ÖLTÖZKÖDÉSI KÓDEX
A Debreceni Egyetem hivatalos rendezvényein való megjelenés szabályzata

A szabályzat célja és hatálya
(1) E szabályzat célja, hogy meghatározza a Debreceni Egyetem (továbbiakban: egyetem)
által szervezett hivatalos rendezvényeken való megjelenés hivatalos öltözködési szabályait.
(2) A szabályzat hatálya kiterjed:
a) a talár viselésére jogosultakra
- rektor
- rektorhelyettes
- centrumelnök/TEK elnök
- dékán
- dékánhelyettes
- az egyetem egyetemi és főiskolai tanárai
- professzor emeritus
- EHÖK elnök
b) valamint az egyetem valamennyi dolgozójára.
(3) A talár viselése
- az egyetem központi, hivatalos rendezvényei alkalmával kötelező,
- belföldi, külföldi szakmai út, illetve ünnepség alkalmával megengedett, ha ezt a
viselője indokoltnak tartja és az esemény jellege nem zárja ki.
(4) A Kar által leadott igények alapján a talárok elkészíttetése a Rektori Hivatal feladata. A
talárok elkészítésének költségei az Egyetemet terhelik.
Rendezvények
(5) A Debreceni Egyetem hivatalos rendezvényei:
- Tanévnyitó ünnepség
- Tanévzáró, diplomaosztó ünnepségek
- Doktor- és Díszdoktoravató ünnepség
- Jubileumi rendezvények
- Egyéb ünnepségek
A hivatalos ruházat
(6) Fajtái, jellemzői:
a) Rektori talár
- fekete színű talár, hímzett zöld bársony gallér aranyszínű szegőkkel és rátéttel,
zöld bársony átvető, melyen a kari jelképek hímezve láthatók

a rektori talár tartozéka a rektori díszlánc, melyen gerundium mintázatú bronz
embléma van Debreceni Egyetem felirattal, a lánc mintázata fehér szegéllyel
díszített
Rektorhelyettesi talár
- fekete színű talár, zöld bársony gallér aranyszínű szegőkkel és rátéttel, zöld
bársony sima átvető
- a rektorhelyettesi talár tartozéka a rektorhelyettesi díszlánc, a bronz emblémán
Magyarország címere látható
Dékáni talár
- fekete színű talár, fekete gallér, a Kar színének megfelelő átvető, melyen hímzett
kari jelkép látható
- a dékáni talár tartozéka a dékáni díszlánc, melyen a Kar emblémája látható
Dékánhelyettesi talár
- fekete színű talár, fekete gallér, a Kar színének megfelelő sima átvető
Professzori talár
- egyetemi talár: sötétzöld ujjatlan talár, sötétzöld gallér a Kar jelképével hímezve
- főiskolai talár: sötétzöld ujjatlan talár, kék gallér a Kar jelképével díszítve
Díszdoktori talár
- fekete színű talár, fekete gallér az egyetem gerundiumával és a Kar jelképével
díszítve, hátán „University of Debrecen” hímzett felirat van.
EHÖK elnöki talár
- fekete hallgatói talár, rajta az egyetem színével megegyező zöld, hátán hímzett
gallér, és Debreceni Egyetem felirattal hímzett diáksapka
-

b)

c)

d)
e)
f)
g)

A Karok színei
(7) Minden dékáni, illetve dékánhelyettesi talárhoz tartozik egy, a Kar színének megfelelő
átvető. A dékáni talár átvetőjén a Kar emblémája is fel van tüntetve, míg a dékánhelyettesi
talár átvetője sima egyszínű.
(8) A kari átvetők színei:
a Kar neve
Általános Orvostudományi Kar
Állam- és Jogtudományi Kar
Bölcsészettudományi Kar
Egészségügyi Kar
Fogorvostudományi Kar
Gazdálkodástudományi és
Vidékfejlesztési Kar
Gyermeknevelési és
Felnőttképzési Kar
Gyógyszerésztudományi Kar
Informatikai Kar
Közgazdaság- és
Gazdaságtudományi Kar
Mezőgazdaság-,
Élelmiszertudományi és
Környezetgazdálkodási Kar
Műszaki Kar

az átvető színe
óarany
szürke
halvány barna
világos homokszín
világos vajszín
halványzöld
sötétkék
világoskék
fehér
királykék
rozsdabarna
meggypiros

Népegészségügyi Kar
Természettudományi és
Technológiai Kar
Zeneművészeti Kar

okkersárga
bordó
lila

A talár viselése
(9) A talárt csak az arra jogosult személy vagy a helyettese veheti fel az adott ünnepségen. A
rektori, rektorhelyettesi, illetve dékáni talárokhoz díszlánc is tartozik, de a láncok
viselésére csak az erre a pozícióra kinevezett vezető jogosult. Helyettesítés esetén a talár
lánc nélkül viselendő.
(10) A talár viselésére jogosult személy is köteles az ünnepség színvonalának megfelelően
felöltözni. A talár alatt a sötét színű hosszú nadrág és a fehér ing viselése az elfogadott.
Amennyiben a talár hosszú ujjú, megengedett a fehér rövid ujjú ing is, viszont az ujjatlan
professzori talároknál a hosszú ujjú fehér ing viselése kötelező. A hölgyek esetében is
elvárt a fekete-fehér színű öltözék, szoknya viselése esetén a harisnya felvétele kötelező. A
professzori talár viselésekor a hölgyeknek is fehér hosszú ujjú blúz viselése az előírt. A
cipő alkalomhoz illő, sötét, lehetőleg fekete színű legyen.
A talárok tárolása, tisztíttatása
(11) A rektori, rektorhelyettesi talárok a Rektori Hivatal tulajdonában vannak, melynek
tárolása és tisztíttatása a Rektori Hivatal feladata. A költségeket a Rektori Hivatal fizeti.
(12) A dékáni, dékánhelyettesi talárok az adott Kar tulajdonában vannak, melynek tárolása és
tisztíttatása az adott Kar feladata. A költségeket a Kar fizeti.
(13) A professzori, professzor emeritusi, illetve a díszdoktori talárok az adott személy
tulajdonát képezik. A kinevezések ünnepélyes átadása alkalmával megkapott talár már
nem képezi az egyetem tulajdonát.
(14) Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek estében a talár
munkaruhának minősül, mely vonatkozásában a Személyi jövedelemadóról szóló törvény
1. számú mellékletében meghatározott rendelkezések alapján kell elszámolni.
(15) Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személyek esetében a talár
természetbeni juttatásnak minősül, mely vonatkozásában a Személyi jövedelemadóról
szóló törvényben meghatározott rendelkezések alapján kell megfizetni a járulékokat.
Talárt nem viselő dolgozók
(16) Az egyetem azon dolgozói, akik talár viselésére nem jogosultak, az ünnepség jellegének,
illetve színvonalának megfelelően kötelesek felöltözni. A férfiaktól elvárt a sötét színű
nadrág vagy öltöny, illetve fehér vagy világos, diszkrét színű ing és színben harmonizáló
nyakkendő viselése. A hölgyeknek sötét színű szoknya, kosztüm vagy nadrágkosztüm és
diszkrét, szolid női felső, blúz, elegáns ruházat viselése az előírt. A lábbeli a ruházathoz
színben harmonizáló legyen.

Záró rendelkezések
(17) Jelen szabályzat a Szenátus által történő elfogadás napján lép hatályba.
Debrecen, 2010. december „ ”.

Prof. Dr. Fábián István
rektor

