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I. 1A szabályozás hatálya:
Jelen szabályozás kiterjed a Debreceni Egyetem (a továbbiakban: Egyetem)
-

székhelyére és valamennyi telephelyére,

-

az Egyetem alapító okiratában meghatározott alaptevékenység ellátását biztosító és kiszolgáló
épületekre, területekre (az Egyetem szervezeti egységeit kiszolgáló épületekre, területekre) (a
továbbiakban: az Egyetem területe) függetlenül azok tulajdonosától vagy üzemeltetőjétől, valamint

-

az Egyetem területén dolgozókra, hallgatókra, betegekre, látogatókra, bérlőkre,
rendezvényszervezőkre, a rendezvényen résztvevőkre, illetve a bármilyen okból ott tartózkodó
személyekre.

II. Általános szabályok (a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szabályai
alapján):
Dohányzási korlátok törvényi kategóriái
A.) 2TILOS a dohányzás, azaz sem zárt, sem nyílt légtérben nem jelölhető ki dohányzóhely:
1.) köznevelési intézményben, és az intézmény területének bejáratától számított 5 méteres
távolságon belül,
2.) gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben, és az intézmény területének bejáratától
számított 5 méteres távolságon belül,
B.) 3Nem szabad dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt
használni csak kizárólag a dohányzásra kijelölt helyeken:
1.) közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben, (közforgalmú
intézmény: az érintettek számára közfeladatot, illetőleg közérdekű vagy egyéb szolgáltatást,
ellátást (a továbbiakban együtt: szolgáltatás) végző természetes vagy jogi személynek, illetőleg
jogi személyiség nélküli szervezetnek a szolgáltatás, illetve az azzal összefüggő tevékenység
biztosítására szolgáló létesítménye vagy egyéb eszköze, függetlenül attól, hogy az oda történő
belépés a nyilvánosság számára teljesen szabad vagy valamely feltétel teljesítéséhez kötött)
2.) munkahelyen,
3.) közterületnek minősülő

a) a gyalogosforgalom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt légterű közforgalmú
közlekedő összekötő terekben, valamint közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek külső
határvonalától számított 5 méteres távolságon belül,
b) a közforgalmú vasúti szolgáltatás nyújtására szolgáló vasúti üzemi létesítmények és a vasúti
pálya tartozékainak személyforgalom számára megnyitott területein, közösségi közlekedési
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eszköz igénybevételének céljából létesített, illetve erre kijelölt megállóban, várakozó helyen,
illetőleg helyiségben, valamint nyílt légterű megálló, várakozó hely esetén annak külső
határvonalától számított 5 méteres távolságon belül, azzal, hogy ha a dohányzási korlátozás
alá tartozó terület külső határvonala nem állapítható meg egyértelműen, akkor a dohányzás a
megállót vagy várakozó helyet kijelölő táblától vagy más jelzéstől számított 5 méteres sugarú
körnek megfelelő körzetben tilos.
4.) A helyi önkormányzat rendeletben a 4. pontban foglaltakon túl egyéb közterületet is
nemdohányzó közterületnek nyilváníthat.
Ezen kategória alól kivétel, vagyis dohányzóhely kijelölése nélkül is lehet dohányozni:
- szállásszolgáltatást nyújtó intézmények kifejezetten dohányzóként kiadott és ekként
megjelölt, zárt légterű szobáiban, feltéve, hogy a dohányzást más rendelkezés vagy
tűzvédelmi előírás egyébként nem tiltja.
C.) 4Nem lehet dohányzóhelyet kijelölni

