriella
Szitha András
Varga István
Volker Michael Hauser
Yousif Osama

1987/88
Bakacsi Zsuzsanna
Berczi Gábor
Csedreki Vanda
Dapsy Endre
Fogarasi Szabolcs
Gariscsák Emese
Kávássy Beáta
Kónya Éva
Kopcsik Lajos
Légrádi László
Lukács Ágnes
Petruska László
Péter Zoltán
Szabó Erika
Tiba István
Vajdahunyadi Judit
Váraljai Márta
Vinnai Zsolt
Zaprel Éva
Zádor Ildikó
Mohamed Favaz Hitou

Kakuk Judit
Kalas Attila
Kerekes László
Körtély Zsuzsa
Krenyitzky Györgyi
László Marianna
Marsal Andrea
Mészáros Ildikó
Molnár István
Nagy Zsolt
Oláh János
Porcsin Judit
Pósán Krisztina
Rák Péter
Rédai Krisztina
Salzmann Tünde
Sily Ilona
Soós Tamás
Szabó Marianna
Tar Ildikó
Tarczali Péter
Vass Éva
Lőrincz Carmela
Karpel David Doron

1990/91

1988/89
Angyal Zsolt
Battyányi Gábor
Békési Gábor
Csiszár Mónika
Együd Judit
Fehér Andrea
Hiriczkó Júlia
Jónás Zoltán
Kemecsei János
Kovács Julianna
Kozák Andrea
Láczay Enikő
Margóczi Péter
Masznyik Ildikó
Oláh Mónika
Oravecz Paula
Petre Viktória
Pénzes Erika
Pénzes Zoltán
Szabó Eszter
Szakács János
Szciranka Tünde
Székely Zsuzsanna
Szigeti Tamás
Szilágyi Eleonóra
Tóth Andrea
Vajda Marianna
Varga Eleonóra
Vetter Tilo
Deraghme Tawfeek

Bakacsi Viktória
Bartal Zsolt
Cseh Anna
Fehér Magdolna
Flóra-Nagy Emese
Golenyák Petronella
Harsányi Béla
Havasi Zita
Jaczkó Judit
Járosi Valéria
Jeney Judit
Kakuk Judit
Kalas Attila
Kerekes László
Körtély Zsuzsa
Krenyitzky Györgyi
László Marianna
Marsal Andrea
Mészáros Ildikó
Molnár István
Nagy Zsolt
Oláh János
Porcsin Judit
Pósán Krisztina
Rák Péter
Rédai Krisztina
Salzmann Tünde
Sily Ilona
Soós Tamás
Szabó Marianna
Tar Ildikó
Tarczali Péter
Vass Éva
Lőrincz Carmela
Karpel David Doron

1989/90
Bakacsi Viktória
Bartal Zsolt
Cseh Anna
Fehér Magdolna
Flóra-Nagy Emese
Golenyák Petronella
Harsányi Béla
Havasi Zita
Jaczkó Judit
Járosi Valéria
Jeney Judit

1991/92
Balogh Zsuzsanna
Bozsó Zoltán
Csathó Krisztina
Csóka Barnabás
Farkas Ildikó
Fülöp Ildikó
Gál Edina
Hajdu Szabolcs
Hunyadi Erzsébet
Karászi Zsolt
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Kincses Sára
Kiss Ottilia
Lovász József
Major Klára
Mezei Sándor
Molnár Csilla
Nagy István
Nyíri István
Papp Andrea
Szendrei Emese
Tóth Elek
Töviskes Mária
Varga Gabriella
Zádor Adrienn
Zolnai Vilmos
Aida Aziz
Leila Aziz
Yaski Michael

1992/93
Abonyi Tibor
Bolyós Ágnes
Dicsőfi Sándor
Egri Krisztina
Herczeg Lenke
Kerékgyártó Imre
Kiss Ildikó
Koncz Sándor
Kovács Gábor
Kovács Tamás
Laboda Antal
Molnár Gábor
Nagy István
Németh Hajnalka
Papp Judit
Perge Andrea
Péter László
Radó Imre
Sipos László
Szabó Ágnes
Szabó Csilla
Szathmári Zsuzsanna
Székely Krisztina
Széchenyi Edit
Szöllősi Zsolt
Szűcs Kornélia
Tóth László
Veres Marianna
Muneer Al-Attar
Thomas Schubert

