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Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Fog orvos tudományi 
Kar új dékánjaként első alkalommal köszönthetem Önöket a 
magam, a korábbi Dékánok, a jelenlegi Dékáni vezetés, vala-
mint kollégáim nevében. 

Immár hagyománnyá vált, hogy a minden év áprilisában meg-
rendezésre kerülő Debreceni Fogászati Napok alkalmára össze-
állítsuk kiadványunkat. Ez alkalmat teremt arra, hogy vissza-
tekintsünk és összegezzük évről évre az előző évi periódusra eső 
eseményeinket, eredményeinket. 
Megragadom az alkalmat, hogy hálámat fejezzem ki elődeim-
nek, akik példaértékű, iskolateremtő munkát végeztek. Mellet-
tük a 90-es évektől hallgatóként majd oktatóként végigkísérhet-
tem a fogorvosképzés alakulását, a Karrá alakulás folyamatát, 
Márton Ildikó Professzor Asszony karalapító munkásságát, az 
ezzel járó infrastrukturális és fejlesztési folyamatokat, változá-
sokat. Rengeteg munka, tenni akarás jellemezte ezt, és a ké-
sőbbi, Hegedűs Csaba Professzor Úr által vezetett időszakot is. 
Eredményeik magukért beszélnek. Magas szintű oktatás fo-
lyik magyar és angol nyelven, diákjaink összlétszáma tavaly 
megközelítette a 700-at, ebből 370-en tanultak az angol nyel-
vű programban.  Az általunk nyújtott elméleti-, és gyakorlati 
oktatómunka és az ezzel szervesen összefüggő eredményesség 
európai mértékkel mérve is elismerésre méltó, modell értékű. 
A HVG 2018-as rangsorában Karunk, az oktatók kiválósága 
alapján továbbra is az ország legjobb fogorvos képző helye volt. 
Évről-évre nagy öröm számunkra, hogy rendezvényünkre a 
világ számos országából sikerül meghívnunk neves külföldi 
előadókat.

Sok szeretettel ajánlom olvasásra, lapozgatásra magazinunk 
legújabb kiadványát, melyben ez alkalommal a 2018-as év ese-
ményeit foglaltuk össze.

Üdvözlettel:
    Dr. Bágyi Kinga

Kedves Olvasó, egykori 
Diákjaink, kedves Kollégák!

Dear Reader, Dear Graduate 
Students, Dear Colleagues,
It is a great honor for me, as new Dean of the Faculty of Dentistry, 
to welcome you for the first time on behalf of myself, the former 
Deans and the current Dean's leadership and in the name of my 
colleagues.
It is now a tradition to compile our magazine for the Debrecen 
Dental Days, held in April each year. This gives us the opportunity 
to look back and summarize our annual events and results from 
the previous year.
I take the opportunity to express my gratitude to my predecessors, 
who have done exemplary school-building work. From the '90s as 
a student in their footsteps, I was able to follow the development 
of dental education, the process of the Faculty-forming, as the 
work of Prof. Dr. Ildikó Márton, the related infrastructure and 
development, and the changes. This meant a huge work and 
willingness to realize, which continued also in the period led by 
Prof. Dr. Csaba Hegedűs.
Their results speak for themselves. The high level of education is 
in Hungarian and in English, the total number of our students 
were above 700 last year, of which more than 400 have studied 
in the English language program. The theoretical and practical 
education we provide, as well as the related results, are worthy 
of recognition, measured as a model according to European 
standards. In the 2018 ranking of HVG, our Faculty continued 
to be among the best dental educating centers in the country, 
based on the merit of our lecturers. 
From year to year we are very pleased to invite well-known 
foreign lecturers from various countries around the world to our 
event.
I highly recommend the latest edition of our magazine to thumb 
through, this time we summarize the events of the year 2018.

Best regards: 

      Dr. Kinga Bágyi
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Dr. Varga István a Debreceni Orvostudo
mányi Egyetemen 1998ban kapta meg 
fogorvosdoktori diplomáját. 2000ben 
Fog és szájbetegségek szakvizsgát, 2004
ben parodontológia szakvizsgát, majd 
2006ban Konzerváló fogászat és Fog
pótlástan szakvizsgát szerzett. 2011ben 
védte meg PhD disszertációját, summa 
cum laude minősítéssel, és 2018ban a 
klinikai orvostudományok területén ha
bilitált doktori fokozatot szerzett. 
Tanár úr 1999ben kezdett dolgozni a 
Stomatológiai Klinika Parondontológiai 
Tanszékén, mint klinikai orvos, majd 
2008tól tanársegédként, 2011től ad
junktusként látta el oktatási és beteg
ellátási feladatait. 2010ben a Paro
don tologiai Tanszéken tanszékvezetői 
kinevezést kapott, 2016től pedig, mint 
tanszékvezető egyetemi docens dolgozik 
a Fogorvostudományi Karon.
A graduális képzésben parodontológia, 
parodontológiai propedeutika, orális 
medicina és fogászat tantárgyakat oktat a 
Fogorvostudományi Kar és az Általános 
Orvos tudományi Kar számára magyar és 
angol nyelven. 

MEGÚJULT A FOGORVOS¯
TUDOMÁNYI KAR VEZETÉSE

Általános dékánhelyettesként további célja 
a betegellátás színvonalának, körülménye
inek, személyi és tárgyi feltételeinek folya
matos fejlesztése.
A legmodernebb szakmai eszközök to
vábbi bevezetése a karunkon történő ok
tatásba és a betegellátásba, a nemzetközi 
elismertséggel bíró előadók meghívása a 
kar szakmai konferenciáira, interaktív ke
rekasztal beszélgetések szervezése szerepel 
további tervei között. A kutatás területén 
pedig szeretné a már meglévő nemzetközi 
kapcsolatok további erősítését, és újabb kö
zös kutatási együttműködések elindítását.

Dr. Szentandrássy Norbert 
2000ben szerzett a Debreceni Egyetemen 
általános orvosi diplomát. 2000 és 2003 
között a Debreceni Egyetem Élettani Inté
zetében volt PhD hallgató. PhD disszertá
cióját 2003ban védte meg. Értekezésének 
címe „Timol hatása szívizmon és váziz
mon”. 2003 és 2005 között tanulmány
úton volt a Manchesteri Egyetem Unit 
of Cardiac Physiology intézetében, Nagy 
Britanniában. 2003 és 2011 között egye
temi tanársegédként, majd 2011 és 2018 
között egyetemi adjunktusként dolgozott 
előbb a Debreceni Egyetem Élettani Inté
zetében, majd a Fogorvostudományi Kar 
Fogorvosi Élettani és Gyógyszertani Tan
székén. 2017ben habilitált, értekezésének 
címe: „A feszültségfüggő Na+ és Ca2+ csa
tornák gátlószereinek keresztreaktivitása”.  
2018ban egyetemi docensnek nevezték 
ki a Fogorvostudományi Kar, Általános 
Orvosi Ismeretek Tanszékére.
2000től kapcsolódott be az oktatásba, 
szemináriumokat és gyakorlatokat tart 
orvosi és fogorvosi élettanból, majd 
neurobiológiából is. 2006tól már tan
termi előadásokat is tart, majd 2008tól 
a vizsgáztatásba is bekapcsolódott mind 

magyar, mind pedig angol nyelven. Szá
mos tantárgyból tart órákat általános 
orvos, fogorvos, gyógyszerész és mo
lekuláris biológus hallgatók számára is. 
2013tól a Tudományos Diákköri Tanács 
titkára, azóta hat helyi TDK konferen
cia szervezésében vett részt. 2009 től 11 
TDK előadásban, 8 TDK pályamunká
ban és 2 diplomamunkában témavezető 
vagy társtémavezető volt. 2007 óta 15 
TDK pályamunkánál és 1 diplomamun
kánál bírálói tevékenységet folytatott. 
Helyi TDK konferencián 5 alkalommal, 
országos TDK konferencián pedig 2 al
kalommal volt bírálóbizottsági tag.
A posztgraduális képzés keretében szá
mos PhD vizsgáztatásban és védésben 
töltött be szerepet. 2009től a Debreceni 
Egyetem, Molekuláris Orvostudomány 
Doktori Iskola, Élettan és neurobiológia 
doktori programjában oktató. Jelenleg 1 
PhD hallgató témavezetője, eddig 1 vég
zett PhD hallgatója van.
Tudományos kutatásának témája dön
tően a celluláris szívelektrofiziológia bár 
néhány kollaboráció keretében Task2 és 
Task3 káliumcsatornák szerepét is vizs
gálta simaizmon és melanoma sejteken. 
Számos tudományos társaság tagja, több
ször volt felkért bíráló különböző tudo
mányos folyóiratokban.
Oktatási dékánhelyettesként fontosnak 
tartja az oktatás színvonalának folyamatos 
fejlesztését annak érdekében, hogy a Kar 
lépést tudjon tartani más külföldi egyete
mekkel. Ehhez szükséges a Kar oktatóinak 
folyamatos továbbképzése, külföldi ven
dégoktatók meghívása, tanulmányutak 
szervezése. A személyi és tárgyi feltételek 
folyamatos fejlesztése mellett tananya
gok rendszeres aktualizálása biztosíthatja, 
hogy a Kar végzősei biztos szakmai tudás
sal kezdhessék meg hivatásukat.  

Dr. Varga István egyetemi docens, mb. általános dé-
kán helyettes – Dr. István Varga Associate Professor
Vice-Dean for General Matters

A Fogorvostudományi Kar mb. általános dékánhelyettesi pozícióját Dr. Varga István egyetemi docens 2017. július 1-től vette át. A mb. 
oktatási dékánhelyettesi posztot 2018. július 1-től Dr. Szentandrássy Norbert egyetemi docens tölti be karunkon. A következőkben ka-
runk két dékánhelyetteséről, az következő időszakra kitűzött céljaikról, terveikről olvashatnak.
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FACULTY’S LEADERSHIP HAS 
BEEN RENEWED

Dr. Norbert Szentandrássy egyetemi docens, mb. ok-
tatási dékán helyettes – Dr. Norbert Szentandrássy  
Associate Professor Vice-Dean for Educational  
Matters

From 1 July 2017, Dr. István Varga Associate Professor, took over the post of Vice-Dean 
for General Matters from Dr. Pál Redl. The position of the Vice-Dean for Educational 
Matters was filled by Dr. Norbert Szentandrássy Associate Professor from July 1, 2018. 
In the following pages, you can read about our two Vice-Dean's, their goals and plans 
for the next period.

Dr. István Varga graduated from the 
University of Medicine, Debrecen and re
ceived his DMD degree in 1998. In 2000 
he successfully concluded his specializa
tion of Dental and Oral Diseases. He ac
complished his Periodontology further 
educational exam in 2004, and in 2006 he 
received his specialization in Restorative 
Dentistry and Prosthodontics. In 2011, he 
defended his Ph.D. dissertation with sum
ma cum laude qualification, and in 2018 
he obtained a habilitation in the field of 
clinical medicine. From 2011 he attained 
his educational and patient treatment 
tasks as an assistant professor. In 2010 he 
was appointed Head of Department at the 
Department of Periodontology, and from 
2016 he was working as a Head of Depart
ment at the Faculty of Dentistry. 
He teaches Periodontology, Periodontol
ogy Propedeutics, Oral Medicine and 
Stomatology in the Faculty of Dentistry 
and the Faculty of General Medicine in 
Hungarian and in English.
A general goal of him as ViceDean is to 
continuously improve the quality of pa
tient care, in particular, to maintain an 
appropriate infrastructural background. 
Further acquisition of the most uptodate 
professional equipment in education and 
patient care, inviting internationally well
known lecturers to the professional con
ferences of the Faculty, and organizing in
teractive roundtables are among his plans. 
In the field of research, he wants to further 
strengthen existing international relations 
and launch new research collaborations.

Dr. Norbert Szentandrássy obtained his 
general medicine degree at the Univer
sity of Debrecen in 2000. Between 2000 
and 2003 he was a Ph.D. student at the 

Department of Physiology at the Univer
sity of Debrecen. He defended his Ph.D. 
dissertation in 2003. The title of his Ph.D. 
thesis is “Effects of thymol on cardiac and 
skeletal muscle”. Between 2003 and 2005 
he was studying at the Unit of Cardiac 
Physiology, University of Manchester, 
Great Britain. Between 2003 and 2011 
he worked as an assistant lecturer, then 
between 2011 and 2018 he worked as an 
assistant professor at the Department of 
Physiology of the University of Debrecen, 
then at the Faculty of Dentistry, Depart
ment of Dental Physiology and Pharma
cology. In 2017, he held his habilitation 
with the title: “Crossreactivity of inhibi
tors of voltagedependent Na+ and Ca2+ 
channels”. In 2018 he was appointed asso
ciate professor at the Faculty of Dentistry, 
Department of Basic Medical Sciences.
He joined into the education from the 
year 2000, holds seminars and practices 
in Medical and Dental Physiology and 
Neurobiology. Since 2006, he was hold
ing lectures, and since 2008 he was also 
involved in examinations in both Hun
garian and English. He teaches many 
subjects for students of general medicine, 
dentistry, pharmacology, and molecular 
biology. Since 2013, he is the secretary 
of the Council of the Students’ Scientific 
Association and was involved in the or
ganization of six local Students’ Scientific 
Association conferences. From 2009 he 
was the supervisor or cosupervisor of 11 
Students’ Scientific Association confer
ence lectures, 8 Students’ Scientific As
sociation research essays, and 2 diploma 
theses. Since 2007 he contributed in 15 
Students’ Scientific Association research 
essays and 1 graduate thesis as an oppo
nent. He was among the members of the 

jury 5 times at the local and twice at the 
national Students’ Scientific Association 
conferences.
He was involved in many examinations and 
defenses in postgraduate training. In 2009 
he joined the members of the Doctoral 
School of Molecular Medicine, Doctoral 
Program of Physiology and Neurobiology 
at the University of Debrecen. Currently, he 
has 1 Ph.D. student under his supervision 
and 1 graduated Ph.D. student.
The focus of his research is mainly cel
lular cardiac electrophysiology, although 
in some collaborations he also investi
gated the role of Task2 and Task3 po
tassium channels on smooth muscle and 
melanoma cells. He is a member of many 
scientific societies, and has been an invit
ed reviewer in various scientific journals 
several times.
As a ViceDean for Educational Matters, 
he considers it important to continuously 
improve the quality of education so that 
the Faculty can keep up with other for
eign universities. This requires the con
tinuous training of the Faculty's instructors, 
and their development can be promoted 
through participation in study trips abroad. 
In addition to the continuous development 
of personal and material conditions, regular 
updating of the educational materials can 
ensure that the Faculty's graduates can start 
their profession with well based knowledge.
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A magyar kormány 1912ben elhatározta, 
hogy a pesti (1777) és kolozsvári (1872) 
egyetemek után újabb két egyetemet állít 
fel, Debrecenben és Pozsonyban.
1914 szeptemberében nyílt meg az egye
tem 3 karral (orvosi még nem indult), 
több helyszínen. 1918 szeptemberében 
jött létre az orvosi kar négy kinevezett 
egyetemi tanárral: Kenézy Gyula, Orsós 
Ferenc, Verzár Frigyes és Vészi Gyula. Az 
új intézetek, klinikák ekkor még befejezet
lenül állnak.A kar megalakulása után na
gyon nehezen működött, mert a városban 
szétszórva, több helyen kényszerült klini
kákat, intézeteket kialakítani. 1921 őszén 
kinevezik az orvosi fakultás több tanárát, 
de a kar még továbbra is szétszórva műkö
dik. A következő években sorra készülnek 
el a klinikák, intézetek, de az egész telep 
építése csak 1926ban fejeződött be.