1.) közforgalmú intézmények zárt légterű helyiségeiben (zárt légterű helyiség: valamely műszaki
megoldással környezetétől fizikailag lehatárolt létesítmény, eszköz, amelynek a külső
környezetből történő folyamatos légcseréje nem, vagy kizárólag nyílászárók, illetőleg egyéb
műszaki berendezés útján biztosított),
2.) munkahelyek zárt légterű helyiségeiben
3.) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § f) pontja szerinti egészségügyi
szolgáltató közforgalom számára nyitva álló bejáratától számított 10 méteren belül,
4.) helyi közforgalomban közlekedő közösségi közlekedési eszközön, helyi érdekű vasúton,
menetrend alapján belföldön helyközi forgalomban közlekedő autóbuszon, valamint a
menetrend szerint közlekedő személyszállító vonaton.
D.) 5Zárt légterű dohányzóhely is kijelölhető
1.) büntetés-végrehajtási intézményekben és a rendőrségi előállító helyiségekben, fogdákban és
az őrzött szálláshelyeken a fogvatartottak - köztük a kóros elmeállapotúak - számára,
2.) pszichiátriai intézetben pszichiátriai betegek számára,
3.) munkavállalók részére, ahol a munkahelyi klíma zárttéri munkahelyen a külön jogszabályban
meghatározott korrigált effektív hőmérséklet a 24 °C-ot meghaladja,
4.) azon munkavállalók részére a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a tűz- és
robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes munkahelyeken, létesítményekben, ahol a nyílt
légtérben a munka törvénykönyvében biztosított munkaközi szünettel, a tűzvédelmi
szabályokkal, és a folytatott tevékenység jellegével összeegyeztethető dohányzóhelyet nem,
vagy csak az élet- és vagyonbiztonságot, valamint a nemzetgazdasági érdekeket jelentősen
veszélyeztetve lehetne kijelölni.
E.) 6Egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó speciális rendelkezések
1.) Az Eütv. 3. § f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónál nyílt légtérben, csak az
egészségügyi szolgáltató területén belül, az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők szokásos
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vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönülő, az útvonaltól legalább 10 méter
távolságon kívül lehet dohányzóhelyet kialakítani
F.) Nemdohányzó intézménnyé nyilvánítás
1.) A közforgalmú intézmény üzemeltetője az intézményt nemdohányzó intézménnyé
nyilváníthatja. Ebben az esetben az intézményben dohányzóhelyet nem zárt térben sem kell
kijelölni. A nemdohányzó intézménnyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat vagy
jelzés alkalmazásával az intézménynek a közforgalom számára nyitva álló bejáratánál,
valamint a nyilvánosság számára nyitva álló valamennyi helyiségében fel kell tüntetni.
2.) A munkáltató a munkahelyet – külön telephely esetén telephelyenként – nemdohányzó
munkahellyé nyilváníthatja. Ebben az esetben a munkáltató kizárólagos rendelkezése alatt
álló létesítményekben, illetve helyiségekben dohányzóhelyet kijelölni nem lehet. A
nemdohányzó munkahellyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat vagy jelzés
alkalmazásával, a munkahelynek a személyforgalom számára nyitva álló valamennyi
bejáratánál, valamint a nem kizárólag a munkavállalók által igénybe vett valamennyi
helyiségben vagy az ezekhez vezető közlekedőfolyosókon – valamennyi igénybevevő által jól
látható módon – fel kell tüntetni. A nemdohányzó munkahellyé nyilvánításról szóló döntés
kollektív szerződéssel rendelkező munkáltatónál a kollektív szerződésben, annak hiányában a
munkavállalók kezdeményezésére vagy azok egyetértésével hozható meg.

III. A Debreceni Egyetemre érvényes szabályok
A Debreceni Egyetem egyes telephelyei, épületei és területei a nemdohányzók védelmében alkotott
jogszabályok tekintetében különböző szabályozás és korlátok alá tartoznak. A kategóriák a következők:

III.1. 7Oktatási, kutatási és azt kiszolgáló, valamint egészségügyi szolgáltató területek
Oktatási területek:
7

Debrecen, Egyetem tér 1. sz. alatti campus teljes területe
Debrecen, Kassai u. 26. sz. alatti campus teljes területe
Debrecen, Ótemető u. 2-4. sz. alatti campus teljes területe
Debrecen, Bem tér 18. alatti campus teljes területe
Debrecen, Böszörményi út 138. sz. alatti campus teljes területe
Nyíregyháza, Sóstói út 2-4. sz. alatti Egészségügyi Kar teljes területe
Nyíregyháza, Bethlen G. u. 58-60. - EK Kollégium
Debrecen, Dóczy J. u. 2. - Pszichológiai Épület
Debrecen, Dóczy J. u. 9-11. - Egyetemi Sporttelep
Debrecen, Nagyerdei krt. 82. - Zeneművészeti Kar épülete
Debrecen, Komlóssy u. 56. – DExam Vizsgaközpont
Debrecen, Vámospércsi út 84. - Vámospércsi úti Kollégium
Debrecen, Egyetem sgt. 13. - Tisza István Kollégium
Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 4. - Sportkollégium
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-

