
 
Pécsi Tudományegyetem 

talár szabályzata1 
 

 
1. §  A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) új - professzori és hallgatói - 
egyetemi talárt vezet be jelen szabályzatban meghatározottak szerint. 
 
2. § A talárok és kellékeik leírása jelen szabályzat mellékletében található. 
 

A professzori talár 
 
3. § A talár viselése 
a) a PTE SZMSZ 14. számú mellékletének 2. §-ában meghatározott központi egyetemi 
rendezvények, diplomaosztó ünnepélyek, kari ünnepségek alkalmával kötelező, 
b) belföldi, külföldi szakmai út, illetve ünnepség alkalmával megengedett, ha ezt viselője 
indokoltnak tartja, és az esemény jellege nem zárja ki. 
 
4. § (1)2 Professzori talár viselésére jogosultak: 

a) rektor, 
b) rektorhelyettesek, 
c) főtitkár, 
d) dékánok és kari főigazgatók, 
e) dékán- és főigazgató helyettesek, 
f) az Egyetem főállású egyetemi tanárai, 
g) további jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi tanárai, 
h) professzor emeritus és honoris causa címet viselő professzorai, 
i) főállású és további jogviszonyban foglalkoztatott főiskolai tanárai. 

 
(2) A Kari Tanács döntése esetén professzori talár viselésére jogosultak: 
a) intézetigazgatók, 
b) tanszékvezetők. 

5. § A talár költségeinek viselése: 
a) 3A professzori talárok előállítási költségeit a 4. § a)-d) pontjában jelölt személyek 

esetében a Pécsi Tudományegyetem Marketing Osztálya, a 4 §. f) – i) és pontjában és 
(2) bekezdésében meghatározott személyek esetében az adott kar viseli. 

b) 4A 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott személyek esetében a talár a Rektori 
Hivatal Titkárságán elhelyezett négy darab tartalék talár készletből – előzetes kérelem 
alapján – kölcsönvehető, illetve kari döntés alapján külön készíttethető, ez utóbbi 
esetben az előállítási költséget a kar viseli. 

c) A 4. § a), b) és c) pontjában jelölt személyek talárjainak tárolási és tisztítási költségét, 
valamint a leltárba vételt a Rektori Titkárság vállalja. 

d) A 4. § d) – i) pontjában, valamint (2) bekezdésében megjelölt személyek esetében a 
talárok tárolási és tisztítási költségeit, valamint azok leltárba vételét a kar vagy a talár 
viselője viseli. 

                                                           
1 A szabályzatot a Szenátus 2001. október 4. napján tartott ülésén fogadta el. 
2 A módosítást a Szenátus 2002. szeptember 26-ai ülésén fogadta el. 
3 A módosítást a Szenátus 2002. szeptember 26-ai ülésén fogadta el. 
4 Beépítette a Szenátus 2002. szeptember 26-ai ülésén elfogadott módosítás. 
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6. §5 A PTE Marketing Osztálya segítséget nyújt az új talár rendelésekor. A megrendelő a 
talár elkészítésével bármilyen céget megbízhat, de a talárt kizárólag a Marketing Osztály által 
megadott leírásnak megfelelően kötelesek elkészíttetni. Az elhasználódott talárok pótlása 
csakis jelen szabályzatban foglalt talárral lehetséges. 
 
7. §6 Jelen szabályzattól eltérő – már korábban beszerzett – professzori talárok továbbra is 
használhatók.  
 
 

A hallgatói talár 
 
8. § Az Egyetem a diplomaosztó ünnepségek alkalmával minden hallgató részére biztosítja az 
új talárok viselésének lehetőségét. Erről, valamint a viselés szabályairól minden kar köteles 
tájékoztatni az érintett hallgatókat. 
 
9. § Jelen szabályzattól eltérő - korábbi - talárok legkésőbb 2004. szeptember 4-ig 
használhatók. Ezt követően az egységes egyetemi hallgatói talár viselése kötelező. 
 
10. §7 A kezdő készlet előállítási költségeit az Egyetem Marketing Osztálya viselte (250 db).  
 
11. §8 A 9. §-ban jelölt dátumtól kezdődően a Marketing Osztály továbbra is a kezdő készlet 
erejéig biztosítja a kölcsönzés lehetőségét. A karok jogosultak egyeztetni a diplomaosztó 
ünnepélyek időpontjait annak érdekében, hogy a kezdő készletből egyenlően 
kölcsönözhessenek. 
 