1993/94
Barabás András
Bera Antal Károly
Bíró Klára
Csémi Erika
Csizmadia Tamás
Csongrády Rita
Frank Andrea
Gyenes Szilárd
Harajda Miklós
Harman Róbert
Hauser hajnalka
Hámori Richárd
Kapitány Miklós
Kállay Mónika
Kelecsényi Aida
Kiss Éva
Kovács Imre Csaba
Lenár György
Major Béla Péter
Nagy Levente

Dental students graudated at the University
of Debrecen
Nyiri Marianna
Pásztor Pál
Orémusz György
Saáry Árpád
Sógor Anikó
Szalmás Gábor
Tajti Judit
Váradi Péter
Vitályos Géza
Esmehan Shaif Mohamed
Thanit
Hussein Shami

1994/95
Biró Marinann
Bóta István
Dancsó Beáta
Felszeghy Szabolcs
Gyurcsó Marianna
Hegedűs Ágnes
Heincz Miklós
Horai Zsolt
Ignácz Magdolna
Jakab Erika
Makovei Edit
Mélász Szigetváry Andrea
Molnár Viktória
Szilágyi Andrea
Tóvári György
Varga Péter
Basa Emőke
Mamadou Sibdibé
Lisztes Andrea
Kandinov Danial

1995/96
Bágyi Kinga Ágnes
Daghistani Mohamed
Yasser
Deutsch Rita Gyöngyi
Ferenczi Gábor
Gabányi Zsolt
Gubányi Ágnes
Juhász Antal
Kökényesi Viktor
Lajos Edit
László Ilona
Martis Tünde
Nagy Gabriella Mária
Nagy Kálmán
Pásztor Ágnes
Pásztor Zoltán csaba
Pekár István
Rozinka Beáta
Szabó Gabrella Edit
Szabó Zoltán
Szőke Zoltán
Török Judit
Wolf Krisztina

1996/97

1998/1999

1999/2000

2001/02

Abafalvi Zsuzsanna
Andrea (1997 12.06)
Asztalos Tamás
Bartha Ivetta
Bazsányi György
Birinyi Ildikó
Bíró Mihály
Bogdán Attila
Bukovinszki Katalin
Corvesan Sorin
Czina Imre Viktor
Fedor Krisztina
Force Farokh
Gácsi Róbert (1997.12.06)
Hajnász Beatrix
Horváth Andrea
Koncz Judit
Labancz Éva
Máthé Levente (1997
12.06)
Mislai Mária
Nagy Andrea
Nagy Gábor
Nazih Abdallah Khaleb
Szopkó Tímea (1997.12.06)
Tarpai Zsuzsanna
Tőkés István Levente
Varga Sándor

Dévényi Judit (1999.03.04)
Becsky Áron László
Bíró Violetta Lilla
Csongrády Kornél
Farkas Viktória
Galambos Andrea Zita
Gyarmati Beáta
Győrfi Ákos
Halabi Karmi
Kovács Boglárka Orsolya
Makai Áron
Mauks Levente
Márki Tamás
Mészáros Zsuzsanna
Mohammad Yousef Kamel
Müller Gábor
Nagy Zsolt
Patonai Zoltán
Sebán Tamás
Sohajda Szabolcs
Suller Csilla
Szabó Attila
Szalontai György
Vincze Dóra
Zsebik Annamária
Vásárhelyi Beáta
Nyiscsák Zoltán
Tárkányi Tímea

1997/98

2000/01

Karácsonyi Tibor
(1998.03.26)
Bogdány Beáta
Barta Adrienn
Bistey Tamás
Deme Szilvia
Halmay Gyöngyi
István Éva Bettina
Kerékgyártó Márta
Kocsis Levente István
Krafcsik István
Martos Renáta
Neuwirth Gábor
Ónodi Szűcs Róbert
Palotás Kinga
Pekola Ildikó
Perca Marianna
Sárosi Ákos
Szabó Csilla
Szabó Kornélia
Szántó Andrea
Szentgyörgyvölgyi Claudia
Szűcs Lajos
Tömösváry Enikő
Varga István
Vass Tímea
Wopera László
Jeney Gabriella
Baboss Csaba (1998.08.19)
Nagy Nikoletta
(1998.12.06)