-

Debrecen, Nagyerdei krt. 98..- szolgálati lakások, Kollégium, Nővérszálló
Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22. – Kollégium, Hallgatói apartmanok
DE AKIT Kutató Intézetek:
o Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet
- Látókép 33 útfél 0319/3 – Látóképi Kísérleti Telep
- Kismacs külterület hrsz 0212/3 – Kismacsi Növénytermesztő Telep és Állattartó
Telep
- Debrecen - Pallag külterület hrsz 015 – Pallagi Kísérleti Telep
o Karcagi Kutató Intézet és telephelyei
- Karcag, Kisújszállási út 166. - Karcagi Kutatóintézet
- Karcag, külterület hrsz. 01712 – Rainer Juhászat
- Kisújszállási Szejkő tanya külterület hrsz 067- Kisújszállási Telep
- Kunhegyes, külterület hrsz. 0236/1 - Kunhegyesi telep
o Nyíregyházi Kutató Intézet
- Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 4. – Westsik Vilmos Kísérleti Telep
- Nagykálló, Újfehértói út 0475. - Nagykállói telep
- Kisvárda, Jéki út 100. - Teichmann telep
Debrecen, Poroszlai u. 97. - Mentálhigiénés központ
Debrecen, Füredi u 33. – Oktatási épület
Egészségügyi szolgáltató területek:

-

Debrecen, Nagyerdei krt. 98. szám alatti campus teljes területe
Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22. szám alatti campus teljes területe
Debrecen, Bartók Béla u. 2-26. – ÁOK Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék
függetlenül az ellátandó feladattól, illetve a végzett tevékenységtől.

III.1.1.

A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével a fentiekben meghatározott campusok,
telephelyek területén, mind az épületeken belül, mind az épületeken kívüli szabad
területeken (nyílt légtérben) tilos a dohányzás. A dohányzás számára a szabadtérben
kijelölt dohányzó helyek elhelyezkedését egyes campusokon tájékoztató jelleggel a jelen
szabályozás 1. sz. mellékletét képező térképek mutatják. A dohányzóhelyeket jól láthatóan,
szembetűnő módon elhelyezett tábla jelzi:
„Dohányzásra Kijelölt Hely”

III.1.2.

A területek bejáratainál – mind a gyalogos-, mind a gépjárműforgalom számára nyitva álló
bejáratoknál - jól látható helyen, szembetűnő módón elhelyezett tábla hívja fel a figyelmet a
III.1.1-ben foglaltakra, az alábbi szövegezéssel:
„Az egyetem teljes területén (épületekben és szabadtéren egyaránt),
a kijelölt szabadtéri dohányzóhelyek kivételével TILOS a dohányzás!
A dohányzóhelyeket a „Dohányzásra Kijelölt Hely” tábla jelzi.
Ezen rendelkezés megsértése büntetést von maga után.”

III.1.3.

Az egyes épületek bejáratainál (több bejárat esetén valamennyi bejáratnál) jól láthatóan,
szembetűnő módon elhelyezett táblával kell felhívni a figyelmet a III.1.1. pontban
meghatározott tiltásra, „Tilos a dohányzás” felirattal.
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III.1.4.

Egyedi megítélés alá tartoznak a Kollégiumok azon dohányzóteraszai, amelyek szabad
légtérben helyezkednek el, a teraszra való kijutás nem lakószobából, hanem folyosóról
történik, és a terasz legalább öt méter széles/hosszú. Ezen teraszokon a dohányzás
engedélyezett.

III.1.5.

A „Tilos a dohányzás” és a „Dohányzásra Kijelölt Hely” felirat és jelzés pontos
megjelenítését jelen szabályozás 2. számú melléklete tartalmazza.

III.1.6.

