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Általános alapelvek 2014.         
   
Új kolléga felvétele 
(Ph.D. hallgatók és TDK Hallgatók is!!!!!!!) 
 
Intézeti koordinátor: Szabó-Szentesi Nikolett, 2.305. szoba, mellék: 65726, E-mail cím: 
biophys@med.unideb.hu / szentesi@med.unideb.hu 
 
Személyi adatai rögzítése, kulcs, fénymásoló kód átvétele miatt kötelesek a Titkárságon megjelenni. Új 
Ph.D. hallgató, TDK hallgató, diplomadolgozó … stb. érkezése esetén a témavezetőnek kötelessége 
behozni a Titkárságra és bemutatni, ill. az Intézeti megbeszélésen szintén. A munka- és tűzvédelmi 
oktatásra Nagy Cecília, laboratóriumi analitikusnál kell jelentkezni, illetve a témavezetője tájékoztassa a 
szükséges tudnivalókról a laborban.  
 
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: 

- személyi igazolvány, érvényességi idő 
- TAJ kártya 
- Adókártya 
- Lakcímigazoló kártya 
- bankszámlaszám  
- útlevélszám, érvényességi idő, 
- OEP igazolvány (alkalmazás esetén)  
- Ha magánnyugdíj pénztár tag: nyugdíjpénztár tagsági dokumentum 
 
- saját gépkocsi(k) adata(i): rendszám, gyártmány, hengerűrtartalom (Megállapodás c. 
formanyomtatványba kitöltve, aláírva)  
- casco kötvényszám 
- orvosok országos nyilvántartási igazolvány (ha van) 
- ha az oktatást cégre számlázza, akkor a cég adatok (cég neve, vállalkozói forma székhelye, cég 
tevékenységének kezdete, cég tevékenysége, TEÁOR kód, cégjegyzékszám vagy vállalkozói 
igazolvány száma, adószám). 
- családtagok főbb adatai: név, születési hely, idő 
 
Az Intézet elérhetőségei: 

DEBRECENI EGYETEM 
Általános Orvostudományi Kar 

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
Postacím: 4012 Debrecen, Pf.: 39. 

Számlázási cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
Kiszállítási cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Élettudományi Központ, 3-as Szárny, 2. emelet 

Tel.: +36 – 52 – 412 – 623/ mellék: 65726, 
Fax.: +36 – 52 – 532 – 201, +36 – 52 – 412 – 623/ mellék: 66726 

e-mail: biophys@med.unideb.hu, honlap: http://biophys.med.unideb.hu 
KK központi szám: +36-52-411-717, +36-52-411-600 

DE központi szám: +36-52-512-900 
 

Szabadságot, táppénzt, bármilyen távollétet kérem, szíveskedjen minden esetben a Titkárságon jelezni!  
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Távozó kolléga  
 
Intézeti koordinátor: Szabó-Szentesi Nikolett, 2.305. szoba, mellék: 65726, E-mail cím: 
biophys@med.unideb.hu / szentesi@med.unideb.hu 

 
Ha Intézetünk bármely munkatársa (Ph.D. hallgató, TDK hallgató is, hallgatói és egyéb szerződéssel 

foglalkoztatottak), bármilyen okból elhagyja az Intézetet a következőkkel kell elszámolnia a Titkárságon: 
 
- szintkulcs  
- mágneskártya, garázskapu nyitó  
- köpeny, fehér ruha 
- leltári tárgyak  
- tartósan kölcsönzött könyvtári könyvek  
- egyeztesse a megadott elérhetőségét, lakcímét az esetlegesen felmerülő későbbi papírok, ügyek 

intézése miatt.  
- egyéb kulcsok  
- szekrény, asztal kiürítése 

 