A DEBRECENI STOMATOLOGIAI 
KLINIKA KIALAKULÁSÁNAK 
ÉS MÛKÖDÉSÉNEK TÖRTÉNETE 
2000-IG

Az orvoskar már 1921
ben kérvényezte a kor
mánynál Stomatologiai 
Klinika felállítását, me
lyet azután – eredmény
telenség miatt – a ké
sőbbiekben többször is 
megismételt.
1934 őszén Hüttl profes
szor javasolja az orvos
karnak, hogy létesítsenek 
a Sebészeti Klinika keleti szárnyában 
Stomatologiai Poliklinikát és szakelő
adónak hívják meg Csilléry András bu
dapesti fogorvost, volt népjóléti minisz
tert. A kar a javaslatot támogatta és mivel 
Csilléry András a meghívást elfogadta, 
1935. február 15én megkezdte munká
ját a Stomatologiai Poliklinika. Az or
vostanhallgatók gyakorlati képzésén túl 

az egyetemi klinikákhoz 
forduló betegek fogászati 
ellátását is végezték a po
liklinikán. 1935. szeptem
ber 1től pedig megindí

tották a szakorvosképzést is.
1936. szeptember 1től a Debreceni Ti
sza István Tudományegyetem központi 
épületében az egyetemi hallgatók részére 
állítottak fel fogszakorvosi rendelést. A 
következő jeles dátum 1937. január 15., 
amikor az iskolafogászati rendelést indí
tották  meg, melynek keretében a Nyulasi 
Állami Elemi Iskola tanulóit vették rend
szeres fogászati kezelés alá.
A Stomatológiai Poliklinika személyze
tét eleinte a Sebészeti Klinikától kapta 
és a szükségletek fedezése is az említett 
klinika ellátmányának terhére történt. 
Fekvőosztálya nem volt, a betegeket ha
tárterületi megbetegedés esetén az adott 
klinikán helyezték el, a szájsebészeti ese
teket a Sebészeti Klinikán.
1940. július 8án nevezték ki egyetemi 
nyilvános rendes tanárnak Csilléry And
rást, így már nem volt akadálya a Sto ma
tologiai Tanszék felállításának.
1940 nyarától megkezdődött a Szemészeti 
Klinika keleti szárnyának átalakítása és fel
szerelése a Stomatologiai Klinika számára.

Konzervatív kezelő egy újonnan vásárolt fogászati 
egységkészülékkel – Restorative dental treatment 
room with a newly purchased dental unit

Csilléry András, a Stomatologiai 
Poliklinika, majd Klinika igazga-
tója 1935–1944. között

András Csilléry, Leader of the 
Stomatology Polyclinic, then 
leader of Clinic between 1935-
1944
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In 1912, the Hungarian government de
cided to set up two more universities in 
Debrecen and Pozsony after the universi
ties in Pest (1777) and Kolozsvár (1872).
In September 1914, the university was 
opened with 3 faculties (the medical did 
not yet started), at several locations. In 
September 1918, the medical faculty was 
established with four appointed profes
sors: Gyula Kenézy, Ferenc Orsós, Frigyes 
Verzár and Gyula Vészi. The new insti
tutes and clinics were still unfinished at 
the time. After the foundation of the fac
ulty it worked very lubberly, because it 
was forced to establish clinics and institu
tions in several places in the town. In the 
fall of 1921, several members of the medi
cal faculty were appointed, but the faculty 
still worked in several places. In the up
coming years, clinics, institutes are being 
accomplished, but the construction of the 
whole site was completed only in 1926.

HISTORY OF DEVELOPMENT 
AND OPERATION OF 
DEBRECEN'S STOMATOLOGICAL 
CLINIC UNTIL 2000

In 1921, the medical faculty requested the 
establishment of a Stomatology Clinic from 
the government, the appeal was repeated 
several times later – due to inefficiency.
In the autumn of 1934, Professor Hüttl 
advised the medical faculty to establish 
a Stomatology Polyclinic in the Eastern 
Wing of the Surgery Clinic and András 
Csilléry, a dentist in Budapest, former 
Minister of Welfare should be called for 
lecturing. The faculty supported the pro
posal and, as András Csilléry accepted the 
invitation, on 15 February 1935 he started 
his work in Stomatology Polyclinic. In ad
dition to the practical training of medical 
students, dental care was also provided 
to patients at Polyclinic. From September 
1, 1935, further specialization was also 
launched.
From September 1, 1936, a dental surgery 
was established for students of the uni
versity in the central building of the Tisza 

István University of Debrecen. The next 
outstanding date was January 15, 1937, 
when the school dental care was launched, 
under which the students of the Nyulasi 
Elementary School received regular den
tal treatment.
The staff of the Dental Clinic was initial
ly provided by the Surgical Clinic and 
the needs were covered by the supply of 
the clinic. There was no inpatient de
partment, patients were placed at other 
clinics in the case of different diseases 
and in case of oral surgery in the Sur
gery Clinic.
On July 8, 1940, András Csilléry, was 
appointed to university professor. Thus, 
there was no hindrance to the establish
ment of the Department of Stomatology.
From the summer of 1940, the Eastern 
Wing of the Ophthalmology Clinic was 
transformed and equipped for the Stoma
tology Clinic.

A Sebészeti Klinika keleti szárnya, ahol 
a Stomatologiai Poliklinika működött 
1935 és 1940. között 

The Eastern wing of the Surgery Clinic, 
where the Stomatology Polyclinic 
operated between 1935 and 1940
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A fogtechnikai laboratórium a leírások 
szerint igen korszerű volt, mivel Csilléry 
professzor kapcsolatai révén a Krupp
művek akkori legkorszerűbb gépeit, esz
közeit vásárolta meg igen jutányos áron.
Az új klinika megnyitása 1940. november 
30án volt ünnepélyes keretek között, a 
Szemészeti Klinika tantermében.
A létrejött Stomatologiai Klinikán a há
borús időszak alatt is folyt a betegellátás, 
oktatás és tudományos munka.
A II. világháborús front közeledtével, 
1944. október 9én politikai nézetei miatt 
elhagyta Debrecent Csilléry professzor, 
aki az Orvostudományi Kar dékánja is 
volt. A dékáni teendőket – szóban – Sánt
ha Kálmán egyetemi ny.r. tanárnak adta 
át, majd a kultuszminiszter megbízásából 
a Németországba telepített egyetemek 
katonai parancsnoki teendőivel ruházták 
fel. 1950 végén Kanadába települt át, és ott 
hunyt el 1964. augusztus 30án.
1944. október 9től november 17ig nem 
volt a Stomatologiai Klinikának vezetője, 
ámbár meg kell említeni, hogy abban az 
időszakban a háborús viszonyok miatt az 
egyetemi oktatás szünetelt és a betegellá
tás is alig működött.
1944. november 17től Szász Aladár és 
Szabó József gyakornokok vezették he
lyettesként a klinikát Verzár Gyula pro
fesszor felügyelete alatt. 1945. március 
19től 1946. június 20áig Morvay Ste
fánia tanársegéd volt a megbízott vezető 

helyettesként, majd 1946. június 20tól 
Adler Pétert bízták meg az irányítással.
Ezzel kezdetét vette az Orvostudományi 
Kar egyik leghosszabb ideig tartó vezetői 
státusza, mivel egészen 1979. július 1ig, 
mintegy 33 éven keresztül volt a klinika 
igazgatója.
Adler Péter a debreceni Stomatologiai 
Klinikán 1945 márciusában kezdte meg 
munkáját, ahol externista orvos majd ta
nársegéd, adjunktus lett, 1946ban mint 
egyetemi magántanárt habilitálták és az 
év június 20án megbízták a klinika ve
zetésével. 1948tól, mint klinikai főorvos 
dolgozott és 1952ben addigi tudomá
nyos munkásságának elismerésével meg
kapta az orvostudomány kandidátusa 
fokozatot. 1953ban egyetemi tanárrá 
nevezték ki. Az orvostudomány doktora 
fokozatot 1957ben nyerte el.
Klinikai működése alatt világviszony
latban is megbecsült és elismert tu
dományos központtá tette a debre
ceni Stomatologiai 
Kli nikát.1945től 1980ig, 
tehát Adler professzor 
aktív időszakában, 12 
könyv és 487 közlemény, 
könyvrészlet, monográ
fia, valamint disszertáció 
jelent meg a klinikáról, 
amely egyedülálló volt 
a hasonló hazai intéz
mények között. 197680. 

között ő volt a Fogorvosi Szemle főszer
kesztője. Alapvető vizsgálatokat végzett 
a fogászati érzéstelenítő szerek terén, a 
magyarországi kárieszkutatásokban és 
felmérésekben, egyes fogászati betegségek 
epidemiológiájában.
Szerkesztőbizottsági tagja volt három kül
földi szakfolyóiratnak.
Működésének egyik jelentős eredménye, 
hogy 1976ban Debrecenben is megin
dult a fogorvosképzés. Ő fektette le az 
1981ben átadott Stomatologiai Klinika 
építészeti és szakmai követelményeit.
1979. július 1vel ment nyugdíjba, azon
ban irodalmi és klinikai tanácsadói mun
kásságát tovább folytatta.
Debrecenben hunyt el 1983. augusztus 3án
A Stomatologiai Klinika számos hazai és 
külföldi intézettel alakított ki kollaborá
ciós kutatási tevékenységet. Erre azért is 
volt nagy szükség, mivel a Klinika mosto
ha elhelyezése folytán kutatólaboratóriu
ma nem volt.
1973ban megtörtént a stomatoonko
lógiai hálózat megszervezése. 
1976ban Budapest, Pécs és Szeged után 
Debrecenben is megindult a fogorvoskép
zés („fogorvosi szak” keretében). Kívána
tossá vált egy új épület létesítése, s a tervek 
lassan körvonalazódtak. Az alapkő letéte
lére 1976ban került sor, de a tényleges 
építkezéshez csak 1979ben láttak hozzá. 
Komoly változást hozott 1979. nyara a 
debreceni Stomatologiai Klinika életé
ben, mivel június végén nyugdíjba vo
nult Adler Péter egyetemi tanár.  Helyét 
július elsejétől Szentpétery József foglal

ta el, aki idősebb korban 
vált vezetővé és ezért rö
videbb ideig töltötte be 
ezt a tisztséget. 

A Stomatologiai Klinika ünnepélyes megnyitása a 
Szemészeti Klinika tantermében, 1940. november 
30-án –  Opening Ceremony of the Stomatology 
Clinic at the classroom of the Ophthalmology Clinic, 
November 30, 1940

Adler Péter professzor 1946-1979. 
között volt a Stomatologiai Klini-
ka igazgatója

Professor Peter Adler was the 
leader of the Stomatology Clinic 
between1946-1979
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Szentpétery József professzor munkatársai körében. 
– Prof. Dr. József Szentpétery among his colleagues. 
Első sor – First row: Dr. Szabó László, 
Dr. Diószeghy Andrea, Dr. Bótyik Margit. 
Hátsó sor – Back row: Dr. Sávay Gyula, Dr. Simkó 
László, Dr. Márton Ildikó, Dr. Mauks Gyula, Dr. 
Alberth Márta, Dr. Szentpétery József, Dr. Borbély 
László

According to the descriptions, the dental 
technicians laboratory was very upto
date thanks to Professor Csilléry’s con
nections as he bought the most uptodate 
equipment and tools of Krupp's works at 
very reasonable prices.
The opening ceremony of the new clinic 
was held on November 30, 1940 at the 
Ophthalmology Clinic's classroom.
Patient care, education and scientific 
work continued during the war period at 
the Clinic of Stomatology.
With the approaching front of the World 
War II, on 9th October 1944, Prof. And
rás Csilléry left Debrecen, who was also 
the director of the Stomatology Clinic as 
well as the dean of the Medical Faculty 
that academic year. The dean’s duties he 
handed over –verbal to the vicedean to 
Professor Kálmán Sántha. Then, on behalf 
of the Minister of Culture, the military 
command of the universities deployed in 
Germany was given to him. At the end of 
1950 he moved to Canada and died there 
on August 30, 1964.
From 9th October until 17th November 
1944 there was no leader at the Stomatol
ogy Clinic, although it should be noted 
that in the period due to war conditions 
the university education was suspended 
and the patient care barely run.
From the 17th November 1944 to 19th 

March 1945 Aladár Szász and József 
Szabó novices were running the Clinic 
under the supervision of Prof. Gyula Ver
zár. From 19th March 1945 to 20th June 
1946 Stephanie Morvay Assistant Profes
sor was acting leader and from 20th June 
1946 Péter Adler was entrusted with the 
authority.
With this began one of the longestrunning 
leadership status until 1th July 1979, over 33 
years, he was the director of the clinic.
He began his work in March 1945 at the 
Stomatology Clinic in Deb recen, where 
he qualified as a university teacher and 

was entrusted with the leadership of the 
clinic on 20th June 1946. From 1948 he 
worked as chief clinical specialist and 
with the acknowledging of his scientific 
work in 1952, he received his title candi
date of medical sciences. In 1953 he was 
appointed professor of the university. 
During his work he made the Stomatol
ogy Clinic in Debrecen a respected clini
cal and scientific center which is recog
nized worldwide. From 1945 to 1980, 
so in Professor Adler’s active period, 12 
books, 487 publications, book chapters, 
monographs and dissertation appeared 
from the clinic, which was unique among 
similar national institutions.
From 1976 till 1980 he was editor in chief 
of the Stomatologica Hungarica.
He investigated in the field of dental an
esthetics, in Hungarian caries research 
and surveys, in epidemiology of certain 
dental diseases.
He was a member of the editorial board of 
three foreign journals. One of the impor
tant results of his work is that the den
tal education could start in Debrecen in 
1976. He laid down the architectural and 
professional requirements of the Stoma
tology Clinic, which was opened in 1981.
He retired on July 1, 1979, but continued 
his literary and clinical advisory work.
He died in Debrecen on August 3, 1983.
The Stomatology Clinic developed col
laborative research work with numerous 
Hungarian and foreign institutes. This 

was also a great necessity because the 
Clinic did not have a research laboratory 
due to the harsh placement of the Clinic.
In 1973, the organization of the stomato
oncologic network was completed.
In 1976, Dental education started in De
brecen after Budapest, Pécs and Szeged 
(within the framework of the “dental edu
cation”). The construction of a new build
ing has become desirable and the plans 
were slowly outlined. The foundation 
stone was put down in 1976, but it was 
only in 1979 that the actual construction 
started.
In the summer of 1979 made a major 
change in the life of the Stomatology Clin
ic of Debrecen as Péter Adler university 
professor, retired at the end of June. József 
Szentpétery took his place from July 1, 
who became a leader later in his life and 
therefore held this position for a shorter 
period of time. In his educational work, 
he sought to develop didactic tools to help 
to understand the curriculum better.
In his research, he used the silver imreg
nation to detect the nervous system and 
introduced modifications in this field. He 
also examined the innervation of several 
organs, including finer details of the pulp. 
He studied the diseases of the pulp, the 
decalcification of teeth and the produc
tion of dentin preparations.
In 1969 he moved from Transylvania to 
Hungary. He worked as a dentist at the 
Clinic of Szeged, then became an assis
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Oktatási munkájában arra 
törekedett, hogy a tan
anyag megértését segítő 
didaktikai eszközöket fej
lessze.
Kutatómunkája során az 
idegrendszer ezüstmód
sze rekkel történő kimu
tatását alkalmazta és ezen 
a téren módosításokat 
ve zetett be. Több szerv 
be idegzését is vizsgálta, köztük a fog
bél finomabb részleteit. Foglalkozott 
a fogbél megbetegedéseivel, a fogak 
mésztelenítésével és dentinkészítmények 
előállításával. 
1969ben áttelepült Erdélyből Magyar
országra. A Szegedi Rendelőintézetben 
mű ködött mint fogorvos, majd a Fog és 
Száj betegségek Klinikáján lett adjunk
tus. 1970ben honosították a korábban 
elnyert romániai kandidátusi fokozatát. 
197379 között docensi rangban dolgo
zott. Előbb az Orális B iológiát oktatta, 
ehhez jegyzetet is írt, később a Konzer
váló Fogászati Osztályt vezette.
1979ben nevezték ki a Debreceni Or
vostudományi Egyetem Stomatologiai 
Klinikájára professzornak. Elkezdte a 
hallgatók képzésének korszerű megszer
vezését és az oktatógárda kellő szakmai 
fejlődésének biztosítását.
Volt megyei stomatologus főorvos (1980
86), részt vett az Országos Szakképesítő 
Bizottság munkájában. 1986ban nyugdíj
ba vonult, de az oktatásban még több éven 

