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Dékáni rendelkezés
a nemdohányzőkvédelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, íorgalmazásának
egye§ szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtásáról

A

nemdohányzók védelméról és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazasának egyes szabályairól
szőlő 1999. évi XLII. törvény - továbbiakban: törvény - előírásaira, illetőleg a Szeged Megyei Jogú Város
Közgytílésének 6/2009.(III.03.) Kgy. rendeletére figyelemmel, a Szegedi Tudományegyetem
Zenemíivészeti Kara épületeit illetően az alábbiak szerint rendelkezem:
1. § A rendelkezés területi hatálya:
jelen
batálya
a Szeged Tisza Lajos krt. 79-81. szám alatt találhatő Szegedi
A
rendelkezés területi
Tudományegyetem Zeneművészeti Kara épületeire terjed ki.

2. §

A

A rendelkezés személyi hatálya:

rendelkezés személyi hatálya az SZTE - 1. §-ban meg$atározott - Szegedi Tudományegyetem
Zeneművészeti Kar épületeiben foglalkoztatott az Egyetemmel közalkalmazotti vagy más egyéb
jogviszonyban á|lő valamennyi alkalmazottjára, a hallgatói munkaszerződésben foglalkoztatott
személyekre, azEgyetem hallgatóira, illetóleg az iskola tanulóira, továbbá az épületbe érkező látogatőkra
terjed ki.
3. § A dohányzásra vonatkozó szabályok:
(1) A jelen rendelkezés értelmébendohányzás a dohánytermék fiistképződéssel járó elégetése.

A

Zeneművészeti Kar épületeinek egész területén, valamint a Zeneművészeti Kar épületeinek
főbejrárat szerinti utcai frontját érintő jardan, a jándát szegé|yező, részben vagy egészben növényzettel

(2)

borított zöldsávban,

továbbá afőbejarat szerinti utcai front előtti úttesten tilos dohrányomi.

A nemdohányzók védelméreszolgáló előírások ellenőrzése, eljárás az előírások megszegése estén:
(1) A Zeneművészeti Kar épületeiben a nemdohányzók védelméreszolgáló előírások megtartásának
ellenórzésére Siklósi Gábor főiskolai docens jogosult (továbbiakban: rendelkezésre jogosult).
4. §

nemdohányzók védelmétszolgáló előírások megszegése esetén, a Zeneművészeti Kar épületeiben
dolgozó közalkalmazotti vagy más egyéb jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazollat, továbbá hallgatói
munkaszerződésben állót, illetőleg ahallgatőkat és tanulókat, valamint az épületbe érkező látogatőkat a
rendelkezésrejogosult köteles ajogsértéshaladéktalan befejezésére felhívni.
(3) A törvény rendelkezéseit megsértő személlyel szemben, a rendelkezésre jogosult az előírások
megtartására vonatkozó figyelmeáetés eredménytelenségeesetén, jegyzőkönyv felvétele mellett (mely
tartalmazza a szabálysértésleírását, elkövetésének helyét és idópon$át, valamint a szabálysértő adatait) a
törvény 7.§-ban körülírt egészségvédelmibírság kiszabasára irányuló eljárást, illetve - hatasköre esetén fegyelmi eljárás lefolytatását kezdeményezi. Rendelkezésre jogosult felhívasara a törvény 3. § (2)
bekezdése alapjánérintett személy szemé|yazonosságát hitelt érdemlő módon köteles igazolni
(4) A Zeneművészeti Kar épületeinek tertiletén a törvény szerint elrendelt dohrinyzási tilalmat megsértŐ,
14. életévétbetöltött tanulóval szemben a rendelkezésre jogosult személy kezdeményezi a külön jogszabály
szerinti fegyelmi eljrárás lefolytatrását.
(2)

A

5. §

llatályba léptető rendelkezés:

Ezen rendelkezés a kihirdetés napján lép hatályba.
Szeged, 2012. marcils
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Dr. Kerek Ferenc
egyetemi tanár, dékán