Adorján János
Asztalos Zoltán
Balla László
Balogh Áron
Balogh Flóra Györgyi
Bácsi Beáta
Borbás Emese
Csécsei László
Deák Györgyi
Fejes Richárd Zoltán
Fügedi Attila
Gutlébeth Linda
Herczeg Csaba
Joós Eszter
Kertész Anita
Kovács Anett Andrea
Lukács Levente
Mezős Csaba Gábor
Mélász Szigetvári Ottó
Monostori Lilla
Nánai Zoltán
Orbán Tímea
Plop Richard
Rigó Renáta
Straubinger Györgyi
Strumpf László
Székely Attila András
Terjék Rajmund
Tófalvi Dániel
Tóth Rita
Tímár István
Balogh Barbara

Al-Wazzan Alaaeddin
Balogh Zita
Békés Annamária
Borbás Attila Gábor
D. Tóth Etelka
Fábián Zoltán
Gál Noémi
Göröncséri Boglárka
Halmágyi András
Hámori Lajos
Holp Szilvia
Imre György
Iván Nándor
Kalmár László
Katona Pál
Kecskeméti Beáta
Kiss Éva
Kovalecz Gabriella
Liska Orsolya
Márkász Réka
Mezős Adrienn
Nagy Dominik
Nováki Csaba
Pásztor Krisztina
Prókai Roland
Pustianu Lucia
Rácz Dóra
Sári Károly
Szabó Andrea
Szentkirályi Péter Pál
Szentpáli Szilvia
Turcsányi Tamás
Uzonyi Diána
Varga Anett
Varga Zoltán
Vas Lehel
Vasas Richard
Várkonyi Oszkár László
Vigh Beáta

Avacz Anita
Becsky Gábor Zoltán
Bella Péter
Csege Hajnalka
Csorba Szilvia
Csuka Judit
Erdélyi Zoltán
Estok Bertalan
Garadnai Nóra
Harsányi Andrea
Hobot László
Hungár Erika
Iberhalt Erika
Juhász Ágnes
Jurás Melinda
Kiss Gábor
Kiss Julianna
Kolcsár Attila
Kovács Henrietta
Kovács Ildikó
Kövér Balázs
Kunka Ferenc
Lehel Krisztián
Lőrincz István
Makarlonei Bita
Marincsák Rita
Papp László Lóránt
Papp Petra
Péter Csilla
Roszkos László
Siket Annamária
Sipos Szilvia
Spiró Melinda
Szalontai Éva
Szabad Gergő
Szepesi Márta
Szilágyi Péter
Sztankula Kornél
Varga Albert
Wittner Dóra
Wórum Péter
Zein Usama
Csillag Anett
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2003/04
2002/03
Forgács Zsuzsanna
Furcsa Marianna
Kiss Ernő
Korányi Mariann
Laboda Marianna
Ligetes Melinda Júlia
Makra Dorottya
Péterffy Pál Lajos
Rédl Krisztina Eszter
Szabó Andrea
Szegedi Anett
Szeverényi László
Takács Gábor
Udvardí Enikő
Visky Szabolcs
Ballagi Péter
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Antalóczy Ágnes
Konyári Judit Éva dr.
Békési Diána
Lakó Boglárka Viktória
Boda Attila László
Molnár Krisztián Ferenc
Bodnár Edit
Murányi Edit
Bodnár Orsolya Ildikó
Nagy László
Chinorányi Andrea
Pájer Zsuzsa
Dehghani Ali
Palotás Nóra
Domonkos Zsuzsanna
Ráthonyi Annamária
Dömök Timea Katalin
Sulomán Zsolt
Galamb Diána Adél
Szerdahelyi Zita
Galgóczi Natália Zsuzsanna
Szűcs Péter
Gucsi Végh Krisztián
Tamás Gabriella
Harangozó Helga
Tóth Hermina
Huszár Ernő
Vágó Tímea
Kollár Kinga
Zilai Dorottya

