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Bevezető  
  
A Pécsi Református Kollégium Internátusa (továbbiakban: Internátus) a Baranyai Református Egyházmegye 
fenntartásában működő Pécsi Református Kollégium intézményegysége. 
 
A Házirend célja, hogy a magasabb jogszabályok által meghatározott rendelkezések értelmében helyi gyakorlati, 
módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja az intézmény törvényes működését. A Házirend önálló 
Internátusi belső jogi forrás.  
Segíteni és védeni kívánja mindazokat, akik az Internátus céljainak megvalósítására mások jogait is 
tiszteletben tartva törekednek, és korlátozni kívánja mindazokat, akik a célok elérését hátráltatják.  
 
Személyi hatálya kiterjed mindazokra, akik a Pécsi Református Kollégium valamely  
intézményegységével vagy tagintézményével tanulói jogviszonyban állnak, az Internátus minden lakójára, a 
tanulók szüleire, és az intézmény dolgozóira.  
 
Területi hatálya kiterjed minden olyan helyszínre és felületre, ahol az Internátus tanulója megfordul vagy 
megnyilvánul, mert tanulóink magatartásukkal Internátusunkat képviselik.   
 
Időbeli hatálya kiterjed a házirend kihirdetésének napjától annak módosításáig vagy visszavonásáig.  
Az Internátus házirendjét iskolánk könyvtárában, a középiskola titkárságán, valamint az Internátusban a szülők 
és a tanulók bármikor megtekinthetik, illetve az Internátus (www.refipecs.hu) honlapján olvashatják.   
Az Internátusban a tanév elején minden Internátusi csoportban legalább egy csoportfoglalkozást szánunk a 
fentiek ismertetésére.  

 
    

           I.Jogok, kötelességek  
 

A Köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei részletesen tartalmazzák a diákok egyéni és kollektív jogait. Az 
Internátus pedagógiai programja, SzMSz-e és házirendje az intézmény honlapján bármely érdeklődő 
rendelkezésére áll.  
 

I.1. A kollégista kötelességei  
1. A Pécsi Református Kollégium Internátusának diákja vállalja az iskola világnézeti szempontból elkötelezett 

voltát, református keresztyén szellemiségét, és tudomásul veszi az ebből fakadó kötelezettségeket és 
jogokat. 

2. Részt vesz a kötelező és  a választott foglalkozásokon, hitéleti alkalmakon, rendezvényeken. 
3. Eleget tesz – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően – 

tanulmányi kötelezettségének. 
4. Megtartja az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az Internátusi foglalkozások, az Internátus 

helyiségeinek és az azokhoz tartozó területek használati rendjét, az Internátus szabályzatainak előírásait.  
5. Megóvja saját és társai testi épségét, egészségét. Elsajátítja és alkalmazza az egészségét és biztonságát 

védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelenti a felügyeletét ellátó pedagógusnak/nevelőtanárnak, ha 
saját magát, vagy társait, az iskola, az Internátus alkalmazottait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, 
tevékenységet, illetve balesetet észlelt, amennyiben állapota lehetővé teszi. 

6. Az előírásoknak megfelelően kezeli a rábízott eszközöket, felszereléseket, illetve az Internátus 
létesítményeit, felszereléseit.  

7. Köteles szándékos károkozás esetén az okozott kárt megtéríteni.  
8. Tiszteletben tartja az Internátus vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait, 

valamint az Internátus keresztyén szellemiségéhez méltó magatartást tanúsítani. 
9. Az Internátusi jogviszony létesítését és megszüntetését a diák nem, hanem a szülő, kizárólag személyesen 

intézheti az Internátus vezetőjével. 

http://www.refipecs.hu/


 

 

I.2. A kollégista jogai  
1. Internátusi ellátásban részesüljön.   
2. Válasszon a választható foglalkozások közül.  
3. Igénybe vegye az Internátusban rendelkezésre álló eszközöket, létesítményeit. 
4. Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 
5. Hozzájusson jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges 

eljárásokról. 
6. Részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen iskolai, 

művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport-és más köröknek - ha a törvény másképp nem rendelkezik-
, az iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek, amelyek szellemisége, lelkisége összeegyeztethető az iskola 
és az Internátus szellemiségével.  

7. Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthasson az Internátussal 
kapcsolatos minden kérdésről, továbbá tájékoztatást kapjon a személyét és tanulmányait érintő 
kérdésekről.  

8. Vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti, vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, és 
azt kifejezésre juttassa, azzal a kitétellel, hogy jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti 
másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza ezzel a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását; választható és 
választó legyen a diákképviseletbe. 

9. Személyesen, vagy képviselői útján-jogszabályban meghatározottak szerint-részt vegyen az érdekeit érintő 
döntések meghozatalában, a nevelési-oktatási intézmény irányításában. 

10. Kérje, indokolt esetben - külön órák, családi okok stb.- az Internátusi foglalkozásokon való részvétel alóli 
felmentését. 

11. A Diákpresbitériumhoz fordulhasson érdekképviseletért, kérhesse a törvény által meghatározottak szerint 
az őt ért sérelem orvoslását.  

12. Kérelmére, indokolt esetben, szociális ösztöndíjban, illetve szociális támogatásban részesüljön.  

 
I.3. A tanulók szervezett véleménynyilvánításának elvei és módjai  
Az Internátus valamennyi tanulójának jogában áll véleményt nyilvánítani saját, illetve az Internátus életét érintő 
kérdésekben. A tanulók nyílt és őszinte véleménynyilvánításának legfőbb fóruma a csoportfoglalkozás alkalma. 
Közvetlenül fordulhat minden kollégista az intézményi lelkészhez, internátusi nevelőkhöz, az Internátus 
vezetőjéhez, valamint a Diákpresbitérium vezetőjéhez.  
A szervezett véleménynyilvánítás terveit a kezdeményező egyeztetni köteles az Internátus vezetőjével.  

 
I.4. Diákönkormányzat  
A diákság az őt illető kollektív jogokat a Diákönkormányzaton keresztül gyakorolja.  
A diákönkormányzat intézményen belüli megnevezése: Diákpresbitérium. A Diákpresbitériumba minden évfolyam 
egy-egy tanulót delegál.  
A Diákpresbitérium (DP) jogosult az iskola, illetve az Internátus helyiségeinek, berendezéseinek használatára, 
előzetes egyeztetés után az előírások betartásával, biztosítva az intézmények működésének zavartalanságát.  
Az Internátusban tanévenként legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell szervezni a DP működésének és a 
tanulói jogok érvényesülésének áttekintése céljából. A diákközgyűlést az Internátus vezetőjével előre egyeztetett 
időpontban 15 nappal korábban a DP vezetője hívja össze. Ő vagy az általa fölkért személy vezeti. A 
diákközgyűlésen a DP vezetői beszámolnak az éves tevékenységükről és a tanulói jogok érvényesüléséről. A 
tanulók kérdéseket tehetnek fel, amelyre a DP vezetői, illetve az Internátus vezetője, az általa megbízott helyettese 
érdemben válaszol - indokolt esetben 30 napon belül írásban.   
A diáknap (amelynek időpontját a nevelőtestület határozza meg a DP véleményét figyelembe véve) programjáról 
a DP dönt a nevelőtestület véleményének kikérése mellett.   
A rendezvények tanári felügyeletét, anyagi támogatását az intézményvezetővel (főigazgató) való egyeztetést 
követően az Internátus vezetője biztosítja. A diáknap szervezése és lebonyolítása során is tiszteletben kell tartani 
az intézmény szellemiségét, házirendjét, az igénybe vett létesítmények használati szabályait. Betartásukért a DP 
és segítő tanáruk a felelős.  
 



 

 

II. Az Internátus egyházi jellegéből fakadó kötelezettségek és jogok az Internátusban  
 

Aki az Internátusba jelentkezik, vállalja az intézmény világnézeti szempontból elkötelezett voltát, református 
keresztyén szellemiségét, és tudomásul veszi az ebből fakadó kötelezettségeket és jogokat. Tanulóink távol tartják 
magukat minden olyan nézet terjesztésétől vagy szimbólum használatától, ill. az ilyeneket népszerűsítő online 
fórumon vagy valós eseményen való részvételtől, amelynek tartalma, célkitűzései összeegyeztethetetlenek a 
Szentírás tanításaival, keresztyén értékrendünkkel, egyházunk útmutatásaival, Magyarország Alaptörvénye XVI. 
cikk (1) bekezdésében, valamint az Intézmény pedagógiai programjában foglaltakkal. 
 