át részt vállalt előbb Debre
cenben, majd lakóhelyén, 
Szegeden is (egészen 2007
ig). 1991től Emeritus Pro
fesszor lett. 
Szentpétery professzor kli

nikai működése során az oktatást helyez
te előtérbe, maga is lelkesen részt vett a 
hallgatók képzésében. Vezetése alatt, 
1981. június 20án avatták fel az első 
fogorvostanhallgatói évfolyamot (9 fő). 
Szintén 1985ben Árkövy vándorgyű
lést szervezett a klinika.
Már vezetése alatt készült el a Stoma
tologiai Klinika új épülete, melyet 1981. 
augusztus 31én adtak át – ünnepélyes 
keretek között  közvetlenül az egyetemi 
tanévnyitó után.
198486. között a Szájsebészeti Osztály 
(amely a Szemészeti klinika oldalszárnyá
ban maradt) teljes rekonstrukciója zajlott.
Szentpétery professzor magas kort meg
élve (94 évesen) Szegeden hunyt el 2015 
március 6án.
1986. július 1én vette át a Stomatologiai 
Klinika irányítását Keszthelyi Gusztáv 
egyetemi tanár, aki 19661975. között a 
SZOTE Fogászati és Szájsebészeti Klini
káján dolgozott gyakornoki, klinikai or
vosi, majd tanársegédi beosztásban.
197273ban egyéves tanulmányúton 

vett részt a londoni Institute of Dental 
Surgery, Eastman Dental Hos pital ban, 
ahol parodontológiai szakképesítést 
szerzett (Master of Science in Perio
don tology). 1975től a Pécsi Orvostudo
mányi Egyetem Fogászati Klinikájának 
adjunktusa, majd 1985től egyetemi do
cense volt.
Oktatási célkitűzése volt, hogy szilárd 
elméleti ismeretekkel és gyakorlattal 
rendelkező fogorvosok kerüljenek ki a 
klinikáról
Vezetése alatt jöttek létre az osztályok a 
Stomatologiai Klinikán, amelyek nagy
mértékben hozzájárultak a korszerű gra
duális és posztgraduális képzés színvo
nalának emeléséhez.
Előadótermet alakított ki a klinika legfel
ső szintjén.
1995ben jelentős curriculumreform tör
tént a Fogászatiszakon, mivel már az első 
évtől bekerültek szakmaspecifikus tár
gyak a tanrendbe (Odontológia, Preventív 
Fogászat). Szintén 1996ban két osztály 
(Restauratív Fogászat, Parodontológia) – 
nem önálló – tanszékké alakult.
1999ben újabb 2 – nem önálló – tan
szék jött létre (Fogorvosi Biokémia, 
Fogorvosi Orvostan) és megalakult a 
Fogorvostudományi Intézet.
A Parodontológia c. egyetemi tankönyv 
szerzője és szerkesztője volt (1995).
Az MFE alelnöke (19912000), az MFE 
Pa ro dontológiai Társaságának elnöke 
(19882000), és a Fog és Szájbetegsé
gek Szakmai Kollégiuma elnöke (2000
2001) volt.
Nyugdíjba vonulásától, 2001től Emeri
tus Professzorként tevékenykedett (to
vábbra is részt vett a fogorvostanhall
gatók magyar és angol nyelvű graduális 
képzésében). 
2011. február 26án váratlanul hunyt el 
Debrecenben.

Dr. Kelentey Barna
egyetemi docens

Az új Stomatologiai Klinika körkezelője átadás után, 
1981. őszén – After the handover of the new circle 
practice room of the Stomatology Clinic, in the fall 
of 1981

Szentpétery József 1979-1986. 
között volt a Klinika igazgatója – 
József Szentpétery, was the 
leader of the Clinic between 
1979-1986
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tant lecturer at the Clinic of Dental and 
Oral Diseases. In 1970, the title of his 
former Romanian candidateship was 
nationalized. Between 1973 and 1979 he 
worked as an associate professor. He first 
taught Oral Biology, wrote a textbook for 
this, and later led the Conservative Den
tistry Department.
In 1979 he was appointed professor to the 
Dental Clinic of the Medical University 
of Debrecen. He started to organize the 
training of the students in a modern way 
and to ensure the professional develop
ment of the teaching staff.
He was former Chief Medical Officer of 
Stomatology (198086), was involved in 
the work of the National Qualification 
Committee. He retired in 1986, but he 
took part in education for several years 
in Debrecen and then in his residence 
in Szeged (until 2007). From 1991 he be
came Professor Emeritus.
Professor Szentpétery placed education at 
the forefront of his clinical work, and he 
was enthusiastically involved in the train
ing of students.
Under his leadership, the first academic 
year’ students of dentistry were inaugu
rated on June 20, 1981 (with 9 persons). 
Also in 1985, the Clinic organized the 
Árkövy Conference.
The new building of the Stomatology 
Clinic, which was handed over on August 
31, 1981 – in a ceremony – was finished 
under its leadership, right after the open
ing of the academic year.
Between 1984 and 1986, a complete re
construction of the Department of Oral 
Surgery (which remained in the wing of 
the Ophthalmology Clinic) took place.
Professor Szentpétery died at high age (at 
age 94) on 6 March 2015 in Szeged.
Gusztáv Keszthelyi Full Professor took 
over the leadership of the Stomatology 
Clinic on July 1, 1986. He worked between 
1966 and 1975 at the Department of Den
tistry and Oral Surgery at the University of 
Szeged, as a trainee, then as a dentist and 
later as assistant lecturer.
In 197273 he attended a oneyear study 
trip to the London Institute of Dental 

Surgery, Eastman Dental 
Hospital, where he re
ceived a Master of Science 
(MSc) in Periodontology. 
From 1975 he was an as
sistant professor at the 
Dental Clinic of the Uni
versity of Pécs and from 
1985 he was an associate 
professor.
His educational goal 
was to get dentists with solid theoretical 
knowledge and practice out of the clinic.
Under his leadership the Departments 
on the Stomatology Clinic were estab
lished, which greatly contributed to rais
ing the standard of advanced graduate 
and postgraduate education.
He was creating a lecture hall on the top 
of the clinic.
In 1995, a major curriculum reform took 
place in Dentistry, as special subjects – re
lated to the profession – were included in 
to the curriculum from the first year (Od
ontology, Preventive Dentistry). Also in 
1996, two Departments (Restorative Den
tistry, Periodontology) were transformed 
into – nonindependent – departments.
In 1999 another 2nonindependent de

partments (Dental Bio
chemistry, Dental Medi
cine) was established and 
the Institute of Dentistry 
was formed.

He is the author and editor of a university 
textbook “Parodontology” (1995).
Vice President of Hungarian Dental 
Council (19912000), Chairman of the 
Hungarian Dental Council’s Parodontics 
Society (19882000), and Chair of the 
Professional College of Dental and Oral 
Diseases (20002001).
From his retirement, he worked as a Pro
fessor Emeritus from 2001 (he continued 
to participate in the Hungarian and Eng
lish graduate courses of dentist students).
He died unexpectedly on February 26, 
2011 in Debrecen.

Dr. Barna Kelentey 
Associate Professor

A Stomatologiai Klinika a Szemészeti Klinika keleti szárnyában működött 1940-1981. között 
The Stomatology Clinic operated in the Eastern wing of the Ophthalmology Clinic between 1940-1981

Keszthelyi Gusztáv a 
Stomatologiai vezetője 1986-
2000. között – Gusztáv Keszthelyi 
leader of the Stomatology Clinic 
between 1986-2000
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A Debreceni Fogászati Napok méltán 
vívta ki magának az ország egyik leg
színvonalasabb szakmai találkozója 
címet. Karunk immár 19. alkalommal 
2018. április 11–13. között rendezte meg 
az évről évre nagy érdeklődésnek számot 
adó szakmai konferenciáját a Kölcsey 
Konferencia Központban. 
A rendezvény hagyományainak meg
felelően ezúttal is igyekeztünk az ér

XIX. DEBRECENI 
FOGÁSZATI NAPOK

deklődők számára izgalmas, szakmai 
szempontból hasznos programot össze
állítani. A kiváló magyar előadók mellett 
számos elismert, nemzetközi előadót is 
felkértünk, hogy szakmai ismereteiket és 
a legújabb kutatásaik eredményét meg
oszthassák  kongresszus résztvevőivel. 
Külföldi előadóink között szerepelt Prof. 
Dr. Asbjörn Hasund (Norvégia), Dr. 
Thomas Lietz (Németország), Prof. Dr. 

Jerome Rotgans (Hollandia), Prof. Dr. 
Sunil Muddaiah (India), Prof. Dr. Paul 
Cooper (Anglia), Prof. Dr. Hal Duncan 
(Írország) és Prof. Dr. Stephane Simon 
(Franciaország). 
A Debreceni Fogászati Napok rendez
vénnyel egy időben számos szakmai ki
állító is jelen volt a Kölcsey Konferencia 
Központban, tovább színesítve a prog
ramot a fogászati ágazat újdonságainak 
megtekintésének és megvásárlásának 
lehetőségével.

Dr. Borbély Péter, Prof. Dr. Asbjörn Hasund, Prof. Dr. Hegedűs Csaba

Dr. Thomas Lietz

Prof. Dr. Paul Cooper

Prof. Dr. Jerome  Rotgans 
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19TH DENTAL DAYS 
IN DEBRECEN

The Debrecen Dental Days have earned 
the title of one of the country’s best pro
fessional meetings. Our Faculty has or
ganized already the 19th time – between 
1113th of April 2018 the professional 
conference of great interest from year to 
year at the Kölcsey Conference Center. 
In accordance with the traditions of the 
event, we also tried to create an inter
esting, professional useful program for 
the visitors. In addition to the excel
lent Hungarian speakers, we have also 
invited many wellknown international 
speakers to share their professional 
knowledge and the latest research re
sults with the conference participants. 
Among our foreign speakers we wel
comed Prof. Dr. Asbjörn Hasund (Nor
way), Dr. Thomas Lietz (Germany), Prof. 
Dr. Jerome Rotgans (The Netherlands), 
Prof. Dr. Sunil Muddaiah (India), Prof. 
Dr. Paul Cooper (England), Prof. Dr. 
Hal Duncan (Ireland) and Prof. Dr. Ste
phane Simon (France). At the same time 
with the Debrecen Dental Days, a num
ber of exhibitors from the dental profes
sion were present as well at the Kölcsey 
Conference Center, further refining the 
program with the opportunity to view 
and purchase the novelties of the dental 
sector.

Prof. Dr. Hegedűs Csaba, Prof. Dr. Sunil Muddaiah

Dr. Bágyi Kinga, Prof. Dr. Hal Duncan, Prof. Dr. Márton Ildikó

Prof. Dr. Stephane Simon 
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A Debreceni Egyetem Fogorvos tudomá
nyi Kara, prof. Dr. Hegedűs Csaba dékán 
irányításával és vezetésével, a XIX. Deb
receni Fogászati Napokhoz kapcsolódva, 
2018ban is megrendezte a Kapcsolat Na
pot, ahol a Fogorvostudományi Kar dé
kánja és dékánhelyettesei,  tanszékvezetői, 
valamint prominens oktatói és az egyetem 
vonzáskörzetéhez tartozó megyék fogor

KAPCSOLAT NAP 2018

Balról jobbra, állnak – From left to right: Dr. Varga István, Dr. Farkas Tamás, Dr. Skapinyecz Tibor, Dr. Hegedűs Csaba, Dr. Komlóssy Attila, Dr. 
Szép János, Dr. Körtvélyesi Andor, ülnek: Dr. Bágyi Kinga, Dr. Kovács Éva, Dr. Márton Ildikó, Dr. Czeglédy Mária, Dr. Nemes Judit

Karunk színvonalas szakmai kongresszu
sának elmaradhatatlan része az Alumni 
találkozó.  A FOK öregdiákjai számára ez 
alkalommal is a Gálavacsora adott remek 
lehetőséget a kapcsolatok ápolására, kelle
mes baráti beszélgetésekre. 
A Gálavacsora helyszíne a Debreceni 
Egyetem főépületének patinás aulája volt, 
ahol egy finom vacsorával és hangulatos 
zenés, táncos műsorral kedveskedtünk a 
karunk rendezvénysorozatát megtisztelő 
vendégeinknek.

ALUMNI TALÁLKOZÓ
A XIX. Debreceni Fogászati napok 2018
ban is pozitív visszhangra talált, mind az 
előadások szakmai színvonalát, mind a 
rendezvényhez kapcsolódó programok és 
a szervezés tekintetében is. 
Szeretettel elvárjuk kedves érdeklődő 
vendégeinket a 2019ben megrendezésre 
kerülő, XX. immár jubileumi Debreceni 
Fogászati Napok rendezvénysorozatra is!

vos vezetői, közvetlenül, kötöttségektől és 
formaságoktól mentesen,  a szakma aktu
ális problémáit tárgyalták meg. 
A megbeszélésen részt vett a MOK Fog
orvosi Tagozatának alelnöke, Szolnok, 
BorsodAbaújZemplén, és HajdúBi
har megye választókerületi elnökei és 
stomatologus szakfelügyelő főorvosai.
A Kapcsolatnap alkalmával évről évre 

hangsúlyozzuk, hogy ez a találkozó kü
lönösen fontos a régió fogorvosai számá
ra, mert személyes kontaktus, informá
ciócsere alapján segíti őket a betegutak 
szervezésében, valamint lehetőséget ad 
további személyes kapcsolatok, konzul
tációk vagy akár egyéni továbbképzések 
létrejöttére.