2004/05

2005/06

2006/07

Bódi Adrienn Marianna
Kugler Viktória
Bogár Andrea
Ládi Renáta
Czene Judit
Nyírő Ágnes
Csapó Melinda
Simó Anett
Csapó Zoltán Kálmán
Sztancsik Tamás
Gyökér Péter
Szűcs Hajnalka
Hernádi Katinka
Takács Katalin
Illés Rita
Tóth Bernadett
Juhász Aida Laura
Varga Szabolcs
Juhász Péter
Zrinszki Eszter
Kamasz Karina
Michaeli Ori
Kozma Eszter Réka
Bereznyak Yekaterina
Köbling Gábor
Jad Kareh (2005.09.17.)
Zilai Dorottya

Bárdi Zsuzsanna
Molnár Edina
Csurka Valéria
Nagy Gergely
Csenár Attila
Nagy Örs
Dubecz Edina
Preisz Áron
Gál Dénes Csaba
Rákosi Anikó Boglárka
Gebri Enikő Zsuzsa
Rétháti Rózsa Anna
Gulyás Mariann
Tóth Boglárka Henriett Dr.
(2006.12.20.)
Ivancsó Borbála
Vlaszáts István Jácint
Kiss Dávid
Dang Trang Ming (2006.12.12.)
Kiss Judit
Denghani Hadi (2006.12.12.)
Kovács Bernadett
Makris Andreas-Dimitrios
(2006.12.12.)
Kunkli Eszter
Sharim Natalie
Lukács Laura

Ágfalvi Dóra
Sipos Péter
Balogh Nikoletta
Szegedi Márta
Berki Bereniké Zsanett
Szerző Ákos
Berki Hilda
Tóth Attila
Csói Virág
Tóth-Daru Csilla
Dankócsik Enikő
Tóvölgyi Balázs
Dávid Ádám
Varga Renátó
Gáll Katalin
Végh Zsófia
Hák Mária
Bogen Omer
Hámori Árpád
Engel Shoni (2007. 09. 15.)
Kárpáti Zsolt
Fülöp Ernő
Kerekes Erzsébet
Hai Avihai
Krampek Márton
Herskovits David
Mohácsi Rita
Jalil Hassan
Nagy Tímea
Johnson Mathew Travers
Oláh Gábor
Safa Zaher
Olariu András
Safaie Ourang Banafsheh
(2007. 09. 15.)
Pálóczi Tibor József
Segev Ranaan
Pétercsák Anita
Tuizer Moti
Pétery Zoltán
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2007/08

2008/09

2009/10

Bajzát Szilvia
Pogonyi Kinga
Bencze Zsuzsa
Rubóczki Lilla
Csillik Attila
Sója Hanga Eszter
Domokos Mariann
Szabó Annamária
Éles Anita
Szép Annamária
Fenyősy Éva
Szimicsku Róbert
Fülöp Fanni
Tóth Péter
Guti Marianna
Arbel Michal
Hajdu Zsuzsanna
Asadi Kaveh
Hercegfalvi Adrienn
Esmaeli Kolahdooz
Shepideh
Horváth Hella
Ghasseminejad Sheida
Kóródi Ágnes
Haghighi Shamsieh
Madar Marianna
Mostaghimi Yasaman
Moráriu Abigél
Pradeep Kumar Reddy Kola
Nagy Gábor
Esmaeli Kolahdooz
Sepeideh
Papp Zita
Haghighi Shamsieh
Pataky Gábor