A DE Klinikai Központ Pszichiátriai Klinika épületének belső udvarán a pszichiátriai
betegek számára engedélyezett a dohányzás a kijelölt dohányzóhelyeken.
Olyan többcélú intézmény esetében, amelyben vagy amelynek területén az A/1. és A/2.
pontban meghatározott tevékenység is történik, dohányzóhely nyílt légtérben is csak úgy
jelölhető ki, ha az ezen tevékenységet igénybevevők szokásos és szükségszerű útvonalától
megfelelően elkülönül.

III.2. 8
III.2. 9Köznevelési és gyermekjóléti intézmények
Ezen kategóriába tartoznak:








Debreceni Egyetem Bölcsődéje (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)
Debreceni Egyetem Óvodája (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)
Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája (4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1-9.)
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen,
Csengő u. 4.
Feladatellátási helyek:
4029 Debrecen, Csengő u. 4.
4024 Debrecen, Kossuth u. 33.
4026 Debrecen, Arany János tér 1.
Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma
(4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1.)
Hajdúböszörmény, Désány u. 9-11. sz. alatti Campus teljes területe (mivel a köznevelési és a
felsőoktatási feladat egy telephelyen működik)

III.2.1. A fent megnevezett szervezeti egységek teljes területén, mind az épületeken belül, mind
azokon kívül egyaránt tilos a dohányzás. Az egységhez tartozó szabad területeken
dohányzásra nem jelölhető ki terület. Az egységekhez tartozó területeken kívül, az intézmény
területének bejáratától számított 5 méteres távolságon kívül jelölhető ki dohányzóhely.
III.2.2. Az intézményi területek és a campus bejáratainál – mind a gyalogos-, mind a
gépjárműforgalom számára nyitva álló bejáratoknál - jól látható helyen, szembetűnő
módon elhelyezett tábla hívja fel a figyelmet a III.3.1. pontban foglalt tilalomra, az alábbi
szövegezéssel:
8
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„Az intézmény teljes területén (épületekben és szabadtéren egyaránt),
TILOS a dohányzás!”
III.2.3. Az egyes épületek bejáratainál (több bejárat esetén valamennyi bejáratnál) jól láthatóan,
szembetűnő módon elhelyezett táblával kell felhívni a figyelmet a III.3.1. pontban
meghatározott tiltásra, „Tilos a dohányzás” felirattal.
III.2.4. A „Tilos a dohányzás” és a „Dohányzásra Kijelölt Hely” felirat és jelzés pontos megjelenítését
jelen szabályozás 2. számú mellékelte tartalmazza.

III. 3. 10Üdülők, szolgálati lakások
Üdülők:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Noszvaj, Tó sétány
Noszvaj, Eger-Szőlőske
Szarvas, Erzsébet liget
Zamárdi, Vécsey K. u. 19-21.
Zamárdi, Vécsey K. u. 20.
Balatonfüred, Germering u. 1/C. fszt. 1.
Balatonfüred, Kosztolányi u. 10. III/305, 306.
Balatonfüred, Kosztolányi u. 12. III/301.
Bükkaranyos, Ibolya u. 27.
Berekfürdő, Vadvirág u. 24.
Balatonfövenyes, Gesztenye sor 11.
Regéc, Fő út 26.
Miskolctapolca, Görömbölyi u. 21.

Egyetem kezelésében lévő lakások:
o Debrecen, Jászai Mari tér 6. I/5.
o Debrecen, Piac utca 58. fszt. 7., fszt. 8.
o Debrecen, Dóczy J. u. 1.
o Debrecen, Dóczy J. u. 3.
o Debrecen, Dóczy J. u. 5.
o Debrecen, Dóczy J. u. 7.
o Debrecen, Dóczy J. u. 16. III/4.
o Debrecen, Dóczy J. u. 28. II/2.
o Debrecen, Görgey utca 10. fszt. 7.
o Debrecen, Tessedik S. u. 93.
o Debrecen, Nagy Lajos Király tér 4/a.
o Debrecen, Komlóssy u. 66-68. I/5.
o Debrecen, Kassai út 85. I/3.
o Debrecen, Kassai út 85. I/4.