Zenés-táncos műsor szórakoztatta a DFN 
vendégeit – Music and dance program 
entertained the guests of the Debrecen Dental 
Days
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PARTNERSHIP DAY 2018 

Dr. Bágyi Kinga oktatási dékánhelyettes, Dr. 
Hegedűs Csaba dékán és Dr. Varga István 
általános dékánhelyettes a 2018. évi Kapcsolat 
Nap kerekasztal megbeszélésen

Dr. Kinga Bágyi Vice-Dean for Educational 
Matters, Dr. Csaba Hegedűs Dean and Dr. 
István Varga Vice-Dean for General Matters 
at the 2018 Partnership Day Round Table 
Meeting

Under the dean’s Prof. Dr. Csaba Hegedűs’ 
supervision at the University of Debrecen, 
Faculty of Dentistry, linked to Debrecen 
Dental Days, organized the Partnership 
Day in 2018. The Dean of the Faculty 
of Dentistry and ViceDeans, Heads of 
Departments, and wellknown instruc
tors and leaders of the profession of the 
University’s catchment area discussed the 
current problems of the profession di
rectly, without formalities. The meeting 
was attended by the VicePresident of the 
Dental Division of the MOK (Hungarian 

Medical Chamber), the elected district 
leaders of the counties of Szolnok, Bor
sod, AbaújZemplén, and HajdúBihar 
and the chief medical supervisors. On the 
Partnership Day, we emphasize year after 
year that this meeting is especially impor
tant for dentists in the region, as they are 
helped on the basis of personal contacts 
to organize patient paths via information 
exchange and gives them the possibility of 
further personal consultations or even the 
establishment of individual trainings.

A XIX. Debreceni Fogászati Napok Gálavacsorája – The Gala Dinner of the 19th Debrecen 
Dental Days

ALUMNI 
MEETING
The Alumni meeting is an inevitable part 
of our highquality professional congress. 
The Gala Dinner again gave a great oppor
tunity to encourage relationships and en
joy friendly conversations. The location of 
the Gala Dinner was the Ceremony Hall 
of the main building of the University of 
Debrecen, where we enjoyed a delicious 
dinner and cozy music with dance pro
gram for our guests honoring our series 
of events. The 19th Debrecen Dental Days 
also found a positive response in 2018, 
both in terms of the professional level of 
the lectures and the programs and event 
organization. We are looking forward to 
welcome our guests to the 20th – now a ju
bilee Debrecen Dental Days event series!

A Gálavacsora megnyitóján Dr. Bágyi Kinga 
oktatási dékánhelyettes, Prof. Dr. Hegedűs 
Csaba dékán és  Dr. Varga István általános 
dékánhelyettes 
At the opening ceremony of the Gala Dinner 
Dr. Kinga Bágyi Vice-Dean for Educational 
Matters, Prof. Dr. Csaba Hegedűs Dean and 
Dr. Varga István Vice-Dean for General 
Matters
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A Dentoalveoláris Sebészeti Ambulancia 
napi betegforgalma jelentősen megnö
vekedett az utóbbi években. A betegszer
vezési feladatok racionalizálása miatt és 
mivel az öt kezelőegységes rendelő váró
termének mérete már nem felelt meg a 
napi beteglétszám alakulásának, született 
meg a döntés, hogy a Dentoalveoláris Se
bészeti Ambulancia és a Parodontologia 
rendelőhelyiséget cserélnek. 
A Parodontologiai és Orális Medicina 
Tanszékek gyakorlati oktatási feladatai
nak ellátása szempontjából maximálisan 
megfelel az első emeleti öt székes ambu
lancia, ami mellett három, külön helyi
ségben elhelyezett további kezelőegység 
is kialakításra került, a parodontológiai 
betegek szakellátása és az Orális Medicina 
Tanszék számára. 
A Dentoalveoláris Sebészeti Ambulan
cia öt, különálló kezelőkben elhelyezett 
kezelőegységgel látja el a szakellátásra 
érkező pácienseket, de immár a földszin
ten, megújult környezetben. Megtörtént 
a burkolatok és nyílászárók cseréje és új 
bútorzatot is kaptak a rendelők. A tágas 

TOVÁBBI INFRASTRUKTÚRA-
FEJLESZTÉSEK A FOK-ON

váróterem pedig a betegek további kényel
mét szolgálja. 
A szeparáltabb helyiségek segítik a pá
ciensek ellátása során a bensőségesebb 
orvosbeteg kapcsolat kialakítását, a 
gyakorlati oktatás és a betegellátás akár 
egyidőben is történhet, mivel a két tevé
kenység térben is elkülönül, továbbá az 
infekciókontroll és egyéb kórházhigiénés 
követelmények  szempontjából is ideális 
az új rendelő kialakítása. 
Az új környezet az ambulancia munka
társai számára is megkönnyíti a betegel
látáshoz kapcsolódó feladatokat, többek 
között az adminisztrációt is, melyhez az 
újonnan kialakított betegfelvételi helyiség 
is nagyban hozzájárul. 
Karunkon a további beruházások között 
szerepelt 2018ban a főépület és a két épü
letszárny közötti alagsori átjáró szigetelé
se, mely a talajvizes beázások megelőzése 
szempontjából vált szükségessé. 
Az alagsori átjáró a szigetelésen kívül új 
burkolatot és festést is kapott. A főépület 
tetőterének beépítésével pedig új öltöző
helyiségek kialakítására került sor, melyre 

a jelentősen megnövekedett szakdolgozói 
létszám miatt volt szükség. 
2018ban a gépészeti rendszer korszerű
sítése során megtörtént a központi vá
kuumszivattyú cseréje is.
További fejlesztési terveink között szere
pel, hogy 2019ben felújítjuk és moder
nizáljuk a fogtechnikai labort, illetve a 
fantomlabort. 
A tervezett bővítésnek köszönhetően 
csaknem duplájára nő majd a gyakorló
helyek száma. A fejlesztés után a hallgatók 
a legkorszerűbb fantomfejeken gyakorol
hatnak. A modellen végzett beavatkozá
sokat például monitoron lehet majd nyo
mon követni, egy szoftver pedig azonnal 
kiértékeli a hallgató munkáját. 

A parodontologiai szakellátás számára külön keze-
lőhelyiségeket alakítottak ki. 
A képen Dr. Varga István egyetemi docens, tanszék-
vezető kezelés közben

Special treatment rooms have been established for 
periodontal care.
Dr. István Varga, Associate Professor, Head of 
Department during treatment

A betegfelvételi helyiség megkönnyíti a kezelési 
feladatok szervezését – The patient admission office 
helps in the organization of treatment tasks
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FURTHER 
INFRASTRUCTURE 
DEVELOPMENTS AT THE 
FACULTY OF DENTISTRY

Szájsebészeti beavatkozás közben – During oral surgery

The daily patient flow of the Ambu
lance of the Dentoalveolar Surgery has 
increased significantly in recent years. 
Due to the rationalization of patient 
organization tasks and because of the 
size of the waiting room the fivechair 
treatment unit did not correspond to 
the daily amount of patients. The deci
sion was set to replace the Ambulance 
of the Dentoalveolar Surgery and 
Parodontology.
From the aspect of the tasks of the 
practical training, the fivechair unit 
at the first floor, in addition to the 
three extra treatment units located in 
separate rooms for the specialist care 
of the periodontological patients is ap
propriate for the Department of Paro
dontology and the Department of Oral 
Medicine. 
The Ambulance of the Dentoalveolar 
Surgery provides specific patienttreat
ment in five separate treatment units, 
but is now on the ground floor in a re
newed location. The coverings, doors, 
and windows were replaced and new 
furniture was set in to the surgeries. The 
spacious waiting room serves the con
venience of the patients.
Separate rooms help to create a more in
timate dentistpatient relationship dur
ing patient care. Practical education and 
patient care can take place at the same 
time, as the two activities are spatially 
separated, and the establishment of the 
new unit is also ideal for infection con
trol and meets other hospital hygiene 
requirements.
The new environment also helps the staff 
of the ambulance in the tasks related to 
patient care, including administration, 
to which the newly developed patient 
admission office also contributes.
Among further investments of our 
Faculty, in 2018, was the insulation 
of the basement gateway between 
the main building and the two wings, 
which was necessary because of flood
prevention.

In addition to insulation, the basement 
gateway also received a new covering 
and painting. New changing rooms in 
the main building’s attic were created, 
which was due to the significantly in
creased number of staff.
In 2018, the central vacuum pump was 
replaced during the modernization of 
the mechanical system.
Further developmentplans include the 
renovation and modernization of the 
dental technician’s lab and the phantom 
lab in 2019.

Due to the planned expansion, the 
number of practice places will al
most double. After the development 
the students can practice on the most 
modern phantom heads. For example, 
interventions on the model can be 
tracked on a monitor, and one soft
ware immediately evaluates the work 
of the student.
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EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
AZ UNGVÁRI EGYETEM FOGÁSZATI 
SZAK ÉS KARUNK KÖZÖTT

Prof. Kostenko Yevhen, az Ungvári Nemzeti Egyetem Továbbképzési Karának Fogászati Szakának dékánja  
és Dr. Bágyi Kinga a FOK mb. dékánja – Prof. Kostenko Yevhen, Dean of the Dental Department of the 
Faculty of Continuous Education at the National University of Uzhgorod and Dr. Kinga Bágyi Dean of the 
Faculty of Dentistry

Az Együttműködési megállapodás megkötésekor az Ungvári Nemzeti Egyetem képviselői mellett 
karunk képviseletében jelen volt Prof. Hegedűs Csaba és Dr. Varga István egyetemi docens, mb. 
általános dékánhelyettes is – Csaba Hegedűs Full Professor and Dr. István Varga Associate 
Professor and Vice-Dean for Educational Matters were representing our Faculty by the signing 
of the Cooperation Agreement with the representatives of the University of Uzhgorod

On 24 October 2018 again a cooperation agreement 
was signed between Dr. Kinga Bágyi Associate Pro
fessor, current Dean of the Faculty and the National 
University of Uzhgorod concluding and continuing 
the previous year’s successful cooperation with Dr. 
Csaba Hegedűs Full Professor, former Dean. 
The purpose of the cooperation agreement is to 
maintain a good relationship and to strengthen ed
ucation and research. The cooperation agreement 
includes, among other things, the establishment 
of an exchange program for lecturers, researchers, 
giving lectures, consultations, the implementation 
of methodological and joint research activities, and 
the organization of further training and joint con
ferences. It also provides for the establishment of 
a student, resident and young researcher exchange 
program for scientific research, further training 
and gaining experience.

Az előző években Dr. Hegedűs Csaba egye
temi tanár, korábbi dékán által megkötött 
sikeres együttműködést megerősítve és to
vább folytatva, 2018. október 24én ismét 
együttműködési megállapodást kötött az 
Ungvári Nemzeti Egyetem Továbbképzési 
Kar, Fogászati Szak dékánja Prof. Kostenko 
Yevhen és karunk képviseletében Dr. Bágyi 
Kinga egyetemi docens, a FOK jelenlegi dé
kánja. Az együttműködési szerződés célja a 
jó kapcsolat fenntartása, valamint az okta
tás, és a kutatási tevékenységek erősítése.
Az együttműködési megállapodásban 
többek között szerepel az oktatói, kuta

tói csereprogram létrehozása, előadások, 
konzultációk tartása, oktatás módszer
tani és közös kutatási tevékenység meg
valósítása, valamint továbbképzések és 
közös konferenciák szervezése. Mind
emellett biztosítja a hallgatói, a rezidensi 
és a fiatal kutatói csereprogram létreho
zását tudományos kutatás, továbbképzés 
és tapasztalatgyűjtés céljából. 

COLLABORATION AGREEMENT 
BETWEEN THE UNIVERSITY OF 
UNGVÁR DENTAL CLINIC AND 
BETWEEN OUR FACULTY
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Dr. Szentandrássy Norbert mb. oktatási dékánhelyettes, Dr. Bágyi Kinga mb. dékán, Dr. Varga István mb. általános dékánhelyettes, Kocsikos Bianka, Gulyás István 
és Zsoldos Márton – Dr. Norbert Szentandrássy Vice-Dean of Educational Matters, Dr. Kinga Bágyi Dean, Dr. István Varga Vice-Dean for General Affairs, Bianka 
Kocsikos, István Gulyás and Márton Zsoldos

RECEIVING THE NATIONAL HIGHER 
EDUCATION SCHOLAR SHIPS AT THE 
FACULTY OF DENTISTRY

NEMZETI FELSÔOKTATÁSI 
ÖSZTÖNDÍJAK ÁTADÁSA 
A FOGORVOSTUDOMÁNYI KARON
Az Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj el
nyerésére azon hallgatók pályázhatnak, 
akik OTDK versenyeken kimagasló tel
jesítményt nyújtanak, kiváló tanulmányi 
eredménnyel büszkélkednek, több nyelv
vizsgával rendelkeznek, valamint kima
gasló közéleti tevékenységet folytatnak.
Az ösztöndíjat az oktatásért felelős mi
niszter adományozza a felsőoktatási 
intézmény által javasolt rangsor alap

For the National Higher Education 
Scholarship, those students can apply 
who have outstanding achievements in 
national scientific student competitions, 
have excellent academic results, have 
more than one language examinations, 
and pursue outstanding public activities. 

The scholarship is donated by the 
minister responsible for education on 
the basis of the ranking proposed by 
the higher education institution. In the 
2018/19 academic year, three students 
of the Faculty of Dentistry received the 
scholarship: Bianka Kocsikos, Már

ton Zsoldos, and István Gulyás. The 
ceremony was held on October 24, 2018. 
The prestige of the scholarship is shown 
by the fact that up to 0.8% of students 
participating in higher education can 
benefit from the scholarship.

ján, melyet a 2018/19es tanévben a 
Fogorvostudományi Kar három V. évfo
lyamos hallgatója kapott meg: Kocsikos 
Bianka, Zsoldos Márton és Gulyás István. 
A díj átadására ünnepélyes keretek kö
zött 2018. október 24én került sor. 
Az ösztöndíj presztízsét mutatja, hogy 
a felsőoktatásban résztvevő hallgatók 
maximum 0,8%a részesülhet az ösz
töndíjban.

Dr. Bágyi Kinga, Dr. Varga István, Kocsikos Bianka
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Újabb értékes műszert szerzett be a DE FOK. A több mint 
százmillió forint értékű CT berendezés átadására 2018. októ
ber 11én került sor a DE ÁOK Orvosi Képalkotó Intézetében. 
A nagyfelbontású készülék új lehetőségeket biztosít a kuta
tásban és az oktatásban, továbbá még kiemelkedőbbé válhat 
a fogorvosi karon folyó tudományos munka.. A rendszer al
kalmas a folyamatban lévő kutatások támogatására, így akár 
egy egér koponya csontosodási folyamatainak megfigyelésére, 
a különböző csontpótló anyagok összehasonlító elemzésére, 
vagy fogászati implantátumok körüli csontszövetek szerkeze
tének vizsgálatára, esetenkénti stabilitásuk meghatározására 
különböző betegségmodellek esetén is, így elősegítve azokat a 
kutatásokat, amelyek közvetlenül tehetik még hatékonyabbá a 
Karon folyó gyógyító munkát. 