Antal Beáta
Bartók Gergely
Brugoviczky Zsolt Béla
Csobolya Zoltán
Demeter Andrea
Duli Orsolya
Fekete Edit
Fukk Ágnes
Hargitai Dániel
Iván Katalin
Jenei Balázs
Katona Bernadett
Kocsis Ivett
Lábas Imre
Máté Julianna
Mehdi Diána
Mezei Máté
Mosonyi Zsolt Attila
Nagy Mariann
Nagy Zoltán
Nagy Zsófia
Neubrandt Ádám
Pallagi Brigitta
Petkov Péter
Skopkó Boglárka Emese
Susán Bernadett
Szentesi Viktória
Szilassy Anna
Tóth Endre
Armaghan Ahmad
Elijahu Bokhubza
Erez Netanely
Faiza Anjum
Faiza Iqbal
Fatemeh Mohammadi
Chelkasari
Ghazaleh Roohi Fard Pour
Golgis Ahbab
Guo Li Hui
Inessa Klain
Nayan Modi
Polak Tamara
Sade Meital
Shawn Chadha
Shimon Dantsis
Tannaz Ghadri
Tina Ajir
Yefet Shaked
Zeinab Mohammadi
Chelkasari

Árvai Szabolcs
Dr. Simay Attila
Faragó Tamás
Gerhes Georgina
Győri Ildikó
Halasi Péter
Hegedűs Milán
Hollós Enikő
Jenei Ágnes
Kemény Kinga
Kocsárdi Adrienn
Kocsis Xavér Imre
Konyári István
Laczkó Marina
Németh Simon
Pénzes Anikó
Polgár Anita
Powell Osiris Miriam
Remenyik Kálmán
Székely Tamás
Timkó Zsuzsanna Mirtill
Vetter Sabine
Vincze Gergely
Adib Rahman
Aisha Akhtar
Ali Khurram Rana
Anita Patel
Behnam Nazem
(2010.12.13.)
Behrouz Assadi
Behrouz Mohammadi
(2010. 09. 10.)

2010/11
Bogen Asaf
Elnaz Boostani
Gal Michaeli
Ha Chau Le (2010. 12. 13.)
Hibatul Hai Bint Muslim
Kopikrishna
Thurunelakandan
(2010. 09. 10.)
Laraba Ogbeha
Li Qiaojun
Mahwish Rashid
Mandana Khosravi
Masoud Dehbashi
Mona Eide
Naser Alireza
Natalia Anagnostou
Sabina Almemar
Sepideh Maleki
Shadi Atamna
Shirin Rahmani
Shona Patel
Tina Mirkazemi
Victoria Nalivo
Yaniv Lyor
Yasamin Kasiri
Alexa Ildikó Izabella

Balogh Sára
Barczi Katalin
Bartha Dénes
Bene Szilvia
Csáthy Csilla
Csomós László
Dudás Renáta
Együtt Réka
Farsang Katalin
Gál Enikő Klára
Gazsi Edit
Gégény Tímea
Gutema Veronika Challtu
Hegedüs Réka
Horváth Nóra
Katona János
Kiss Zsuzsa
Kocsis Anikó
Kóti Tímea
Lázár Csilla
Mehdi Leila
Nagy Fruzsina
Nagy Gábor
Nagy Aliz
Oláh Brigitta
Oláh Eszter Borbála

2011/12
Asztalos Ágnes
Bacsó Ágota Imola
Balogh Bettina
Barkovits László Gábor
Bársony Viktória
Bartha Judit
Báthory István
Bene Andrea Dóra
Bori Attila
Botos Dániel
Csordás Klaudia Diána
Gál Csilla
Garami Krisztina
Gyenes Csilla
Hasulyó Tamás
Hegedűs Viktória
Hrubi Edit
Ivánfalvi Gábor
Kascsák Erika
Kelemen Máté
Kerekes Laura Éva
Kluszka Laura
Koncz Andrea
Koszorus Georgina
Kövér Bence
Láda Erika
Magony Kata
Máté Szilvia Laura
Medgyesi Gabriella
Mezina Kornélia
Molnár Lilla Andrea
Nagy Ivett
Nagy Mihály
Néma Ágnes
Némethné Zsoldos Petra
Nyilas Nóra