A fenti kötelezettség megszegését az Intézmény egyházi jellegével való nyílt szembehelyezkedésnek minősíti, és 
eszerint bírálja el. Internátus pedagógiai programjában foglaltakkal. A fenti kötelezettség megszegését az 
Internátus egyházi jellegével való nyílt szembehelyezkedésnek minősíti, és eszerint bírálja el. 
  
Minden héten heti egy alkalommal internátusi áhítatok vannak, amelyen felekezeti hovatartozástól függetlenül a 
diákközösség kötelezően részt vesz. A végzős diákok az alkalmak látogatása alól felmentést a második félévtől 
kapnak. Az így felszabadult időt azonban kötelesek tanulásra fordítani 
További kötelező hitéleti alkalmaink:  

− Évkezdő Internátusi csendesnap  
− Egyházi ünnepekhez kapcsoló alkalmak  

A kötelező egyházi alkalmakra vonatkozóan utólagos szülői igazolást az Internátusban nem fogadunk el, ezekről 
való igazolatlan mulasztás internátusvezetői figyelmeztetéssel jár.  
 
Az Internátus diákjai jogosultak arra, hogy részt vegyenek mindazokon a vallásukhoz kötődő alkalmakon, 
amelyeket a Pécsi Református Kollégium vagy a Magyarországi Református Egyház gyülekezetei, szervezetei, 
intézményei szerveznek.  
Jogosultak intézményes lelkigondozásra, az Internátus célkitűzéseit támogató vagy azzal összeegyeztethető 
ifjúsági szervezet létrehozására és az abban való tevékenységre.  
 
 

III. Formai követelmények és általános kötelezettségek a közösségben   
 

A kollégistáktól elvárjuk, hogy a pedagógusokat, az iskola dolgozóit és az intézmény vendégeit a hagyományos 
református köszönéssel - „Áldás, békesség!” – köszöntsék.   
Az Internátuson kívül is gondoljanak arra, hogy cselekedeteik, viselkedésük alapján a kívülállók az Internátusról 
alkotnak véleményt.  
A falra, padokra, bútorokra, firkálni, írni, karcolni, képet ragasztani nem szabad. Az internátusi foglalkozások 
befejezése után minden osztály és csoport köteles az általa használt helységet tisztán és rendezett állapotban 
elhagyni.  
Az internátusi szobákat és az Internátus egyéb helységeit kizárólag az Internátus vezetőjének hozzájárulásával 
lehet dekorálni.  
A trágár beszéd az Internátus szellemiségével összeegyeztethetetlen viselkedés, amit az Internátus fegyelmezési 
rendjében meghatározottak szerint büntetünk.  
Az Internátusban a fiúk, és lányok érzelmi kapcsolatainak a formái nem sérthetik a közízlést.  
Az internátusi sportfoglalkozások alatt az öltözőben hagyott tárgyakért az Internátus nem vállal felelősséget.  
  
 

IV. Az Internátus munkarendje  
 
A tanév rendjéről a Pécsi Református Kollégium Gimnáziumának igazgatója javaslatára, a tantestület a nyitó 
értekezleten dönt. Az Internátus ehhez igazítja éves munkarendjét. Az Internátus nevelőtestületi értekezleteit 



 

 

értekezleteinek időpontját az Internátus vezetőjének javaslatára az Internátus nevelőtestülete határozza meg a 
gimnázium éves munkarendjéhez alkalmazkodva.  
Tanévnyitás Az Internátus diákjai a tanév elején, a tanév rendje szerint előírt napon és időpontban foglalják el 
szobáikat. A szobák ajtajára a nevelőtanárok kifüggesztik a bentlakók névsorát. Ezen a beosztáson nevelőtanári 
engedély nélkül változtatni tilos!   
A beköltözés napján tartandó szülői értekezlet keretében ismerkednek meg a szülők és növendékek az Internátus 
nevelőtestületével, létesítményeivel, valamint az Internátus elvárási és normarendjével. A Házirendet a tanulók a 
beiratkozáskor veszik át.  