Az újonnan átadott Mikro CT rendszer alkalmas a folyamatban lévő kuta-
tások támogatására is. A képen Bakó József tanársegéd a Bioanyagtani és 
Fogpótlástani Tanszék munkatársa

The newly supplied Micro CT system is also suitable for supporting ongoing 
research – On the picture József Bakó Assistant Lecturer from the Department 
of Biomaterials and Prosthetic Dentistry

Another valuable instrument was acquired by the Faculty. The 
equipment, worth more than one hundred million forints was 
officially handed over on Thursday, October 11, 2018, at the 
Institute of Medical Imaging of the University of Debrecen, 
Faculty of General Medicine. 
Acquisition of the tool offers new opportunities both in re
search and in education and makes scientific work on the Fa
culty of Dentistry more outstanding. The system is suitable for 
supporting ongoing research, such as observing the ossifica
tion processes of a mouse skull, comparing different bone re
placement materials, or examining the structure of bone tissue 
around dental implants, determining their casebycase stabi
lity for various disease models, thereby facilitating research 
that can directly make the healing work of the Faculty even 
more effective. 

Bemutató a Mikro CT berendezés átadásán. A FOK képviseletében Prof. 
Hegedűs Csaba a Bioanyagtani és Fogpótlástani Tanszék vezetője

Presentation on the handing over of the Micro CT equipment. Prof. Csaba 
Hegedűs, Head of the Department of Biomaterials and Prosthetic Dentistry

MIKRO-CT-VEL GAZDAGDOTT  
A DEBRECENI EGYETEM 
FOGORVOSTUDOMÁNYI KARA

THE UNIVERSITY OF DEBRECEN, 
FACULTY OF DENTISTRY ENRICHED 
WITH MICRO-CT
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Dr. Varga István egyetemi docens, általános dékánhelyettes 
2018. február 23án A Debreceni Egyetem Fogorvostudo
mányi Karán sikeresen megvédte habilitációs dolgozatát a 
Dr. Paragh György egyetemi tanár által vezetett, Debreceni 
Egyetem Orvos és Egészségtudományok Tudományterül
eti Szakértő Bizottság előtt.
A két nyilvános, magyar és angol nyelvű habilitációs (tan
termi) előadás címe: A nem sebészi parodontális terápia 
lehetőségei, Nonsurgical periodontal therapy
A habilitációs tudományos előadás címe: Az antifungális 
terápia vizsgálata orális szempontból is jelentős Candida 
fajok esetében.

SIKERES HABILITÁCIÓS ELÔADÁS

On 23 February 2018 Dr. István Varga, Associate Professor, 
ViceDean for General Matters of the University of Debre
cen successfully defended his habilitation thesis at the Fac
ulty of Dentistry in front of the University’s Medical and 
Health Sciences Scientific Committee, led by Dr. György 
Paragh, Full Professor. 

SUCCESSFUL HABILITATION 
LECTURE

Dr. Varga István egyetemi docens habilitációs tantermi előadása – Dr. István Varga Associate Professor’s habilitation lecture

Title of the public habilitation (Classroom Lecture) in Eng
lish: NonSurgical Periodontal Therapy.
Title of the scientific habilitation lecture: Investigation of 
Antifungal Therapy of Significant Oral Candida Species. 

Szakértő bizottság: Dr. Minárovits János egyetemi tanár, Dr. Szabó 
Judit egyetemi docens, Prof. Dr. Parragh György elnök, Dr. Horkay Irén 
professzor emeritus, Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi tanár
Members of the Committee: Dr. János Minárovits Full Professor, Dr. Judit 
Szabó Associate Professor, Prof. Dr. György Parragh President, Dr. Irén 
Horkay Professor Emerita, Dr. Csaba Dobó Full Professor
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A 2017. december 6án megtartott Kari Ta
nács ülés elfogadta a Fogorvostudományi 
Kar Működési Rendjének módosító javasla
tát, mely szerint karunkon új tanszékek ke
rültek létrehozásra. 
A Gyermekfogászati és Prevenciós nem ön
álló Tanszék tanszékvezetője Dr. Nemes Judit 
egyetemi docens, az Orális Medicina nem 
önálló Tanszék tanszékvezetője Dr. Tar Ildikó 
egyetemi docens, a Dentoalveoláris Sebészeti 
nem önálló Tanszéké Dr. D. Tóth Etelka tanár
segéd, a Fogszabályozási nem önálló Tanszék 
vezetője pedig Dr. Borbély Péter adjunktus lett.

ÚJ TANSZÉKEK A FOGORVOS
TUDOMÁNYI KARON

NEW DEPARTMENTS AT THE 
FACULTY OF DENTISTRY
The Faculty Council meeting on December 6, 
2017 adopted a proposal to amend the Opera
tional Order of the Faculty of Dentistry, accord
ing to which new departments were established 
in our Faculty. Head of Department of Pediat
ric and Preventive Dentistry became Dr. Judit 
Nemes Associate Professor, Head of the De

Dr. Nemes Judit egyetemi docens 
– Dr. Judit Nemes Associate 
Professor

Dr. D. Tóth Etelka tanársegéd
– Dr. Etelka D. Tóth Assistan 
Lecturer 

Dr. Borbély Péter adjunktus
– Dr. Péter Borbély Assistant 
Professor

Dr. Tar Ildikó egyetemi docens
– Dr. Ildikó Tar Associate 
Professor 

Az előző évekhez hasonlóan a Debreceni Egyetem ismét felkérést kapott a kínai 
kormány részéről egy újabb három hónapos speciális képzés megszervezésére, 
mely során 2017. október 20. és 2018. január 16. között a Fogorvostudományi Kar 
vendége volt Dr. Tian Jialing kínai orvos kolléga. A doktornő tanulmányútja során 
a saját szakterületéhez kapcsolódóan ismerkedett intézményünk szervezeti műkö
désével és a nálunk végzett kezelésekkel. A többnyire az Arc, Állcsont és Szájse
bészeti Tanszéken illetve a Fogszabályozási Tanszéken tett látogatásai alkalmával 
Dr. Tian Jialing, mint megfigyelő szerzett tapasztalatokat az európai fogászati és 
szájsebészeti beavatkozásokkal kapcsolatban.
A kínai kormány kiemelt partnerei közé tartozik a Debreceni Egyetem mellett a 
UC Davis Medical Center az Egyesült Államokban, illetve a Manchester Royal 
Hospital az Egyesült Királyságban. 

VENDÉG ORVOSKOLLÉGA 
KÍNÁBÓL

Dr. Tian Jialing, Dr. Hegedűs Csaba 

partment of Oral Medicine became Dr. Ildikó Tar 
Associate Professor, Dr. Etelka D. Tóth Assistan 
Lecturer became the Head of the Department of 
Dentoalveolar Surgery, and Head of the Depart
ment of Orthodontics became Dr. Péter Borbély 
Assistant Professor.
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A GUEST MEDICAL COLLEAGUE 
FROM CHINA
As in previous years, the University of 
Debrecen was again requested by the 
Chinese government to organize anoth
er threemonth special training course, 
where Dr. Tian Jialing, a Chinese medi
cal colleague was a guest of the Faculty of 
Dentistry from October 20, 2017 to Janu
ary 16, 2018. 

During the visit, she got acquainted with 
the operation of our Faculty and the 
treatments carried out. During her visits, 
mostly to the Department of Oral and 
Maxillofacial Surgery and the Depart
ment of Prosthodontics, Dr. Tian Jial
ing, as an observer, gained experience 
in European interventions of dental and 

INTERAKTÍV 
ORTODONCIAI 
KEREKASZTAL
2017. november 28án a Fogorvostudományi Kar szervezé
sében „Ortodonciai Kerekasztal” interaktív továbbképzésen 
vehettek részt a debreceni, Debrecen környéki és a Debreceni 
Egyetem vonzáskörzetébe tartozó fogszabá
lyozó szakorvosok és a fogszabályozás iránt 
érdeklődő kollégák. 
Az előadó Prof. Anmol Singh Kalha volt, aki 
előadásának címéül a Debreceni Egyetem 
angol nyelvű tankönyv utolsó fejezetének cí
mét „A fogszabályozás jövője, a jövő fogsza
bályozása” választotta. 
 Az előadást követően sor került a kollégák 
által magukkal hozott saját érdekes, különle
ges, esetleg problémás estek megbeszélésére, 
a bemutatott gipszminták, viaszharapások és 
a betegdokumentáció alapján. Természetesen 
lehetőség volt az esetekkel kapcsolatos fotók, 
röntgenfelvételek kiértékelése is, a helyes kezelési terv és annak 
szakmai kivitelezése tekintetében. 
Az interaktív kerekasztal továbbképzés keretében tartott elő
adást és konzultációt a résztvevők nagyon pozitívan értékel
ték. A szakmai újdonságok folyamatos megismerése mellett 
nagyon fontos a gyakorlati területeken végzett munkával 
kapcsolatos tapasztalatcsere is, ezért karunk tervezi a további, 
különböző szakterületeken és az azokat átfedőösszekapcsoló 
elméleti és gyakorlati területeken felmerülő témákban hasonló, 
interaktív módon történő továbbképzések megszervezését.

INTERACTIVE 
ORTHODONTIC 
ROUND TABLE 
DISCUSSION

On November 28, 2017, the Faculty of Den
tistry organized an “Orthodontic Round Ta
ble” for interactive training of orthodontists 
and dental practitioners in and around De
brecen. The speaker was Prof. Anmol Singh 
Kalha, who gave his lecture the title of "The 
future of orthodontics, orthodontics of the 
future", that is the last chapter of the English 
textbook of the University of Debrecen. Af
ter the lecture, the colleagues took their own 
interesting, special, problematic cases on the 
basis of the presented plaster samples, and 
patient documentation. Of course, it was also 
possible to evaluate caserelated photos and 

Xrays in terms of the correct treatment plan and its profes
sional implementation. The lecture and consultation held 
in the context of the interactive round table training were 
appreciated very positively by the participants. In addition 
to getting to know the professional novelties, exchange of 
experience in the field of practice is also very important, 
so our Faculty is planning to organize similar, interactive 
courses in different fields of expertise and overlapping theo
retical and practical areas.

Prof. Anmol Singh Kalha

oral surgery. Among the top partners of 
the Chinese Government, next to the 
University of Debrecen, the UC Davis 
Medical Center in the United States and 
Manchester Royal Hospital in the UK are 
also included.



   

2018. március 20án a Magyar Fogorvostanhallgatók Egye
sülete (MFHE) szervezésében, a világszerte megrendezésre 
kerülő Egészséges Száj Napja alkalmából a Fórum Bevásárló
központban figyelemfelkeltő rendezvényre került sor. A „Sétá
ló fog” és segítői röplapokat és fogkrém mintákat osztogatva 
hívták fel a járókelők figyelmét a szájhigiéne és a rendszeres 
fogászati ellenőrzés fontosságára.
A rendezvény idei témája a szájüregi egészség és az általános 
egészség kapcsolata volt. Fő üzenete, hogy az egészséges száj 
több mint egy szép mosoly. A szájüreg betegségei okozhatnak, 
fenntarthatnak vagy súlyosbíthatnak általános betegségeket, 
de nagyon sok általános betegség okoz szájüregi tüneteket 
is. A legtöbb szájüregi betegség kialakulásáért ugyanazok az 
életmódbeli tényezők felelősek, melyek sok más súlyos általá
nos betegséget is okoznak. Ilyenek az egészségtelen étrend, a 
dohányzás, az alkohol mértéktelen élvezete és az elhanyagolt 
szájhigiéne. Mivel ezeknek a betegségeknek a túlnyomó több
sége megelőzhető illetve korán felismerhető és sikeresen kezel
hető, nagyon fontos a rendszeres fogászati ellenőrzés. 

ORAL HEALTH 
DAY – MARCH 20
On March 20, 2018, an eyecatcher event was held in the 
Forum Shopping Center organized by the Association of 
Hungarian Dental Students (MFHE) on the occasion of the 
World Oral Health Day. Passers’ attention was drawn to the 
importance of oral hygiene and regular dental checkups by 
the “walking tooth” and its helpers distributing flyers and 
toothpaste samples. This year’s theme of the event was the 
relation between oral health and general health. The main 
message is that a healthy mouth is more than a nice smile. 
Oral diseases can cause, maintain or aggravate general ill
nesses, but many general illnesses also cause oral symptoms. 
Most of the oral diseases are responsible for the same life
style factors that cause many other serious general illnesses. 
These include unhealthy diets, smoking, excessive alcohol 
intake, and neglected oral hygiene. Since the overwhelming 
majority of these diseases can be prevented or recognized 
early and successfully treated, regular dental checkups are 
very important.
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A rendezvényen megjelent „Sétáló Fog”-nak is nagy sikere volt – The "Walking 
Tooth” that appeared at the event was also a great success

Vajda Noémi (5. év), Tóbiás Dávid a Sétáló Fog (3. év), Vojtkó Fruzsina (3. év), 
Oláh Barbara (3. év) – Noémi Vajda (5th year), David Tóbiás the Walking Tooth 
(3rd year), FruzsinaVojtkó (3rd year), Barbara Oláh (3rd year)
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FOGÁSZATI SZÛRÔNAP 2018.
DENTAL CHECK-UP DAY

Idén október 25én már nyolcadik alkalommal rendezte meg 
a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kara a Debreceni 
Fogászati Szűrőnap elnevezésű, ingyenes, szájüregi egészség 
támogató programját.
A FOK hagyományos szűrőnapját gyakorlatvezetőink irányítá
sa és kontrollja mellett IV. és V. éves hallgatóink közreműkö
désével szervezzük. A fogászati prevenciós program keretében 
a rendszeres ellenőrzés fontosságát, a fogápolás jelentőségét 
szeretnék tudatosítani, de a fogászati, szájüregi problémák 
megoldásában is segítséget kaphattak 
az érdeklődők,  a kezelések igénybevé
teléhez pedig egyből időpontot lehetett 
egyeztetni.
Az érdeklődőket felvilágosító előadások 
is várták, ahol a helyes fog és szájápo
láson túl a fogorvostan hallgatók az 
elektromos fogkefék, a fogselyem és a 
különféle fogköztisztító kefék megfelelő 
használatát is megmutatták.
A gyermekek játékos foglalkozásokon, 
bohócdoktorok közreműködésével ba
rátkozhattak meg a fogorvosi rendelővel, 
és ismerkedhettek a szájápolási szoká
sokkal. 
A nagyszámú regisztráció és a visszajelzé
sek alapján kijelenthetjük, hogy a Debre
ceni Fogászati Szűrőnapok idén is siker
rel járult hozzá a lakosság körében végzett 
fogászati prevencióhoz, mindemellett a fogorvostanhallgatók 
szakma tapasztalatszerzésében is nagy jelentősége van.

This year, already for the 8th time, on October 25th, the Fac
ulty of Dentistry of the University of Debrecen organized its 
free oral health support program the Debrecen Dental Check
up Day. The traditional Checkup Day of the Faculty is un
der the guidance and control of our practice leaders and with 
the participation of our 4th and 5thyear students. Among the 
framework of the Dental Prevention Program, we would like 
to raise awareness of the importance of regular checkups, and 
the importance of dental care. Those who were interested in 
solving dental or oral problems could also be helped, and ap
pointments for treatments could be also booked. 
Guests were also invited to attend lectures where, in addition 
to proper dental and oral care, dentistry students also dem
onstrated the proper use of electric toothbrushes, dental floss, 
and various toothbrushes. Children could play with the den
tist's office in playful sessions, with clown doctors, and get to 
know the oral care habits. On the basis of the huge number of 
registrations and feedback, we can state that Debrecen Dental 
Checkup Days have also successfully contributed to dental 
prevention among the population this year, besides it was also 
of great importance among the dental students in gaining ex
perience in the profession.