12. §9 Az elhasználódott talárok pótlása csak a jelen szabályzatban foglalt talárral lehetséges. 
Egyedi döntés alapján 2004. szeptember 4-e előtt is, bármely hallgató jogosult az egyetemi 
talár viselésére, amennyiben annak kölcsönzési költségét ő maga, vagy a kar állja. 
 
13. §10 Az Egyetem Marketing Osztályának kezelésében lévő talárok a diplomaosztó 
ünnepségre jelen szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott kölcsönzési díjért – a 2. 
számú mellékletében meghatározott kölcsönzési adatlap beküldésével – vehetők igénybe. 
Ugyanakkor a kar maga is gondoskodhat a talárok beszerzéséről, elkészíttetéséről a Marketing 
Osztály által biztosított leírás alapján. 
 
14. §11 A kezdő készlet hallgatói talárjai tárolásának és tisztításának költségeit a kölcsönzési 
díjakból az Egyetem Marketing Osztálya biztosítja, mindaddig, amíg az adott kar meg nem 
vásárolja azokat. 
 
15. §12 A hallgatói talárok esetében a hallgatók kötelesek a talárt, annak minden - jelen 
szabályzat mellékletében meghatározott - tartozékával együtt, az átvételt követően megőrizni, 

                                                           
5 A módosítást a Szenátus 2002. szeptember 26-ai ülésén fogadta el. 
6 A módosítást a Szenátus 2002. szeptember 26-ai ülésén fogadta el. 
7 A módosítást a Szenátus 2002. szeptember 26-ai ülésén fogadta el. 
8 A módosítást a Szenátus 2002. szeptember 26-ai ülésén fogadta el. 
9 A módosítást a Szenátus 2002. szeptember 26-ai ülésén fogadta el. 
10 A módosítást a Szenátus 2002. szeptember 26-ai ülésén fogadta el. 
11 A módosítást a Szenátus 2002. szeptember 26-ai ülésén fogadta el. 
12 A módosítást a Szenátus 2002. szeptember 26-ai ülésén fogadta el. 
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és sértetlenül visszaadni. Ennek biztosítása érdekében minden kar tanulmányi osztálya átvételi 
elismervényt köteles a hallgatóval aláíratni. 
 
16. §13 Amennyiben a kezdő készletből kölcsönöz a kar, úgy az 1. számú mellékletben 
meghatározott kölcsönzési díjat köteles átvezetni a Marketing osztály számára. A Kari Tanács 
döntése alapján a kölcsönzési díjat a kar (részben, vagy teljesen) átvállalhatja a hallgatótól, 
illetve jelen szabályzattól eltérő díjat állapíthat meg részére. 
 

Záró rendelkezések 
 
17. § Jelen szabályzat a Szenátus által történő elfogadás napján lép hatályba. 
 
 
2001. október 4. 
 
 
 
 
 
Dr. Tóth József 
rektor 
 
 
 
 
Záradék: Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2002. szeptember 26. napján tartott ülésén 

    elfogadta. 
    Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2002. szeptember 26-ai ülésén fogadta el. 

                                                           
13 A módosítást a Szenátus 2002. szeptember 26-ai ülésén fogadta el. 
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1. sz. melléklet a PTE Egyetemi Talár szabályzatához14 

 
 
1. A professzori talár 
 
A professzori talár az egyetem honlapján található. 
 
Kelléke:    egy pár fehér kesztyű 
 
A rektori és dékáni talár kellékei: egy pár fehér kesztyű 
     rektori, illetve dékáni/főigazgatói lánc 
 
2. A hallgató talár 
 
A hallgatói talár az egyetem honlapján található. 
 
Kellékei: egy pár fehér kesztyű 
  egy fekete sapka, fekete cirmos bojttal 
 
A kellékek egyedileg meghatározott díjért egyenként, külön-külön is kölcsönözhetőek. 
 
 
 
A hallgatói talár kölcsönzése 
 
A hallgatói talár 3000 Ft/darab kölcsönzési díjért vehető igénybe a karok által. A kar ettől 
eltérő díjat állapíthat meg a hallgatók részére. A talár kölcsönzési díját minden év szeptember 
1-én az inflációnak megfelelő mértékben az egyetem vezetői értekezlete módosíthatja. 
 

 
 
 
 
 

2. sz. melléklet a PTE Egyetemi Talár szabályzatához 
 

A talár kölcsönzésének adatlapja 

                                                           
14 A mellékletet a Szenátus 2002. szeptember 26-ai ülésén módosította. 
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