10
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o
o
o
o
o
o
o

Debrecen, Nagyerdei krt 68. (DE Bölcsőde épülete)
Debrecen, Nagyerdei krt. 70/A. fszt. 3.
Debrecen, Csengő u. 4. (KLGY Gimnázium épülete)
Debrecen, Böszörményi út 142. sz. alatti diákhotelben lévő lakások
Gyula, Klapka u. 7-2.
Budapest, Aranykéz u. 4-6. VIII/10.
Karcag, Kisújszállási út 166. I-III. épületeiben lévő lakások

III.3.1. Az Egyetem vagyonkezelésében álló üdülők épületeiben, zárt légtérben tilos a dohányzás. Az
egyes épületek bejáratainál (több bejárat esetén valamennyi bejáratnál), valamint a dohányzási
korlátozással érintett helyiségekben szembetűnő módon elhelyezett táblával kell felhívni a
figyelmet a tiltásra, „Tilos a dohányzás” felirattal.
III.3.2. Az üdülők épületein kívül eső szabad területeken (nyílt légtérben) a dohányzás nem
korlátozott, dohányozni dohányzóhely kijelölése nélkül is szabad.
III.3.3. Az Egyetem kezelésében lévő lakások valamennyi zárt légterű helyiségében tilos a dohányzás.
A dohányzási korlátozásról szóló tájékoztatást a bérlővel kötött bérleti szerződésnek
tartalmaznia kell. A szabadtéri dohányzás nem korlátozott.
III.3.4. A „Tilos a dohányzás” felirat és jelzés pontos megjelenítését jelen szabályozás 2. számú
mellékelte tartalmazza.
IV. Egyéb rendelkezések