A gyerekeket ez alkalommal is külön programokkal vártuk
We also awaited the children with special programs this time as well

A Fogászati Szűrőnap csapata
The Team of the Dental Check-up Day
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A DEBRECENI EGYETEM 2017/18. TANÉVI ORVOS- ÉS 
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI TDK KONFERENCIÁJA

A DE Orvos és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanácsa 2018. február 
2123. között rendezte meg 2017/18. tanévi Orvos és Egészségtudományi TDK 
Konferenciáját.
A Fogorvostudományok Tagozat 2018. február 22én a Debreceni Egyetem In Vitro 
Diagnosztikai Épületében három szekcióban tartotta meg tudományos előadásait. 
Az I. szekció elnöke Prof. Dr. Hegedűs Csaba egyetemi tanár a Fogorvostudományi 
Kar dékánja volt. 

A DEBRECENI EGYETEM 2017/18. tanévi Orvos és Egészségtudományi TDK 
Konferenciája Fogorvostudományok Tagozat 2017/18. évi díjazottjai:
 1. Bohács Judit
 2. Ali Ghodratipour
 3. Kocsikos Bianka

Különdíjat kaptak: 
	 •		Avraj	Singh	Sohanpal
	 •		Kelemen	Lili
	 •		Khandan	Sara
	 •		Adel	Seyed	Amir	Reza

Avraj Singh Sohanpal

Bohács Judit és Hegedűs Csaba dékán Orvos- és Egészségtudományi 
TDK Konferencia 2018.
Judit Bohács and Prof. Dr. Csaba Hegedűs Dean of the Faculty at the 
Medical and Health Sciences SS Conference 2018

The University’s Council of Medical and Health Sciences organized 
2123 February 2018 the 2017/18 academic year’s Medical and Health 
Sciences Student Conference. TDC Conference on Medical and Health 
Sciences. On 22 February 2018, the Dental Science Division held its sci
entific lectures in three sections at the In Vitro Diagnostic Building of 
the University of Debrecen. Prof. Dr. Csaba Hegedűs, Full Professor and 
Dean of the Faculty of Dentistry was the chairman of the First Section. 

Winners of the University of Debrecen 2017/18 academic year’s Medi
cal and Health Sciences Student Conference’s Dental Sciences Division:
 1. Judit Bohács 
 2. Ali Ghodratipour
 3. Bianka Kocsikos 

Special awards:
	 •		Avraj	Singh	Sohanpal
	 •		Lili	Kelemen	
	 •		Khandan	Sara
	 •		Adel	Seyed	Amir	Reza

THE UNIVERSITY OF DEBRECEN 2017/18. ACADEMIC 
YEAR’S MEDICAL AND HEALTH SCIENCES STUDENT 
CONFERENCE
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FOK HALLGATÓK 
A DERBIN

A Dolgozói DErbi 2018ban sem telhetett el a FOKos hall
gatókk nélkül. Ezen a napon is a prevencióé volt a főszerep, 
több száz gyermek és felnőtt vett részt az MFHE program
jaiban. Nagy örömmel fogadtuk, hogy az egyetem polgárai 
egyre tájékozottabbak a tudatos szájhigiéné terén így még több 
motivációt kaptak a hallgatóink a további egészségügyi pro
gramok szervezésére, fogászati szűrésekre. 

FACULTY’S STUDENTS 
ON THE DERBI

The Employee DErbi could be without the Faculty’s stu
dents in 2018 again. On this day as well, the focus was on 
prevention, with hundreds of children and adults partici
pating in MFHE’s programs. We were very pleased to see 
that the workers of the university are more conscious of 
oral hygiene so that our students become even more mo
tivated to organize further health programs and dental 
checkups.

TAJVANI CSEREDIÁKOK 
LÁTOGATÁSA 
A Debreceni Egyetem és a tajvani College of Oral Medicine 
Chung Shan Medical University között kötött együttműködési 
megállapodás keretében 2018. október 127. között V. éves 
fogorvostanhallgatók érkeztek Debrecenbe. 
A tajvani hallgatók a négyhetes csereprogram keretében 
betekintést nyertek a karunkon folyó képzés elméleti és gya
korlati oktatásába, de lehetőségük nyílt felfedezni Debrecen, 
ÉszakMagyarország és Budapest nevezetességeit is.

THE VISIT OF THE 
TAIWANESE EXCHANGE 
STUDENTS
Between October 127, 2018 5th year dentistry students 
came to Debrecen, due to the Cooperation Agreement 
between the University of Debrecen and the Chung Shan 
Medical University, Taiwan. The Taiwanese students gained 
insight into our Faculty’s theoretical and practical training 
in the fourweek exchange program but also had the oppor
tunity to explore the sights of Debrecen, Northern Hungary, 
and Budapest.

A College of Oral Medicine Chung Shan Medical University és karunk közötti 
jó kapcsolatot tovább erősítette a két egyetem közötti csereprogram – The good 
relationship was further strengthened between the College of Oral Medicine 
Chung Shan Medical University and our Faculty through the exchange prog-
ram between the two universities

Hallgatóink a 2018. évi DErbin 
Our students on the DErbi of 2018



PÁNFOGÁSZATI PIKNIK 
PAN DENTAL PICNIC 2018

The Hungarian Dental Students' Associ
ation (MFHE) organized the Pan Dental 
Picnic for the sixth time in 2018. 
This year as well the meeting was hosted 
in the Nagyerdei Water Tower, where 
Hungarian and foreign students could 
spend an unforgettable evening with 
their lecturers and friends. Among the 
performers, Dr. Zolnai Vilmos' “kettle
bell” performance was of great attention. 
The music was provided by our universi
ty band Willy Wonka and The Loompaz. 
At the event, the graduate students were 

Like every year, the Faculty was repre
sented once more at the 2018 Campus 
Festival. The enthusiastic MFHE stu
dents received the guests with innova
tive, diverse programs. 
For four days at the stand of the Faculty’s 
students, prevention was in spotlight. 
For the festival program that has become 
a success in previous years, “campusers” 
are regularly returning with great inter
est, waiting for the new, colorful pro
grams of our students. 
At the 2018 Campus Festival, a series of 
preventive programs brought success to 
the Faculty’s students. We are proud of 
them!

FOK -OSOK A CAMPUS FESZTIVÁLON 

A FOK hallgatók 218-ban is lelkesen készültek a 
Campus Fesztivál prevenciós programjaira –
In 2018, the Faculty’s students were enthusiastically 
preparing for the prevention programs of the Cam-
pus Festival

FACULTY’S STUDENTS AT 
THE CAMPUS FESTIVAL

saying goodbye in a video compilation to 
the last five years, in which they recalled 
the moments spent together.

A Magyar Fogorvostanhallgatók Egye
sülete (MFHE) 2018ban már hatodik 
alkalommal szervezte meg végzős hall
gatóink részére a Pánfogászati Pikniket. 
Az összejövetelnek ebben az évben is 
a Nagyerdei Víztorony adott otthont, 
ahol a magyar és külföldi hallgatók egy 
felejthetetlen estét tölthettek együtt ok
tatóikkal és barátaikkal. A fellépők kö
zött nagy érdeklődésnek örvendett Dr. 
Zolnai Vilmos “kettlebell” előadása. A 
zenei aláfestésről egyetemi zeneka
runk a Willy Wonka and The Loompaz 
gondoskodott.
Az eseményen a végzős hallgatók egy 
videoösszeállításban búcsúztak el az 
elmúlt öt évtől, melyben felelevenítet
ték az együtt töltött közös pillanatokat.

Mint minden évben, a 2018as 
Campus Fesztiválon is képviseltette 
magát a FOK. A lelkes MFHE hall
gatók újabb, változatos, programok
kal várták az érdeklődőket. A FOK
os hallgatók standjánál négy napon 
át a prevenció volt főszerepben. Az 
előző években sikeressé vált fesz
tiválprogramra már rendszeresen 
visszalátogatnak a „campusozók” 
nagy érdeklődéssel várva a hallgató
ink színes, új programjait. A 2018
as Campus Fesztiválon prevenciós 
programsorozatával ismért sikert 
aratott a FOK hallgatók csapata. 
Büszkék vagyunk rájuk!
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FOK 
MIKULÁS

THE FACULTY'S SANTA CLAUS
Everyone knows that only the parents of 
good children work by us at the Faculty 
of Dentistry. That's why Santa is happy to 
come to us every year to give presents to 
the Faculty's children. For this occasion, 
the main lecture room is suddenly filled 
with chatter and then we all start singing 
to the magical words of Doctor Nemes. 

Mindenki tudja, hogy nálunk a Fogorvos
tudományi Karon csak jó gyerekek szülei 
dolgoznak. Ezért minden évben örömmel 
jön el hozzánk a Mikulás, hogy megaján
dékozza a FOKos gyerekeket. 
Ilyenkor hirtelen megtelik zsibongással 
karunk Nagyelőadó terme, majd egysze
riben Nemes doktornő varázs szavára 
mind énekelni kezdünk. 

package, thereafter we were very pleased 
with the traditional festive snackbar. 
Then, as usual, the youngest kids took 
possession of the corridors of our Faculty, 
because they could run around again, as 
well as playing hide and seek.

The magic became true this year as well: 
the long waited Santa hasn't arrived 
barehanded. He brought a gorgeous 
package for every child, full of delicacies. 
Santa was happy to bring one of his 
cheerful leprechauns with him in 2018. 
Santa called the children one by one and 
after everyone got his own Santa Claus 

A hatás idén sem maradt el: eljött végre 
a várva várt nagyszakállú és most sem 
érkezett üres kézzel! Pompás csomagot 
hozott minden gyermeknek, teli soksok 
finomsággal. A Télapó nagy örömünkre 
2018ban magával hozta az egyik vidám 
Manóját is.
A Mikulás egyenként szólította a gyereke
ket és miután mindenki megkapta a saját 
mikulás csomagját, nagy megelégedettsé
günkre a hagyományos ünnepi uzsonna 
következett. Ezután már a jól megszokott 
módon a legifjabbak birtokba vették ka
runk folyosóit, mert ilyenkor még szalad
gálni, bújócskázni is szabad ám! 
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KÜLFÖLDI KONGRESSZUSOK ÉS 
SZAKMAI LÁTOGATÁSOK 2018-BAN

EuroPerio Konferencia, Amszterdam
Az EUROPERIO a parodontológusok három évenként meg
rendezett legnagyobb szakmai találkozója, ahol nemzetközi
leg elismert szakemberek tartanak tudományos és gyakorlati 
szempontból is, magas színvonalú előadásokat.
A 2018. június 2023 között megrendezett kongresszus legfon
tosabb újdonsága a fogágybetegségek új klasszifikációja volt, de 
emellett számos esetismertetés megvitatására és egy élő műtét 
megtekintésére is lehetőség volt. Hét teremben párhuzamosan 
folytak az előadások, továbbá majdnem 1800 posztert lehetett 
megtekinteni, mely minden fontos témát átölelt, többek között 
a parodontális betegségek diagnosztikáját és legújabb kezelési 
lehetőségeit, illetve fontos szerepet kapott az implantátumok 
körül kialakuló betegségek kezelése is.
Előadásokon kívül 3 teremben szakmai kiállítások voltak, ahol 
az egyes gyártók új termékeit, eszközeit ismerhettük meg köze
lebbről, melyek a hétköznapi munkában is hasznosak lehetnek 
számunkra.

Dr. Varga István, Dr. Hernádi Katinka, Dr. Tar Ildikó és Dr. Szentléleky Eszter a 
2018-as EuroPerio Konferencián – Dr. István Varga, Dr. Katinka Hernádi, Dr. Ildi-
kó Tar and Dr. Eszter Szentléleky at the EuroPerio Conference in 2018

Dr. Nagy László és Dr. Bágyi Kinga
Trinity College, School of Dental Science, Dublin 

Prof. Dr. Henry Ferguson Duncan, Dr. Bágyi Kinga, Dr. Nagy László, Dr. Sile Lennon

Trinity College, School of Dental Science, Dublin
A dublini székhelyű, patinás múltú School of Dental Science – Trinity 
Collegeba invitálta Dr. Hal Duncan Dr. Bágyi Kingát és Dr. Nagy Lász
lót. A nagyszerű szervezésének köszönhetően oktatóink 2018. május 14
18. között ismerkedtek az intézmény oktatási rendszerével, a speciális 
endodonciai ellátással, és az ott folyó kutató munkával. Részt vettek kis
csoportos oktatás keretein belül működő problémamegoldó esetismerte
tésen, laborgyakorlatokon, előadásokon és kezeléseken.
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EuroPerio Conference, Amsterdam
EUROPERIO is the largest professional meeting of Periodon
tists held every three years, where internationally renowned 
professionals hold highquality performances from a scientific 
and practical point of view. The most important novelty of the 
Congress held from 20 to 23 June 2018 was the new classifi
cation of dental diseases, but it was also possible to discuss a 
number of case reports and view a live surgery. There were sev
en lecture rooms in parallel with ongoing lectures, and nearly 
1,800 posters could be viewed, covering all important topics, 
including the diagnosis of periodontal diseases and the latest 
treatment options, as well as the treatment of diseases around 
the implants. In addition to the lectures, there were 3 exhibi
tions in the three halls, where we got to know the new products 
and tools of the individual manufacturers, which can be useful 
for us in everyday work.

FOREIGN CONGRESSES AND 
PROFESSIONAL MEETINGS IN 2018

96th General Session of the International Associa
tion for Dental Research, London
The IADR Congress was held in London from 25 to 28 July 2018. 
The primary objective of the IADR is to promote research in 
the field of dentistry. According to the annual meeting of the 
organization, hosted by different continents every year, is one 
of the most important forums for researchers in the field. The 
international significance of the Congress is illustrated by the 
fact that this time more than 3150 scientific lectures were listed 
in the program, from over 100 countries with more than 5,000 
participants. 
For many years it has been a tradition of the Faculty of Dentist
ry, University of Debrecen to try to present the most important 
ongoing research work on the Faculty in one or two lectures at 
IADR congresses. In 2018 Dr. József Bakó, Dr. Melinda Szalóki, 
Dr. Márta Szegedi, Dr. Viktória Hegedűs Dr. István Lampé, Dr. 
Kinga Bágyi, Dr. Ferenc Tóth, Dr. Tünde Radics, and Dr. Enikő 
Gebri were present with seven lectures and two posters on the 
96th General Session of the IADR.

Bakó József tanársegéd előadása a konferencián – József Bakó Assistant Lecturer 
at the 3rd Annual Conference and Expo on Biomaterials scientific conference

Trinity College, School of Dental Science, Dublin
Dr. Hal Duncan invited Dr. Kinga Bágyi and Dr. László Nagy to 
the Trinity College, School of Dental Science, Dublin. Between 
May 1818, 2018, thanks to the great organization, our lectur
ers could learn about the educational system of the institution, 
the special endodontic care, and their research work. They 
have been involved in problemsolving case studies, labwork, 
lectures and treatments within small group education. 