Nyitrai Adrienn
Orosz Mária
Papp Zsuzsa
Petkov Alexandra
Póti László Levente
Rácz Nóra
Rákai Rita
Sipos Anna Katalin
Skaliczki Marianna
Soós Katalin
Szemcsák Péter Dénes
Szendrei Balázs
Tarcsa Gábor
Tóth Anna
Tóth Tímea
Vincze Máté András
Zellei Judit
Zsarnai Zita
George Alnoore
Dona Augustine
Sundeep Kaur Bains
Rupa Devani
Soulmaz Farhadi Toomaj
Mona Ghezel
Manelli Hoodfar
Shamraze Hussain
Simen Willy Johnsen
Miran Karim
Nasar Mahmood
Zofishan Asghar Malik
Raksha Mane
Farhan Murtuza Merchant
Nasim Naser- Ajbisheh
Abdul-Habib Osman
Nehal Patel
Shreya Hitesh Patel
Tanishaa Ashok Kumar
Patel
Ruzbeh Henrik Pedari
Thanh - Mai Le Phi
Harish Ashley Purmah
Camelia Sartipi
Maitreyi Seewoogoolam
Maayan Shacham
Rakesh Sharma
Benish Tassadiq
Amir Mehdi Vossough
Modarress
Jiali Xu
Luan Hua Zhang
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Arc- Állcsont- és Szájsebészeti Tanszék Department of Oral and Maxillofacial Surgery

Dr. Redl Pál
tanszékvezető, egyetemi
docens
Pál Redl,
M.D., L.D.S., Ph.D.
Associate Professor,
Head of Department,

Dr. Szabó Adrienn
adjunktus

Dr. Boda Róbert
tanársegéd

Dr. Simay Attila
szakorvos

Dr. Horváth Dóra szakorvos jelölt

Dr. Révész Petronella
szakorvos jelölt (GYES)

Ms. Adrienne Szabó,
M.D., L.D.S., Ph.D.
Assistant Professor

Róbert Boda, M.D.
Assistant Lecturer

Attila Simay, M.D.
Clinical Assistant

Ms. Dóra Horvát, M.D.
Candidate Clinical
Assistant

Ms. Petronella Révész,
M.D. Candidate Clinical
Assistant

Rezidensek/Residents:
Dr. Czompa Levente szakorvos jelölt
Levente Czompa, M.D.
Dr. Stelescu Andrei szakorvosjelölt
Andrei Stelescu, M.D.
Dr. Kunka Ferenc központi gyakornok
Ferenc Kunka, M.D.
Dr. Remenyik Kálmán szakorvos jelölt
Kálmán Remenyik, D.M.D.
Dr. Lukács Levente
tanársegéd
Levente Lukács, D.M.D.
Assistant Lecturer

Dr. Csillik Attila fogszakorvos
Attila Csillik, D.M.D.
Clinical Assistant

Fogpótlástani Tanszék

Dr. Kelemen Máté fogorvos, rezidens
Máté Kelemen, D.M.D.

Dr. D. Tóth Etelka
fogszakorvos
Ms. Etelka D. Tóth,
D.M.D. Clinical Assistant

Dr. Kovách Sándor fogorvos központi gyakornok
Sándor Kovách, D.M.D.

Department of Prosthetic Dentistry

Dr. Hegedűs Csaba
tanszékvezető, egyetemi tanár,

Dr. Bistey Tamás
adjunktus

Dr. Radics Tünde
adjunktus

Dr. Pétercsák Anita
tanársegéd

Dr. Mohácsi Rita
tanársegéd

Dr. Bukovinszki Katalin
klinikai szakorvos

Csaba Hegedűs, M.D., L.D.S.,
Ph.D., D.Sc.
Full Professor, Head of
Department

Tamás Bistey, D.M.D.,
Ph.D.
Assistant Professor

Ms. Tünde Radics,
D.M.D., Ph.D.
Assistant Professor

Anita Pétercsák, D.M.D.
Assistant Lecturer

Ms. Rita Mohácsi, D.M.D.
Assistant Lecturer

Ms. Katalin Bukovinszki,
D.M.D.
Clinical Specialist

Rezidensek/Residents:
Dr. Hrubi Edit / Ms. Edit Hrubi D.M.D.
Dr. Tóth Liliána / Ms. Liliána Tóth, D.M.D.
Dr. Póti László / László Póti, D.M.D.
Bakó József vegyész / József Bakó Chemist
Szalóki Melinda vegyész / Ms. Melinda Szalóki Chemist
Dr. Lampé István
klinikai szakorvos

