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Tájékoztatás a TTIK dohányzási rendjéről 
 
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, valamint 
a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2009.(III.03.) Kgy. rendelete 
értelmében valamennyi épületünkben tilos a dohányzás. Ez kötelező érvényű 
előírás az SZTE TTIK épületeiben foglalkoztatott, az Egyetemmel 
közalkalmazotti, vagy más egyéb jogviszonyban álló valamennyi 
alkalmazottjára, valamint az Egyetem hallgatóira és látogatóira 
vonatkozóan. Felhívjuk fel szíves figyelmüket arra, hogy az ellenőrzésre 
jogosult ÁNTSZ az intézményen túl, büntetést róhat ki a dohányzás 
szabályait megszegő személyekre is 20-50 eFt-os értékben. 
Nyílt légterű hellyel    pl.: udvar, erkély  rendelkező oktatási 
feladatokat is ellátó épületünk esetében, amennyiben főbejárata 
közterületre nyílik, nemcsak az épületben, hanem az épület főbejárat 
szerinti utcai frontját érintő járdán, a járdát szegélyező, részben vagy 
egészben növényzettel borított zöldsávban, továbbá a főbejárat szerinti 
utcai front előtti úttesten is tilos dohányozni. 
Nyílt légterű hellyel    pl.: udvar, erkély  rendelkező oktatási 
feladatokat is ellátó épület esetében, amennyiben főbejárata nem 
közterületre nyílik, a bejárattól számított 5 méteres távolságon belül eső 
területen tilos dohányozni. 
A dohányzó helyek kijelöléséről épületenként rendelkezik a kar vezetése. A 
kijelölt dohányzó helyeket egyértelmű jelzéssel   szabványos táblával vagy 
piktogram alkalmazásával   szembetűnő módon meg kell jelölni. A kijelölt 
dohányzóhelyeken a kulturált dohányzási feltételeket meg kell teremteni. 
A TTIK valamennyi épületében a nemdohányzók védelmére szolgáló előírások 
megtartásának ellenőrzésére Dr. Varga Csaba egy. docens, gazdasági 
dékánhelyettes jogosult (544-416, 4416). 
 
A TTIK kijelölt dohányzó helyei épületenként: 
Bolyai épület (Aradi vértanúk tere 1. ): a Béke épület nyitott légterű 
hátsó udvarában. 
Béke épület (Rerrich Béla tér 1.): a Béke épület nyitott légterű hátsó 
udvarában. 
Dóm tér 7-8.: a Béke épület nyitott légterű hátsó udvarában. 
Dóm tér 9.: a Béke épület nyitott légterű hátsó udvarában. 
Irinyi épület (Tisza Lajos krt. 103.): az Irinyi épület nyitott légterű 
belső udvarában. 
Árpád tér 2.: az Árpád tér 2. épület nyitott légterű belső udvarában. 
Biológus épület (Középfasor 52.): a Biológus épület nyitott légterű III. 
emeleti tetőteraszán és IV. emeleti tetőteraszán 1-1 hely és az udvaron 1 
hely. 
Csontraktár (Bal fasor 39.): a Csontraktár épület nyitott légterű 
udvarában. 
Kossuth Lajos sgt. 42.: a Kossuth Lajos sgt. 42. épület nyitott légterű 
belső udvarában és I. emeleti teraszán. 
 
A BTK kijelölt dohányzó helyei a karunkat érintő Egyetem utcai épületben: 
(Egyetem utca 2.): az Egyetem utcai épület nyitott légterű belső udvarainak 
kijelölt részei. 
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