3rd Global Congress & Expo on Materials Science & 
Engineering, Rome
Csaba Hegedűs Full Professor, was invited by Prof. Masahiro 
Yoshimura Professor Emeritus of Tokyo Institute of Technol
ogy at the 3rd Global Congress & Expo in June 1317, 2018, 
where he held a presentation titled: "Aerogel as an alternative 
bioactive ceramic in dentistry”. 
The conference provided an excellent opportunity to present 
some of the research currently being carried out in our Biomate
rials Laboratory, to familiarize ourselves with the latest interna
tional trends in material science, and to get in touch with profes
sionals working in similar fields.

3rd Annual Conference and Expo on Biomaterials Sci
entific Congress
The Dental Faculty was represented by Dr. Melinda Szalóki, 
and Dr. József Bakó at the twoday scientific conference "3rd 

Annual Conference and Expo on Biomaterials", held in Berlin, 
March 56, 2018. They held a lecture with the title of „Inves
tigation of 3D printable biocompatible orthodontic polymers” 
and "Biodeg radable polymer based electrospun nano fibers for 
dental application".
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Róma 2018. Prof. John Campbell, Prof. Masahiro Yoshimura, Dr. Jaroslav Jerz, 
Prof. Hegedűs Csaba

Dr. Bakó József, Dr. Szegedi Márta, Dr. Radics Tünde, Dr. Lampé István, Dr. 
Hegedűs Csaba, Tóth Ferenc, Dr. Hegedűs Viktória, Dr. Gebri Enikő, Dr. Szalóki 
Melinda

Academy of Prosthodontics, Chicago 
Az Academy of Prosthodontics 2018ban ünnepelte megala
kulásának 100. évfordulóját. A szervezet 2018. május 812. 
között megrendezett Chicagoban tudományos konferenciá
ján részt vett Dr. Hegedűs Csaba a FOK dékánja is. 
A konferencián a fogpótlástan területén nemzetközileg elis
mert  előadók találkoztak, megosztották kutatásaik eredményét 
a meghívott résztvevőkkel. A kongresszus interaktív lehetősé
get nyújtott a személyes tapasztalatcserére is a fogpótlástan je
les képviselői között.

Prof. Hegedűs Csaba, Prof. Dr. Stephen F. Rosenstiel 

3rd Global Congress & Expo on Materials Science & 
Engineering, Róma 
Hegedűs Csaba egyetemi tanár 2018. június 13. 17. között a 3rd 
Global Congress & Expo on Materials Science & Engineering 
konferencián Prof. Masahiro Yoshimura, a Tokyo Institute 
of Technology professor emeritusa felkérésére vett részt, ahol 

„Aerogel as an alternative bioactive ceramic in dentistry” címmel 
tartott előadást.
A konferencia kiváló lehetőséget nyújtott a bioanyagtani labo
ratóriumunkban jelenleg zajló kutatások egy részének bemuta
tására, az anyagtudományok legfrissebb nemzetközi irányvo
nalainak, eredményeinek megismerésére, valamint a hasonló 
területen tevékenykedő szakemberekkel való kapcsolatépítésre.

96th General Session of the International 
Association for Dental Research, London
2018. július 25. és 28. között, Londonban került megrendezés
re az IADR Kongresszusa. Az IADR elsődleges célkitűzése a 
kutatás előmozdítása a fogorvostudományok területén, ennek 
megfelelően a szervezet évenként megrendezett találkozója  – 
melynek minden évben másmás kontinens ad otthont – az 
egyik legfontosabb fórumot jelenti a tudományterület kutatói 
számára. A kongresszus nemzetközi jelentőségét mutatja, hogy 
ezúttal is több mint 3150 tudományos előadás szerepelt a prog
ramban, melyre megközelítőleg 100 országból több, mit 5000 
résztvevő volt kíváncsi.
A Debreceni Egyetem Fogorvos tudo mányi Karán évek óta ha
gyomány, hogy igyekszünk az IADR kongresszusain egykét 
előadással bemutatni a karon folyó legfontosabb kutatási mun
kákat. 2018ban Dr. Bakó József, Dr. Szalóki Melinda, Dr. Sze
gedi Márta, Dr. Hegedűs Viktória Dr. Lampé István, Dr. Bágyi 
Kinga, Dr. Tóth Ferenc, Dr. Radics Tünde és Dr. Gebri Enikő 
hét előadással és két poszterrel szerepelt a 96th General Session 
of the IADR programjában.  
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42nd Annual Conference of the European 
Prosthodontic Association, Madrid
Dr. Tünde Radics and Dr. Csaba Hegedűs participated on the 
annual Conference of the European Prosthodontic Association, 
1215 September 2018. Scientific and clinical lectures were giv
en on the event of the field of Prosthodontics from wellknown 
representatives of the profession.

Dr. Hegedűs Csaba egyetemi tanár, dékán és Prof. George A. Zarb, feleségével  – 
Dr. Csaba Hegedűs Full Professor, Dean and Prof. George A. Zarb, with his wife

Dr. Hegedűs Csaba és Dr. Igor R. Blum 

Dr. Lampé István, Dr. Gebri Enikő. ADEE Annual Meeting, Oslo

FLIP – Future Leaders in Prosthodontics, London
In the Guy’s Hospital, London the next course of Future Lead
ers in Prosthodontics was organized in September 69, 2018, 
on which Dr. Tünde Radics was present. During the course, 
many lectures were held about the effective and successful 
leadership of Prosthodontics. Participants could develop their 
skills through teambuilding and joint projects. In a short visit, 
it was also possible to have an insight into the dental training 
at King's College.

Academy of Prosthodontics, Chicago 
The Academy of Prosthodontics celebrated its 100th anniver
sary in 2018. On the scientific conference held in Chicago, or
ganized in between May 812, 2018 Dr. Csaba Hegedűs, the 
Dean of the Faculty attended. The conference was attended by 
internationally known speakers in the field of dentistry, shar
ing the results of their research with the invited participants. 
The conference also provided an interactive opportunity to ex
change personal experiences between wellknown representa
tives of dentistry.

Visiting the University of Birmingham School of 
Dentistry, Department of Restorative Dentistry and 
Endodontics 
Phillip Thomson, Head of the University of Birmingham School 
of Dentistry Department of Restorative Dentistry and Endodon
tics invited two lecturers to attend a professional meeting. Dr. 
Renáta Martos and Dr. Rita Marincsák form the Department of 
Restorative Dentistry represented our Faculty on December 10
13, 2018. They studied the Institute's educational and assessment 
system, the novelties of the eLearning CANVAS program, the 
features of the online evaluation CAFS system, and had insights 
into the operation of their phantom education, postgraduate 
education and research programs. It was also possible to talk to 
Marco Dias da Silva IT professional, responsible for making pro
fessional video recordings. The new knowledge provided useful 
information for the education system of our Faculty.

ADEE Annual Meeting, Oslo
Dr. István Lampé and Dr. Enikő Gebri participated in the an
nual congress of the European Association of Dental Education 
on 2124 August 2018 in Oslo. The main theme of the confer
ence was the simulation. Our instructors listened to lectures on 
the possibilities of simulation software and hardware in dental 
education, as well as the curriculum, general medical knowl
edge to be included in the dentist curriculum, and the number 
of required hours.
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Szalóki Melinda adjunktus előadása a 3rd Annual Conference and Expo on Bio-
materials  tudományos konferencián – Melinda Szalóki, Assistant Professor at 
the 3rd Annual Conference and Expo on Biomaterials scientific conference  

Dr. Martos Renáta, University of  Birmingham 

FLIP – Future Leaders in Prosthodontics, London
A Londoni Guy’s Hospitalban 2018.szeptember 69. között ren
dezték meg a Future Leaders in Prosthodontics soron következő 
kurzusát, melyen részt vett Dr. Radics Tünde egyetemi docens. 
A kurzus során számos előadás volt hallható a protetikai vezetői 
poszt effektív és sikeres betöltésével kapcsolatban. A résztvevők 
a workshop csapatépítő gyakorlatain és közös projectek kidolgo
zásával is fejleszthették tudásukat. Egy rövid látogatás keretében 
lehetőség volt betekinteni a King’s Collegeban zajló fogorvos 
képzésbe is.

ADEE Annual Meeting, Oslo
A Fogorvosképzés Európai Szövetségének évente megrende
zett kongresszusán vett részt 2018. augusztus 2124. között 
Osloban Dr. Lampé István és Dr. Gebri Enikő. A konferencia 
fő témája a szimuláció volt. Oktatóink előadásokat hallgattak a 
szimulációs szoftverek és hardverek használatának lehetősége
iről a fogorvosképzésben, valamint a kurrikulummal, a fogor
vosi kurrikulumba foglalandó általános orvosi tudásanyaggal 
és a szükséges óraszámokkal.    

3rd Annual Conference and Expo on Biomaterials tu
dományos konferencia
A 2018. március 56.a között Berlinben megrendezésre került 
két napos "3rd Annual Conference and Expo on Biomaterials" 
tudományos konferencián képviselte a Fogorvostudományi 
kart a Bioanyagtani laboratórium két dolgozója Dr. Szalóki 
Melinda és Dr. Bakó József, akik „Investigation of 3D printable 
biocompatible orthodontic polymers” és "Biodegradable 
polymer based electrospun nanofibers for dental application" 
címmel tartottak előadást.

42nd Annual Conference of the European Prostho
dontic Association, Madrid
Az Európai Fogpótlástani Társaság évente megrendezésre ke
rülő konferenciáján 2018. szeptember 1215. között vett részt 
Dr. Radics Tünde és Dr. Hegedűs Csaba. A rendezvényen fog
pótlástani témájú tudományos és klinikai irányú előadások 
hangzottak el a szakma jeles képviselőitől. 

Látogatás a University of Birmingham School of 
Dentistry Restorative Dentistry and Endodontics 
Departmentben
Phillip Thomson, a University of Birmingham School of 
Dentistry Restorative Dentistry and Endodontics Department 
vezetője szakmai látogatásra hívta karunk két oktatóját.  Dr. 
Martos Renáta és Dr. Marincsák Rita a Konzerváló Fogásza
ti Tanszék képviseletében 2018. decem ber 1013. között ta
nulmányozta az intézet oktatási és értékelési rendszerét, az 
eLearning CANVAS program újdonságait, az online értékelő 
CAFS rendszer sajátosságait, betekintést nyertek a fantomok
tatás, a posztgraduális oktatás és kutatási programok műkö
désébe. Lehetőség nyílt beszélgetni a szakmai videó felvételek 
készítéséért felelős Marco Dias da Silva számítás technikai 
szakemberrel is. 
Az új ismeretek karunk oktatási rendszeréhez szolgáltattak  
hasznos információkat.
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ISMÉT TAJVANI VENDÉG
OKTATÓK LÁTOGATTÁK MEG 
KARUNKAT
2018. október 812. között a Tajvani Nemzeti Kutatási Tanács 

 Magyar Tudományos Akadémia kétoldalú mobilitási pályázat 
„MTA magyartajvani kétoldalú nemzetközi egyezményen ala
puló közös projekt” keretében karunk vendége volt a Chung 
Shan Medical University három oktatója: Prof. ChunCheng 
Chen, Dr. ITing Wu és Dr. Hsiang Kao. 
Tajvani vendégeink Dr. Hegedűs Csaba tanszékvezető egye
temi tanár, Dr. Varga István általános dékánhelyettes, Dr. 
Lampé István oktatási titkárságvezető és Dr. Bakó József ad
junktus kíséretében megtekintették a Fogorvostudományi 
Kar Bioanyagtani Laboratóriumát, oktatási termeit, köztük a 
CAD CAM termet is. Betekintettek a hallgatói komplex gya
korlatokra, szakrendelőkbe és meglátogatták karunk röntgen
vizsgáló egységeit. 
Az idei látogatás alkalmával tovább erősödött a Chung Shan 
Medical University oktatóival ápolt szakmai kapcsolatunk és 
még szorosabbá vált a két egyetem közötti gyümölcsöző szak
mai kapcsolat.

October 812, 2018 in the framework of the Bilateral Mobil
ity of the Taiwan National Research Council and the Hungar
ian Academy of Sciences among the „Joint project based on 
the HungarianTaiwan Bilateral International Convention”, 
three members of the Chung Shan Medical University: Prof. 
ChunCheng Chen, Dr. ITing Wu, and Dr. Hsiang Kao. Our 
Taiwanese guests visited with Dr. Csaba Hegedűs, Head of De
partment, Dr. István Varga, ViceDean of General Affairs, Dr. 
István Lampé, Head of Educational Secretariat and Dr. József 
Bakó, Assistant Professor the Faculty of Dentistry, as well as 
visiting the CAM room. They had an insight into the student 
complex practices, surgeries, and visited our Xray units.
During this year’s visit, our professional relationship with 
Chung Shan Medical University lecturers was further strength
ened and the fruitful professional relationship between the two 
universities became even stronger.

TAIWANESE LECTURERS 
VISITED OUR FACULTY ANEW

Prof. Hegedűs Csaba, Prof. Chun-Cheng Chen, Dr. I-Ting Wu, Dr. Hsiang Kao 

Dr. Szalóki Melinda, Tóth Ferenc, Dr. Varga István, Dr. Lampé István, Dr. Bakó 
József,  Dr. Hsiang Kao, Dr. I-Ting Wu Prof. Chun-Cheng Chen
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A Debreceni Egyetem vég
zős hallgatói 2018ban
Graduate students of the 
University of Debrecen in 
2018

Aashish Devesh Gundecha
Abdolhamid Sadeghi
Abed El Rahim Samara
Abeed Khalid
Ábrám Noémi Lilla
Adindu Uzoma Etugo
Afnan Fahdawi
Ali Ghodratipour
Amrinder Singh Baidwan
Aneeta Thankachan
Antonietta Niola
Aqsa Bagha
Astrid Candice Lendrum
Atieh Rezaei
Avraj Singh Sohanpal
Baji-Gál Fanni
Bakács Iván Attila
Bakos Boglárka
Bartha Kristóf István
Bedő Zsombor
Berta Boglárka
Bertóthy Zoltán Szabolcs
Bhumika Upreti
Biacsko Csilla
Bijan Samy Salib Soliman
Bodzay Laura Lujza
Bohács Judit
Bóka Viktória
Budaházi Fanni
Czimre Tünde
Csizmarik Emese
Daniel Asso Hedayeti
Deborah Chiamaka Mbanaso
Dhanraj Singh Ghataure
Dienes Barbara
Durst Kitti
Eckbauer Anita
Elmira Abkhezr
Farkas Georgina
Francz Dániel
Fülöp Zsanett Nikola
Gecse Flóra
Gerzsenyi Krisztián
Gólics Tamás
Gönczi Dorottya
Hadházi Ágota
Haseeb Ahmed Khokhar
Havrest Khaffaf 
Hidi Erika
Hoang Tran Ho
Janda Marcell Zoltán
Jenei Szabolcs
Kabir Singh Bhogal
Kállai Réka
Kartik Abhimanyu Datla
Katona Nikoletta
Katona Vivien
Khatija Nafisa Siddique
Kiss ErikaA fogorvosdoktorok eskütétele – Oath of the DMD

 

A Szenátus és a Fogorvostudományi Kar Tanácsa Dr. Bágyi Kinga oktatási dékánhelyettes, Dr. Pinér Ákos 
oktatási rektorhelyettes és Dr. Hegedűs Csaba dékán – Senate and the Faculty of Dentistry's Council Dr. 
Kinga Bágyi Vice-Dean for Educational Matters, Dr. Ákos Pinér Vice-Rector for Educational Matters and 
Dr. Csaba Hegedűs Dean

Diplomaosztó ünnepségünk alkalmával 
2018. június 29én a Fogorvostudományi 
Karon jelenleg tanuló összesen csaknem 
700 hallgató közül 111en vehették át 
diplomájukat, köztük 51 magyar és 56 
külföldi diák, a világ minden tájáról. 
Eredményes és lelkes munkájáért a Deb
receni Egyetem Rektorának Elismerő 
Oklevele kitüntetését vette át Dr. Fülöp 
Zsanett fogorvosdoktor. A Debreceni 
Egyetem Tehetségtanácsának Elisme
rő Oklevelét Dr. Bohács Judit, Dr. Ali 

Ghodratipour, Dr. Seyed Amir Reza Adel 
fogorvosdoktor kapta.
Dr. Hegedűs Csaba dékán úr a diploma
osztó ünnepséget megnyitó beszédében 
összegezte karunk életének a 2017/18
as tanévben történt eseményeit, kihívá
sait. Dékán úr nyitóbeszédében bejelen
tette, hogy 2017. július 1től megújult 
a kari vezetés, Dr. Bágyi Kinga és Dr. 
Varga István vették át a dékánhelyettesi 
posztokat Dr. Redl Páltól és Dr. Tornai 
Istvántól.  