Dr. Skopkó Boglárka
fogszakorvos

Dr. Szepesi Márta fogszakorvos

István Lampé, D.M.D.
Clinical Specialist

Ms. Boglárka Skopkó
D.M.D. Clinical Assistant

Ms. Márta Szepesi D.M.D.
Clinical Assistant
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Gyermekfogászati- és Fogszabályozási Tanszék

Department of Pediatric Dentistry and Orthodontics
Rezidensek/Residents:
Dr. Papp Zsuzsa,
Ms. Zsuzsa Papp, D.M.D.
Dr. Rácz Nóra,
Ms. Nóra Rácz, D.M.D.
Dr. Daróczi Edina Ildikó,
Ms. Edina Daróczi, D.M.D.

Dr. Alberth Márta
tanszékvezető, egyetemi
docens
Ms. Márta Alberth, M.D.,
L.D.S., Ph.D.
Associate Professor, Head
of Department

Dr. Nemes Judit adjunktus
Ms. Judit Nemes,
D.M.D., Ph.D.
Assistant Professor

Konzerváló Fogászati Tanszék

Dr. Kovalecz Gabriella
tanársegéd

Dr. Török Judit
klinikai szakorvos

Dr. Vitályos Géza
klinikai szakorvos

Ms. Gabriella Kovalecz,
D.M.D.
Assistant Lecturer

Ms. Judit Török, D.M.D.
Clinical Specialist

Géza Vitályos, D.M.D.
Clinical Specialist

Dr. Hegedűs Viktória,
Ms. Viktória Hegedűs,
D.M.D.

Department of Restorative Dentistry

Dr. Martos Renáta klinikai
szakorvos
Dr. Márton Ildikó
tanszékvezető, egyetemi tanár

Dr. Kelentey Barna
egyetemi docens

Dr. Bágyi Kinga
adjunktus

Dr. Marincsák Rita
tanársegéd (GYES)

Dr. Juhász Alexander
klinikai szakorvos

Ms. Ildikó Márton, M.D.,
L.D.S., Ph.D., D.Sc.
Full Professor, Head of
Department

Barna Kelentey, D.M.D.,
C.Sc., Ph.D.
Associate Professor

Ms. Kinga Bágyi,
D.M.D., Ph.D.
Assistant Professor

Rita Marincsák, D.M.D.
Assistant Lecturer

Alexander Juhász D.M.D.
Clinical Specialist

Rezidensek/Residents:
Dr. Skaleczki Marianna /Ms. Marianna Skaleczki, DMD
Dr. Jenei Ágnes / Ms. Ágnes Skaleczki, DMD
Dr. Orosz Mária / Ms. Mária Orosz, D.M.D
Dr. Zimándi Tamás, / Tamás Zimándi, D.M.D

Ms. Renáta Martos, D.M.D.
Clinical Specialist

Dr. Nagy László
fogszakorvos
László Nagy,
D.M.D.
Clinical Assistant

Parodontológiai Tanszék Department of Periodontology
Rezidensek/Residents:
Dr. Szabó Éva
Ms. Éva Szabó, D.M.D.
Dr. Koncz Andrea
Ms. Andrea Koncz,
D.M.D.
Dr. Behnam Nazem
Nazem Behnam, D.M.D.
Dr. Varga István
tanszékvezető, adjunktus