           A tanévet a gimnázium többi tanulójával együtt, csendesnappal kezdjük, amelyen az egész internátusi közösség   
           és nevelőtestület részt vesz.  
 

Tanévzárás A bentlakó diákoknak kiköltözéskor a szekrényeket ki kell üríteni és a szobákat rendben kell hagyni. Az 
Internátusban hagyott tárgyakért nem vállalunk felelősséget.  
Az Internátus év közben igazodik a középiskola éves programjához.  
Az Internátus önálló rendezvényei  

- Cserediákprogram 
 
 Az Internátus heti és napirendje  
 
Nyitva tartás rendje: Hétfőtől vasárnapig, 00: 00- 24:00 óráig. 
 
Hétköznap  
 

06:30 

Általános ébresztő. A nevelőtanár végig járja a szobákat és felébreszti az alvókat. 
Az ébresztő az Internátus minden diákjára vonatkozik, tekintet nélkül arra, hogy 
a tanulónak lesz-e első tanórája vagy sem. A diákok bevetik az ágyukat, 
holmijukat elrakják a szekrénybe, kiszellőztetik és rendbe rakják a szobájukat, 
leviszik a szemetet.  

07:30 Reggeli. Reggelinél rendezetlen vagy hanyag öltözetben megjelenni tilos!  

07:45 
 

Szobaellenőrzés. Az ügyeletes tanár végig járja a szobákat, ellenőrzi a rendet. 
7.45-kor az Internátust minden diáknak el kell hagynia kivéve, ha az illető 
megbetegedett. A beteg tanuló, szülei megérkezéséig az Internátusban 
maradhat.  

Az utolsó 
tanórától 
16:45-ig 

 
Szabad kimenő.  

17:00-18:00  I. Szilencium  

18:00-18:30  Vacsora. A közös étkezést asztali áldással kezdjük és fejezzük be. Az étkezések 
előtt kijelölt diákok segítenek a terítésben. 

18:30-19:15 II. Szilencium  

19:30-20:30 III. Szilencium  

- Karácsonyi est (műsor és ajándékozás)  
- Ünnepkörökhöz kapcsolódó kézműves foglalkozás  
- A végzős diákok búcsúztatása  
- Kulturális rendezvények az internátusi estek keretében.  
- Félévenként egy bentlakásos hétvége programokkal.  



 

 

20:45-21:30  

A tanulók az intézményen belül, az udvaron illetve sportpályán tölthetik 
idejüket, de a fiúk a lányok egymás szintjén nem tartózkodhatnak. Az 
informatika terem 21:30-ig vehető igénybe. Az informatika terembe ételt és 
italt bevinni tilos. A gépeket tanulásra, levelezésre lehet használni. Hangos zene 
hallgatása, egymás zavarása, a gépek tiltott módon való használata tilos. A 
szabályok megszegése, a terem használatának felfüggesztését vonhatja maga 
után.  

    21:45-ig  
A tisztálkodás, lefekvéshez való előkészület  
Kapuzárás és a fiúk-lányok elkülönítése.  

      22:00 

Takarodó, lámpaoltás, Internátus zárása.  
9. évfolyamnak szigorú takarodó.  
telefonok leadása ( 9. 10. évfolyam) 
10-11. évfolyamnak 22:30-ig kislámpa mellett csendes tanulás lehetősége.  
12. évfolyamon a diákok első félévben 23:00-ig, második félévben pedig -az 
ügyeletes nevelőtanár engedélyével – 24:00-ig tanulhatnak.  
  

22:00-06:30 Éjszakai nyugalom  

 
- Az internátusi szakkörök és csoportfoglalkozások rendjét az Internátus éves munkarendje 

tartalmazza/szabályozza. 
 

- Az Internátus 22:00-től másnap reggel 07:00 óráig elhagyni tilos. Az Internátusba való érkezés az éjszakai 
nyugalom miatt ebben az időszakban nem lehetséges. Ez alól csak az iskolai rendezvények alkalmával 
teszünk kivételt. 