IV.1. Az Egyetem üzemeltetésében lévő gépjárművek hivatali és magáncélú használata során a
gépjárművekben dohányozni tilos. A dohányzási tilalmat az Egyetem üzemeltetésében lévő
gépjárművek használatáról szóló szabályzatban rögzíteni kell.
IV.2. Az Egyetem területén történő rendezvény szervezése során a rendezvény szervezőinek a
rendezvény dohányzási rendjét a jelen szabályozás és a vonatkozó jogszabályok
figyelembevételével kell meghatároznia.
V. A feliratok és egyéb jelzések formai követelményei, a dohányzóhely kijelölésének szabályai
V.1. A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket,
közterületeket, valamint a nemdohányzó intézményeket a jelen szabályozás 2. számú mellékletben
meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával kell megjelölni. E jelzések
megfelelnek a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a
kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes
szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 7.
mellékletében foglaltakkal. A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú. A feliraton vagy
jelzésen szereplő „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS”
szövegeknek piros színnel, legalább 30 pontos Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek legalább
18 pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük.
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V.2. A Korm. rendelet mellékletében nem szereplő, jelen szabályozás szerinti feliratok, illetve jelzések
formai követelményeire az V.1. pontban foglaltak megfelelően irányadóak.
V.3. Ahol jelen szabályozás és a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik nem zárt légterű
dohányzóhely kijelölését, ott a dohányzóhely – a szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó
közforgalmú intézmények kivételével – a közforgalmú intézmény bejáratától számított 5 méteres
távolságon belül nem jelölhető ki. A szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú
intézmények esetében a dohányzóhelyet a bejárattól számított 5 méteres távolságon belül abban
az esetben lehet kijelölni, ha az intézmény területén a nyílt légterű dohányzóhely kijelölésének
feltételei a bejárattól számított 5 méteres távolságon kívül nem állnak fenn.
VI. Ellenőrzés
IV.1. A kijelölt dohányzóhelyek törvényben előírt rendelkezéseknek való megfelelőségét az
egészségügyi államigazgatási szerv, tűzvédelmi szempontoknak való megfelelőségét a tűzvédelmi
hatóság ellenőrzi.
IV.2. Az egészségvédelmi bírság összege a vonatkozó jogszabály szerint:
a) a dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások megsértése esetén legalább 20 000, legfeljebb
50 000 Ft;
b) a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítése,
valamint a dohányzást érintő tilalmak, korlátozások megtartására vonatkozó ellenőrzési
kötelezettség elmulasztása esetén
ba) legalább 100 000 Ft, legfeljebb 250 000 Ft az ezen kötelezettségek betartásáért felelős
személy tekintetében, illetve
bb) legalább 1 000 000, legfeljebb 2 500 000 Ft az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy
gazdasági társaság tekintetében.
Az eljáró hatóság az a) pont szerinti esetben - az ott meghatározott összeghatártól eltérően - a
törvénysértőt 30 000 Ft-ig terjedő helyszínen kiszabott egészségvédelmi bírsággal sújthatja.
A személyre szóló bírságot az elkövető köteles megfizetni.
IV.3. Az egészségügyi államigazgatási szerv eltekinthet a bírság kiszabásától, ha az intézmény vezetője,
üzemeltetője, a rendezvény szervezője, a közoktatási intézmény vezetője, a munkáltató, illetve
akit a közforgalmú intézmény szabályzata erre kijelöl, a tilalmat megsértőt felszólította a
dohányzás befejezésére, vagy ha ennek nem tesz eleget, az intézmény elhagyására.
IV.4. A dohányzási korlátok betartása, betartatása a Debreceni Egyetem mindenkori rendészeti
feladatokra szerződött partnerének mint rendelkezésre jogosultnak a feladata. A rendelkezésre
jogosult partner, illetve a partner képviseletében eljárni jogosult személyek kötelesek a tiltott
területen dohányzó személyeket a dohányzás abbahagyására felszólítani, annak
eredménytelensége esetén kötelesek a jogsértőt a dohányzási korlátozással érintett hely, helyiség
elhagyására felszólítani, illetőleg a jogszabály szerinti eljárást kezdeményezni. A rendelkezésre
jogosult személy felhívására – a rendelkezésre jogosult intézkedési jogosultságának igazolását
követően – a tilalmat megsértő személy személyazonosságát hitelt érdemlő módon köteles
igazolni.
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VII. 11Hatályba lépés
Jelen szabályozást a Debreceni Egyetem Szenátusa a 22/2015 (IV. 23.) számú határozatával fogadta el,
2015. május 1. napjától lép hatályba, és visszavonásig érvényes.
A szabályozás hatálybalépésével egyidejűleg a korábban érvényben volt valamennyi, az Egyetem
dohányzási rendjére vonatkozó szabályozás hatályát veszti.
Az időközben bekövetkezett módosításokat, illetve azok határozatszámát, hatályba lépésének idejét
lábjegyzetek jelölik.
Kelt.: Debrecen, 2017. április 27.

Prof. Dr. Szilvássy Zoltán
Rektor

Prof. Dr. Bács Zoltán
Kancellár

Bognár István Ádám
DEHÖK Elnök

11

Módosította a 24/2017. (IV. 27.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. április 28. napjától
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1. sz. melléklet

Térképek az alábbi campusokon kijelölt dohányzóhelyekről








Debrecen, Egyetem tér 1. sz. alatti campus teljes területe (kivéve a Tanári villák és a Sporttelep)
Debrecen, Nagyerdei krt. 98. szám Debrecen, Móricz Zsigmond krt 22. alatti campus teljes
területe
Debrecen, Kassai u. 26. sz. alatti campus teljes területe
Debrecen, Ótemető u. 2-4. sz. alatti campus teljes területe
Debrecen, Bem tér 18. alatti campus teljes területe
Debrecen, Böszörményi út 138. sz. alatti campus teljes területe
= Dohányzásra kijelölt hely
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Debrecen, Egyetem tér 1. sz. alatti campus teljes területe (kivéve a Tanári villák és a Sporttelep)
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Debrecen, Nagyerdei krt. 98. , és Móricz Zs. krt. 22. , a Klinikai Központ teljes területe
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Debrecen, Kassai u. 26. sz. alatti campus teljes területe
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Debrecen, Ótemető u. 2-4. sz. alatti campus teljes területe
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Debrecen, Bem tér 18. alatti campus teljes területe
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Debrecen, Böszörményi út 138. sz. alatti campus terület
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2. sz. melléklet
„Dohányzásra kijelölt hely”
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„Tilos a dohányzás”
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