Dr. Angyal János
adjunktus

Dr. Tar Ildikó
adjunktus

Dr. Gebri Enikő
tanársegéd

Dr. Hernádi Katinka
tanársegéd

István Varga, D.M.D., Ph.D.
Assistant Professor,
Head of Department

János Angyal, D.M.D.,
Ph.D.
Assistant Professor

Ms. Ildikó Tar,
D.M.D., Ph.D.
Assistant Professor

Ms. Enikő Gebri,
D.M.D.
Assistant Lecturer

Ms. Katinka Hernádi,
D.M.D., Ph.D.
Assistant Lecturer
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Mi is az az Öregdiák Szövetség
(Alumni Szövetség)?
Az Almuni olyan szövetség melynek révén a volt diákok, szülők, barátok rendszeresen betekintést nyerhetnek a karon folyó munkába, értesítést kaphatnak rendezvényekről, eseményekről, újdonságokról, aktívan részt vehetnek a Kar munkájában. Ugyanakkor le kívánjuk szögezni, hogy
egy jól működő Alumni megteremtése, mely egyedül rajtunk áll, elismerés a tagoknak és hírnév
a karnak.
MIT NYÚJT AZ ÖREGDIÁK SZÖVETSÉG?
◆ Ingyenes tagságot, mely biztosítja az együvé tartozást annak minden előnyével
kapcsolatot az Alma Materrel
◆ kapcsolatot a volt csoporttársakkal, barátokkal
◆ kapcsolatot a világ minden pontján dolgozó volt hallgatókkal
◆ hozzáférést az évente megjelenő Alumni újság ingyenes számához
◆ a szakmájukban kiválók részére lehetőséget előadások, gyakorlatok tartására
◆ a Kart érdekli az Ön története, sikerei megírhatja ezt újságunkban

MIT TEHET ÖN AZ ALUMNIÉRT, HA LEHETŐSÉGEI ENGEDIK?
◆ részt vehet új hallgatók megnyerésében
◆ támogathatja a Kart vagy a hallgatókat tárgyi vagy anyagi javakkal segíthet kapcsolatok teremtésében, hallgatói, oktatói ösztöndíjak szerzésében, díjak alapításában
◆ lehetőséget az oktatás, kutatás tárgyi/anyagi dotálására (ha ön olyan helyzetben van), s az Ön
nevének fennmaradására a Kar történetében

Hogyan lehet tagja az Alumninak?
A belépésre számos lehetőség kínálkozik:
◆ töltse ki a jelentkezési lapot, adja le személyesen bármely a Kar által rendezett eseményen és
visszajelzést kap E-mail-en.
◆ töltse ki a jelentkezési lapot és küldje el postán a Debreceni Egyetem, Fogorvotudományi Kar
címére (Terebesi Márta koordinátor, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98) és visszajelzést kap
E-mail-en.
◆ Keresse telefonon Terebesi Mártát, (+36-52-411 717 /56722 mellék)
◆ látogassa meg weboldalunkat (www.dental.unideb.hu) keresse meg a végzett évfolyamok
aloldalt, kattintson rá, megnyitva feljön a „korábban végzett hallgatók” opció, nyissa meg.
Amennyiben Ön rendelkezik Neptun kóddal (2010 után végzettek) azzal egyszerűen beléphet. Amennyiben 2010 előtt végzett és nem rendelkezik Neptun kóddal úgy regisztráljon,
töltse ki a jelentkezési lapot.
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What is an Alumni
Association?
Alumni Association is an organization that makes it possible for former students to stay in
connection with the faculty, be informed of events, news and be actively involved in the work of
the Faculty. We should note that a well functioning alumni association represents respect for the
graduates and the faculty.
WHAT BENEFITS DOES THE ALUMNI ASSOCIATION HAVE TO OFFER?
◆ to be a member is free of charge and engages you with the Alma Mater
◆ you will stay connected with your former year group, students and friends
◆ you will have a connection with former graduates working all over the world
◆ you can attend events and other special occasions
◆ you will get the annual alumni magazine
◆ for those who are excellent in their field there is a possibility to give guest lectures and clinics
◆ we are interested in your story, your success, you can write about it in our magazine
WHAT CAN YOU DO FOR THE ALUMNI IF YOU ARE IN A POSITION TO HELP?
◆ help recruit new students
◆ support the faculty or students facilities and resources
◆ enhance the financial state of the faculty
◆ you may support or get involved in scientific research
◆ help to find connections with other universities, scholarships for students and lecturers
donate or establish awards
HOW CAN YOU BECOME A MEMBER?
There are several ways to become a member of the alumni association:
◆ Fill out the application form and send it via mail (University of Debrecen, Faculty of Dentistry,
Alumni Office 4032 Debrecen, Nagyerdei Krt. 98, Hungary ) or if you are in a conference
organized by the faculty give it to the reception desk in person.
◆ Go to the website of the Faculty (www.dental.unideb.hu) find alumni, open it. If you have a
Neptun code you need not register you can use it to enter, if do not have Neptun code please
register and fill the application form.
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