
MEGKÖZELÍTHETŐSÉG, PARKOLÁSI INFORMÁCIÓ 
 
 
 

Címünk: 4025 Debrecen, Nyugati u. 5-7. 
GPS koordináták: 47.525937, 21.616744 
 
A Praxis Orvosi Rendelő Debrecen belvárosának és kertvárosi lakóövezetének határán 
található. A rendelő a Nyugati utcai Gyógyszertár mellett, a Mechwart András 
Szakközépiskolával szemben, a városi autóbusz-állomással átellenben helyezkedik el. 
Az orvosi rendelő bejáratai a Széchenyi utcáról nyílnak. Mozgássérült parkoló és 
kerékpártároló a bejáratnál található. 
 
A Praxis Orvosi rendelő akadálymentesített, kerekes székes és mozgásukban 
korlátozott páciensek számára (előzetes bejelentkezés után) a rendelő hátsó bejárata 
áll rendelkezésre. Ez a Nyugati utca felől és a Reál Prémium üzlet parkolója felől 
közelíthető meg. 
 
A rendelő a város minden pontjáról könnyen megközelíthető autóval, 
tömegközlekedési eszközökkel és kerékpárral is. 
 
 
Autós megközelítés: 
 
Nagyállomástól: 
 

• az Erzsébet utcán közlekedve a Nyugati utca és Széchenyi utca 
kereszteződésénél balra kell fordulni 

 
Városközpontból: 
 

• a Széchenyi utcán kell egyenesen haladni a Tócóskert irányába, áthaladva a 
Széchenyi utca és Nyugati utca és kereszteződésén 

 
Tócóskert felől: 
 

• a Széchenyi utcán kell egyenesen haladni a Reál Prémium üzlet parkolójáig, 
esetleg a Mechwart András Szakközépiskola oldalában lévő parkolókig 

 
Böszörményi út felől: 
 

• a Tesco mellett elhaladva a Nyugati utca és Széchenyi utca kereszteződésénél 
jobbra kell fordulni a Széchenyi utcára 

 
A rendelő bejáratánál ingyenesen igénybe vehető gépjármű parkoló, mozgássérültek 
számára fenntartott parkolóhely található. 
 



 
Közösségi közlekedés: 
 
Nagyállomástól: 
 

• 10, 10A, 10Y, 46, 46Y, 46E sz. autóbusz 
• 5 sz. trolibusz 

(Leszállás: a Mechwart András Szakközépiskolánál) 
 
Városközpontból (Csokonai Színház megállótól): 
 

• 25/125, 25Y/125Y, 41, 41Y, 45 sz. autóbusz 
• 3, 3A, 4 sz. trolibusz 

(Leszállás: a helyközi autóbusz állomásnál, ill. a Mechwart András 
Szakközépiskolánál) 
 
Tócóskert felől: 
 

• 19, 25/125, 25Y/125Y, 41, 41Y, 45 sz. autóbusz 
(Leszállás: a helyközi autóbusz állomásnál) 
 
Böszörményi út felől: 
 

• 34, 35, 35E, 36, 36E, 42, 42A sz. autóbusz 
(Leszállás: a helyközi autóbusz állomásnál, ill. a Mechwart András 
Szakközépiskolánál) 
 
 
Kerékpáros megközelítés: 
 
Nagyállomástól: 
 

• a Piac utcán végigkerékpározva a Hatvan utcáig (Nagytemplomig), ott balra 
kell fordulni a Hatvan utcára, majd a Segner térnél ismét balra fordulni a 
Nyugati utcán, s a Széchenyi utca kereszteződésénél jobbra megérkezünk a 
rendelőhöz 

 
Városközpontból: 
 

• a Piac utcán végigkerékpározva a Nagytemplomig, ott a Hatvan utcái balra kell 
fordulni, majd a Segner térnél ismét balra fordulni a Nyugati utcán, s a 
Széchenyi utca kereszteződésénél jobbra megérkezünk a rendelőhöz 

 
Tócóskert felől: 
 

• a Tócóskert szervizútjairól a Kishegyesi út kerékpárútjára kell fordulni a Tesco 
irányába, majd a a Segner térnél jobbra kell fordulni a Nyugati utcára, s a 



Széchenyi utca kereszteződésénél ismét jobbra fordulva megérkezünk a 
rendelőhöz 

 
Böszörményi út felől: 
 

• a Böszörményi út mentén végig kerékpárúton haladhat, a Tesco mellett 
elhaladva a Nyugati utca és Széchenyi utca kereszteződésénél továbbra is 
egyenesen kell haladni, majd jobbra fordulva a Széchenyi utcára megérkezünk 
a rendelőhöz 

 
A rendelő bejáratánál ingyenesen igénybe vehető, jól bevilágított és biztonságos 
kerékpártároló található. 
 
 