THE FACULTY'S GRADUATION 
CEREMONY 2018
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A talársapkák hagyományos feldobása – Traditional tossing of the hats

On our graduation ceremony (on June 
29, 2018) received 111 of the nearly 700 
students their diplomas, currently study
ing at the Faculty of Dentistry, including 
51 Hungarian and 56 foreign students 
from all over the world. For her success
ful and enthusiastic work, Dr. Zsanett 
Fülöp received the Honorary Diploma of 
the Rector of the University of Debrecen. 
Dr. Judit Bohács, Dr. Ali Ghodratipour, 
Dr. Seyed Amir Reza Adel was awarded 
the Diploma of Recognition at the Uni
versity of Debrecen's Talent Council. 
The Faculty's Dean Dr. Csaba Hegedűs 
summarized the events and challenges 
of the academic year 2017/18 in the life 
of our Faculty. In the opening speech of 
the graduation ceremony, the Dean an
nounced that the Faculty's leadership 
was renewed from July 1, 2017. Dr. Kin
ga Bágyi and Dr. István Varga took over 
the vicedean's positions from Dr. Pál 
Redl and Dr. István Tornai.

Kovács Dávid
Kovács Nikoletta
Kőrösi Tamás
Lakshmanareddy Padala
Mag Ildikó
Mahan Mohaghegh Montazeri
Mahsa Korki
Maria Pekri
Mehdi Dehgani
Meysam Torabi
Minh Tu Tran
Mirk Ákos Dávid
Molnár Hajnalka
Moneef Korem R. Alshammre
Mustafa EL-Hayani
Neda Davoodi
Negin Nematollah
Németh Mónika
Nirmal Jayantibhai Valand
Nishma Malde
Parth Mahesh Patel
Plés Tamás Gergő
Pour Birgani Arsham Ali
Rida Maqsood Khawaja
Rishi Brahmbhatt

Salma Mohammed Yahya Alnoami
Sarah Khosravani
Sárkány Soma
Seyed Amir Reza Adel
Shahryar Khosravi
Shaun Samy Salib Soliman
Shiva Shadmanyazdi
Simon Éva
Sophie Khosravani
Stekkelpach Jennifer
Stief Márta
Szép Alexandra
Szilágyi Tímea
Taraneh Tadayyon Tahmasbi
Tashwinder Singh Moti
Tóth Ildikó
Tóth Veronika
Tüske Nóra
Vajda Noémi
Viral Chhatralia
Vishal Hitesh Parmar
Visnyei Bernadett
Yu-Tung Wang
Zahra Ehsani
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Karunk diplomaosztó ünnepségén több kitüntetés és ösztön
díj is átadásra került. 

–  A Fogorvostudományi Kar döntése alapján több évtizedes 
kiemelkedő oktatói, tudományos, klinikai tevékenysége elis
meréséül Pro Facultate kitüntetésben részesült Dr. Redl Pál 
egyetemi docens.

–  A hallgatók elméleti és gyakorlati képzésében, az oktatás 
szervezésében végzett kiemelkedő munkája elismeréséül a 
Fogorvostudományi Kar Kiváló Oktatója kitüntetésben ré
szesült Dr. Kovalecz Gabriella adjunktus.

–  A Fogorvostudományi Kar és a fogorvostan hallgatók dön
tése alapján a hallgatók elméleti és gyakorlati képzésében, 
az oktatás szervezésében végzett kiemelkedő munkája elis
meréséül a Fogorvostudományi Kar Év Oktatója kitüntetést 
kapta Dr. Varga István egyetemi docens és Dr. Póti László 
tanársegéd.

–  Kiemelkedő oktató, kutató munkájának elismeréséül a Fog
orvos tudományi Kar Fiatal oktató, kutató ösztöndíját kap

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK

Dr. Redl Pál egyetemi docens átveszi a Pro Facultate kitüntetést Dr. Hegedűs 
Csaba dékántól – Dr. Pál Redl Associate Professor, takes over the Pro Facultate 
award from Dr. Csaba Hegedűs Dean of the Faculty 

Fogorvostudományi Kar Kiváló Oktatója kitüntetésben részesült és Fiatal oktató, 
kutató ösztöndíjat kapott Dr. Kovalecz Gabriella adjunktus – Dr. Gabriella 
Kovalecz Assistant Professor was given the Outstanding Lecturer of the Faculty 
of Dentistry and the Young Lecturer and Researcher Scholarship 

A FOK 2018. ÉVI DIPLOMAOSZTÓ ÜNNEPSÉGÉN

ták: Dr. Gebri Enikő tanársegéd, Dr. Kovalecz Gabriella ad
junktus, Dr. Marincsák Rita adjunktus, Dr. Szalóki Melinda 
adjunktus, Dr. Bakó József adjunktus és Tóth Ferenc tanár
segéd.

–  A fogorvostan hallgatók gyakorlati képzésében végzett, több 
éves kiemelkedő oktatási tevékenységéért a „Fog orvos tu do
mányi Kar gyakorlati oktatásának támogatásáért díszoklevél” 
Ezüst Fokozatának díszoklevelét Dr. Gyurcsó Marianna vette át.

–  A Fogorvostudományi Kar Kiváló Dolgozója kitüntetésben 
részesült Csege Ibolya vezető asszisztens.

–  Szakdolgozói ösztöndíjban részesült több évtizedes kiemel
kedő szakmai munkája elismeréséül Kerti Erika fogorvosi 
asszisztens.

–  Kimagasló közéleti tevékenységük elismeréseként Pro 
Facultate Iuventutis kitüntetésben részesültek Dr. Fülöp 
Zsanett és Dr. Parth Patel fogorvosdoktorok.

Fiatal oktató, kutató ösztöndíjat kapott Dr. Gebri Enikő tanársegéd – Dr. 
Enikő Gebri Assistant Lecturer received the Young Lecturer and Researcher 
Scholarship

Dr. Szalóki Melinda adjunktus, átveszi a Fiatal oktató, kutató ösztöndíjat 
Dr. Hegedűs Csaba dékántól – Dr. Melinda Szalóki Assistant Professor received 
the Young Lecturer and Researcher Scholarship from Dr. Csaba Hegedűs 
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HONORS, AWARDS

Several honors and awards were given at the graduation cer
emony of our Faculty. 
–  According to the decision of the Faculty of Dentistry, Dr. Pál 

Redl was awarded the Pro Facultate honor in recognition of 
his outstanding academic, scientific and clinical activity. 

–  Dr. Gabriella Kovalecz was honored for her outstanding work 
in the theoretical and practical training of students and in the 
organization of education with the Outstanding Lecturer of 
the Faculty of Dentistry award. 

–  Based on the decision of the Faculty of Dentistry and its stu
dents, Dr. István Varga Associate Professor and Dr. László 
Póti Assistant Lecturer were given the Faculty's Instructor of 
the Year award for their outstanding work in the theoretical 
and practical training of students. 

–  In recognition of their outstanding educational and research 
activities, the following lecturers were given the Young Lec
turer and Researcher Scholarship: Dr. Enikő Gebri Assistant 
Lecturer, Dr. Gabriella Kovalecz Assistant Professor, Dr. Rita 
Marincsák Assistant Lecturer, Dr. Melinda Szalóki Assistant 
Professor, Dr. József Bakó, Assistant Professor and Ferenc 
Tóth Assistant Lecturer. 

–  For her outstanding training activities the honorary Silver 
Diploma was given to Dr. Marianna Gyurcsó. 

–  The Worker of the Year award was given to Ibolya Csege, 
Chief Assistant. 

–  Erika Kerti dental assistant, was awarded for her outstanding 
professional work. 

–  The Pro Facultate Iuventutis was given to Dr. Zsanett Fülöp 
and Dr. Parth Patel Dentists. For his outstanding educatio
nal, research and community work, the Faculty's Outstand
ing Dental Student Award was given to Dr. Parth Patel.

A Fogorvostudományi Kar Év Oktatója kitüntetést Dr. Varga István egyetemi 
docens Dr. Hegedűs Csaba dékántól vette át – Dr. István Varga Associate Profes-
sor received the Faculty's Instructor of the Year award from Dr. Csaba Hegedűs 
Dean of the Faculty

A Fogorvostudományi Kar Év Oktatója kitüntetést kapta Dr. Póti László tanár-
segéd – Dr. László Póti Assistant Lecturer received the Faculty's Instructor of the 
Year award 

AT THE FACULTY'S 2018 GRADUATION CEREMONY

Fiatal oktató, kutató ösztöndíjat kapott Dr. Bakó József adjunktus – Dr. 
József Bakó, Assistant Professor received the Young Lecturer and Researcher 
Scholarship

Fiatal oktató, kutató ösztöndíjat vett át Dr. Marincsák Rita adjunktus – 
Dr. Rita Marincsák Assistant Lecturer was given the Young Lecturer and 
Researcher Scholarship
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–  Kimagasló tanulmányi, kutatási és közösségi tevékenysé
géért a Fogorvostudományi Kar döntése alapján Dr. Parth 
Patel „Fogorvostudományi Kar Kiváló Fogorvostan hall
gató” kitüntetést vett át.

–  Az elmúlt években végzett kiemelkedő szakmai, közéleti 
tevékenységért, a Hallgatói Mozgalomért Emlékplakett ki
tüntetést vehette át Dr. Fülöp Zsanett, Fogorvostudományi 
Kar Hallgatói Önkormányzat leköszönő elnöke.

–  Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója kitüntetést veheti 

LÁTOGATÓ PROFESSZORI KINEVEZÉSEK ÁTADÁSA 
A FOK DIPLOMAOSZTÓ ÜNNEPSÉGÉN

A Debreceni Egyetem Szenátusa látogató professzori megbí
zást adományozott Dr. Sándor György, Dr. Nezar Watted és Dr. 
Chung How Kau számára. A megbízásokat a professzorok a 
FOK 2018. évi Diplomaosztó Ünnepségén vették át. 

Dr. Sándor György átveszi látogató professzori megbí-
zását Dr. Hegedűs Csaba dékántól– Dr. György Sándor 
takes over the Visiting Professor's mandate from Dr. 
Csaba Hegedűs Dean of the Faculty

Dr. Nezar Watted átveszi a FOK látogató profes-
szora címet – Dr. Nezar Watted receives the Visiting 
Professor's mandate

Tóth Ferenc tanársegéd átveszi a Fiatal oktató, kutató ösztöndíjat – Ferenc Tóth 
Assistant Lecturer takes over the Young Lecturer and Researcher Scholarship

 „Fogorvostudományi Kar gyakorlati oktatásának támogatásáért díszoklevél” 
Ezüst Fokozatának díszoklevelét Dr. Gyurcsó Marianna kapta– Dr. Marianna 
Gyurcsó receives the the honorary Silver Diploma

át kiváló közéleti és szakmai tevékenysége elismeréséül Dr. 
Bohács Judit fogorvosdoktor.

–  A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnök
ségi elismerő oklevelét vehetik át az egyetemi éveik alatt 
nyújtott közéleti tevékenységükért Dr. Berta Boglárka és Dr. 
Dienes Barbara.

A kar kitüntetett munkatársainak és hallgatóinak őszinte elisme
réssel gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert kívánunk!
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RECEIVING THE VISITING PROFESSOR AWARDS AT 
THE FACULTY'S GRADUATION CEREMONY

The Senate of the University of Debrecen awarded the 
Visiting Professor's mandates to Dr. György Sándor, 
Dr. Nezar Watted and Dr. Chung How Kau. The ho
nors were given to the professors at the 2018 Gradua
tion Ceremony.

–  Dr. Zsanett Fülöp, President of the Student Council of the 
Faculty of Dentistry, was awarded the Honorary Diploma 
for outstanding professional, community activities. 

–  The Excellent Student of the University of Debrecen Award 
was given in recognition of her outstanding community and 
professional work to Dr. Judit Bohács Dentist. 

–  Dr. Boglárka Berta and Dr. Barbara Dienes were given the 
Student Council’s Diploma for their public work during 
their university years. 

Congratulations to the colleagues and students of the Faculty, 
we wish you success in your further work!

Dr. Chung How Kau, 
Dr. Hegedűs Csaba

A Fogorvostudományi Kar Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesült Csege 
Ibolya vezető asszisztens– Ibolya Csege, Chief Assistant receives the Worker of 
the Year award

Szakdolgozói ösztöndíjban részesült Kerti Erika fogorvosi asszisztens – 
Erika Kerti dental assistant, was awarded for her outstanding professional 
work

Dr. Nezar Watted, Dr. Hegedűs Csaba, Dr. Sándor György, Dr. Chung How Kau és Dr. 
Borbély Péter a FOK 2018. évi Diplomaosztó ünnepségén – Dr. Nezar Watted, Dr. Csaba 
Hegedűs, Dr. György Sándor, Dr. Chung How Kau, and Dr. Péter Borbély at the 2018 
Graduation Ceremony



CONTACT – A De fO g O rvO s T u D O m á N y i  KA r AlumNi K i A Dv á N yA42



   CONTACT – Alu m N i  i s s u e O f  T h e uD fAC u lT y O f  De N T i s T ry 43



Felelős kiadó: Prof. Dr. Hegedűs Csaba
Szerkesztő: Ungvári Zsuzsanna

Fordítás: Reszegi Viktória
Grafikai tervezés: Griffes Grafikai Stúdió

Nyomdai munkák: Kapitális Nyomda

Published by: Prof. Dr. Csaba Hegedűs
Editor: Zsuzsanna Ungvári 
Translated: Viktória Reszegi

Graphic design: Griffes Grafikai Stúdió
Printing: Kapitális Nyomda