 
- A pénteki tanítás befejeztével a diákok hazautaznak. Abban az esetben, ha iskolai program, Internátusi, 

sport, kórus, vagy más egyéb rendezvény miatt a tanulók az Internátusban maradnak arról az 
intézményegységvezetőt, valamint az ügyeletes nevelőt tájékoztatják. Ez vonatkozik az Internátusban 
maradók névsorára illetve a hétvégi programra is. Az Internátus vezetője gondoskodik a felügyeletről.  

 
- A tanulók a hétvégi hazautazásról vasárnap érkeznek vissza. Minden tanulónak 21:00 óráig vissza kell 

érkeznie az Internátusba. Abban az esetben, ha ennek valami akadálya van - családi okok, betegség stb.- 
azt az ügyeletes nevelőnek a szülő jelzi. 21:00-kor létszámellenőrzés, majd 22:00-ig szilencium van. A 
hiányzó és később (esetleg reggel) érkező tanulókat az ügyeletes nevelő feljegyzi az ügyeletes naplóba.  

 

- A sportolók és a határon túli diákok számára ügyeletet tartunk hétvégén. 
 
Abban az esetben, ha a tanuló megbetegszik a szülőnek kell jeleznie az előre látható hiányzást az élelmezésvezető 
felé, az ügyeletes nevelő pedig a tanuló osztályfőnökét értesíti az estleges hiányzásról. 
 
Eltávozás  
Bentlakó diák 17:00 után csak az Internátus vezetőjének és a nevelő tanárainak engedélyével hagyhatja el az 
Internátust. Az eltávozás a tanítási szünetet megelőző nap, vagy a hétvégi utolsó tanítási nap utolsó tanórája után 
történik. Az évközi és hétvégi szünetek idején a diákok szekrényeikben hagyhatják állandó használati tárgyaikat. A 
hosszabb, vagy hétvégi eltávozásról visszaérkezve a diák köteles az ügyeletes nevelőnél jelentkezni, aki regisztrálja 
a visszaérkezés időpontját. Ha bármi akadály a visszaérkezést gátolja, vagy késlelteti, arról értesíteni kell az 
ügyeletes nevelőt. Indokolt esetben (családi esemény, orvosi kezelés, hivatalos ügy) rendkívüli eltávozás kérhető. 
Az Internátusból való rendkívüli hazautazást a szülő írásban köteles jelezni az Internátus vezetőjének. 
Engedélyezett kimaradás esetén a diák köteles jelezni távozását az ügyeletes nevelőnek. Ha az internátusi diák a 
hétvégét nem otthon (más családtagnál, diáktársnál, egyéb ismerősnél) tölti, előzetes szülői tájékoztatást kérünk 
szóban, ill. írásban.  



 

 

 
Kimaradás (állandó és alkalmi)  
 Az Internátusban lakó diák szülője kérheti, hogy gyermeke olyan rendszeres foglalkozásokon – felvételi előkészítő, 
zeneiskola, nyelvtanfolyam, stb.- vehessen részt, melyek időben ütköznek az internátusi napirenddel. Az ilyen 
kérelmet az Internátus vezetőjének vagy a csoportvezető nevelőnek kell elbírálásra benyújtani. Az Internátus 
vezetője indokolt esetben (fegyelmi vétség, rossz tanulmányi eredmény) az engedményt felfüggesztheti, vagy 
megvonhatja.  
 
Az állandó és ideiglenes kimaradást a nevelőtanárok a tanulók kimaradási füzetébe regisztrálják, mely alapján 
bármikor ellenőrizhető a távollétek jogosultsága. Az ügyeleti naplóba be kell írni a távollétek célját, a kimaradások 
okát, helyét és idejét. Az állandó kimaradások bizonyos típusát az Internátus vezetője indokolt esetben (fegyelmi 
vétség, rossz tanulmányi eredmény) felfüggesztheti vagy meg is vonhatja.  Bármiféle kimaradás engedélyköteles, 
a csoportosan szervezett programokra a diákok együtt indulnak és a program végén együtt érkeznek vissza az 
Internátusba. Induláskor és érkezéskor az ügyeletes nevelőnél jelentkeznek. 
 
Szervezett programok  
Szervezett program esetén az Internátus előre kér tájékoztatást. A diák minden esetben az Internátusból indul, a 
házi feladatot a program előtt bemutatja az ügyeletes nevelőnek. 
A jelzéseket a következő esetekben várja el az Internátus névsorral és időponttal: 

 színház 

 szerenád 

 tanulmányi versenyek 

 sportversenyek 

 sportéjszaka 

 bent alvás 

 kórustábor 

 tanulmányi kirándulás 
egyéb iskolai, vagy iskolán kívül szervezett program 
Az Internátus vezetőjének, az ügyeletes vezetőtanárnak pontosan tudnia kell a szervezett program helyét, idejét 
és a programon résztvevő diákok névsorát is.  
 
Az ideiglenes kimaradást minden munkanap 14:00-16:00 között az ügyeleti nevelői szobában az Internátusvezető, 
vagy az ügyeletes nevelőtanár engedélyezheti. Ezen kívüli időpontokban az illetékes nevelő jár el.  
Ideiglenes kimaradást a 9. osztályos diákok II. félévtől a 10. osztályos diákok I. félévtől heti egy alkalommal 
kaphatnak. A kimenőt tanulmányi eredmény romlása, vagy fegyelmi vétség esetén a nevelőtanár, vagy az 
Internátusvezető megvonhatja.  
 
Kimenő (szabad)  
 A diákok az iskolai tanórák befejezése után külön engedély nélkül szabadon kimehetnek a városba. 
Növendékeinknek szigorúan tilos alkohol tartalmú italt is kiszolgáló szórakozóhelyeket látogatni. A szabad 
idejüket az iskola falain kívül töltő diákok úgy viselkedjenek, hogy intézményünk keresztyén elvárásainak 
mindenhol megfeleljenek. A szabad kimenő az iskolai tanórák befejezésétől 16:45-ig tart.  
Hétközi eltávozás  
Hét közben az éjszakát is érintő Internátusból való távolmaradás csak különösen indokolt esetben a szülő 
írásbeli kérésére, az internátusvezető külön engedélyével lehetséges. A kollégista a tanítási órák előtt 
közvetlenül érkezik az Internátusba és legkésőbb 19:45-kor jelentkezik az éjszakás nevelőtanárnál. A hétközi 
eltávozás idejére is vonatkoznak a kimenő szabályai.  
 
Szilenciumi rend  
Az Internátusban lakó diákok számára minden tanítási nap-kivéve péntek - kötelező tanulóidő, szilencium van. Az 
első szilencium 17:00-18:00-ig, a második 18:30-19:15-ig, a harmadik 19:30-20:30-ig tart. Az első és második 
szilenciumon kizárólag önálló tanulásra van lehetőség. A harmadik szilenciumon a tanulók csoportosan, egymást 
segítve tanulhatnak.  



 

 

Az I. és II. szilencium minden diák számára kötelező. Az a diák, akinek a tanulmányi eredménye 4,5, vagy annál 
jobb, mentesül a tanulószobai szilencium alól és a szobájában tanulhat. A 9. évfolyam tanulóira a szilenciumi 
kötelezettségek alóli mentesség a második félévtől a félévi tanulmányi eredmények alapján érvényes. Abban az 
esetben, ha valamely diáknak, alkalmi, vagy állandó kimenője ezt az időszakot érinti, a II. és III. szilenciumon való 
részvétellel köteles pótolni a tanulásból kimaradt időt. Akinek 8. 9. órák miatt felmentése van az első szilencium 
alól, az a második szilenciumon köteles részt venni. Amennyiben valamely tantárgyból felzárkóztatásra szorul, azt 
a III. szilenciumra kell szervezni. A III. szilenciumon van lehetőség a csoportos tanulásra, illetve egyéni 
lehetőségként a szobában való tanulásra is. A harmadik szilenciumon való tanulószobai kötelezettség alól 
felmentést kapnak azok, a diákok, akik 3.00 átlagot érnek el és nincs tantárgyi elégtelen illetve elégséges 
érdemjegyük. Amennyiben a tanuló a III. szilenciumot külön tanteremben kívánja tölteni, köteles azt az ügyeletes 
nevelővel egyeztetni. 
A szilenciumi idők betartása mindenki számára kötelező.  
Abban az esetben, ha a diák a szilenciumról késik, azt a nevelőtanárnak, csoportvezetőnek fel kell jegyeznie, a 
tanulónak pedig a késés miatt kimaradt tanulási időt pótolnia kell.  
 
Látogatók fogadása  
Az Internátus lakói találkozhatnak családtagjaikkal vagy ismerőseikkel a délutáni szabadidő alatt, az arra kijelölt 
helyen. Látogató nem fogadható a kötelező napirendi programok idején és azok sérelmére (pl. szilencium alatt). 
Kivételes, indokolt esetben a látogató kérheti a felügyeletet ellátó tanártól a bentlakó diáknak a napirend alól való 
ideiglenes felmentését. Idegenek az Internátus területén csak az ügyeletes nevelőtanár tudtával tartózkodhatnak.  
 
Általános szabályok  

- Értékes ékszereket a növendékek ne hozzanak magukkal, a nagyobb összegű pénzeiket a nevelőiben lévő 
páncélkazettában őrizzük meg.  

- Ékszerek, értékes műszaki cikkek, vagy nem a páncélkazettában elhelyezett pénzért az intézmény nem vállal 
anyagi felelősséget!  

- Felelőtlen, vagy szándékos rongálás esetén a károkozó, illetve gondviselője kötelezhető a károk 
megtérítésére. Ha a károkozó személye nem deríthető ki, abban az esetben kisebb-nagyobb közösségeknek 
kell viselni az anyagi felelősséget. Ezeket az esteket az Internátus nevelőtestülete tárgyalja és dönt az anyagi 
felelősségvállalásról.  

- Az Internátus területén szigorúan tilos a dohányzás, valamint a szeszes italok és kábítószerek behozása, 
tárolása és fogyasztása, intézményen belüli, vagy kívüli terjesztése. 

- A mobiltelefon, vagy egyéb műszaki cikk használata védett tanulóidőben és takarodó után tilos.  
- A laptop használata engedélyezett. Az eszközt minden tanuló kizárólag tanuló szobai szilenciumon kívül 

használhatja. Az eszközért az intézmény nem vállal semmiféle felelősséget, minden diák csak saját 
felelősségére hozhatja be az Internátusba, és használhatja azt. Továbbá a laptop használata kizárólag 
tanulás céljából engedélyezett. A nem tanulás céljára, hanem egyéb tevékenységre használt eszközt az 
ügyeletes nevelő elveszi, és használatának engedélyét az Internátusvezető megvonhatja. 

- Az Internátuson belül a diákok párkapcsolati szokásainak szigorúan alkalmazkodnia kell az intézmény 
szellemiségéhez. 

- Az egyéb tiltott tevékenységeket az Internátus fegyelmezési rendje foglalja magában. 
 

Internátusi foglalkozások rendje  
  
Az Internátus az a nevelési-oktatási intézmény, amely az iskolai tanulmányok folytatásához szükséges 
feltételeket biztosítja, a lakóhelyüktől távol tanulók számára a szabad iskolaválasztáshoz való joguk 
érvényesítéséhez. Az Internátus nevelési – oktatási feladatainak teljesítéséhez a tanulók számára foglalkozásokat 
szervez.   
  
Kötelező foglalkozások  
 Az Intézmény jellégénél fogva az Internátus hitéleti és közösségépítő alkalmakat tart a diákok számára,  
ahol figyelembe vesszük a csoportkohéziót, életkori sajátosságokat, valamint az egyéni adottságokat.   
  



 

 

Szilenciumi foglalkozások az Internátusi foglalkozások legfontosabb célja a tanórákra való rendszeres és pontos 
felkészülés. A napi felkészülést szolgáló tevékenység (szilencium, ellenőrzés, segítségnyújtás) közvetlen tanári 
irányítással, meghatározott időben (hétfőtől péntekig, illetve vasárnap a nyugodt felkészülést biztosító 
környezetben (tanulószobákban) történik, csoportos és egyéni foglalkozás keretében. A lemaradt tanulók 
felzárkóztatása nevelőtanár által nyújtott egyéni korrepetálással történik  
  
Csoportfoglalkozásokat az Internátus heti rendszerességgel szervez a diákoknak. A csoportfoglalkozások az 
Internátusi foglalkozások keret-programterve alapján szervezi, amelyen a tanuló kötelezően részt vesz.  
 A szabadon választható foglalkozásokat az Internátus a lehetséges Internátusi kínálatból választott tanulói igény 
alapján szervezi, s amelyen a tanuló választása alapján köteles részt venni.  
  
 
Szabadidős tevékenységek  
Az Internátus a tanulók számára különböző, szabadidő eltöltését szolgáló (szakkör, érdeklődési kör, program, 
művészeti csoport, tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnokság, 
diáknap) csoportos foglalkozásokat is szervez.   
A szabadon választható foglalkozásokra, illetve szabadidő eltöltését szolgáló szakkörökre való jelentkezés 
határideje az adott tanév szeptember 30. napja.  
A kötelező és szabadon választott foglalkozások, valamint szakkörökön való tanulói részvételt a foglalkozást vezető 
nevelő a foglalkozási naplóban dokumentálja.  

 
V. A jutalmazás elvei és formái  
Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat vagy 
példamutató közösségi magatartást tanúsít, az Internátus dicséretben részesíti, illetve jutalmazza.  
A dicséret lehet nevelőtanári, Internátus-vezetői, vagy nevelőtestületi dicséret.   

 
VI. A fegyelmezés és büntetés elvei és formái  
Amennyiben az Internátus növendékei a Házirend szabályait, vagy a Pedagógiai Programban megfogalmazott 
nevelési céljainkat és értékeinket, valamint az intézmény egyházi jellegéből következő elvárás – és 
követelményrendszerünket kisebb nagyobb mértékben, vagy súlyosan megszegik, úgy az alábbi fegyelmi 
fokozatokban részesülhetnek:  
 
Nevelőtanári fokozatok:  

- Nevelőtanári szóbeli figyelmeztetés (csoportnaplóban rögzítve).  
- Nevelőtanári írásbeli figyelmeztetés (csoportnaplóban, digitális naplóban rögzítve).  
- Nevelőtanári intő – csoportnaplóban, digitális naplóban rögzítve 
- Szigorú nevelőtanári megrovás – csoportnaplóban, digitális naplóban rögzítve 

  
Internátusvezetői fokozatok: (írásban, a digitális naplóban)  

- Internátusvezetői figyelmeztetés: írásban a csoportnaplóban, digitális naplóban  
- Internátusvezetői intés: csoportnaplóban, digitális naplóban 
- Internátusvezetői szigorú megrovás: csoportnaplóban, digitális naplóban 
- (Intés és megrovás esetén a szülő külön értesítése, behívása)  

 
Az ennél súlyosabb fegyelmi vétségek esetén, fegyelmi eljárás, esetleg fegyelmi tárgyalás keretében az Internátus 
nevelőtestülete dönt a tanuló ügyében, amely lehet:  
 
Nevelőtestületi fokozatok:  

- Szigorú nevelőtestületi megrovás  
- Következő tanévben az Internátusi tagság elutasítása (nem vesszük vissza)  
- Azonnali kizárás.  

  



 

 

A fegyelmi eljárás beindításáról és a fegyelmi tárgyalás időpontjáról az internátusvezető írásban értesíti a 
növendéket és szüleit.  
Az internátusvezetői fokozatok elérése esetén az internátusi nevelőtestület év végi záró értekezletén mérlegeli a 
növendék következő tanévre vonatkozó Internátusi igényét.  
Vagyis a növendékeknek tudatosítaniuk kell magukban, hogy ezen fokozatok elérése bizonytalanná teszi következő 
tanévre való visszavételüket.  
Tekintve, hogy az internátusvezető egyben az internátusi nevelőtestületnek is tagja, ezért a vétségek súlya szerint 
ő is a nevelőtanári fokozatokkal kezdi a fegyelmezést.   
Nevelőtanári fokozatok adhatók a Házirend időkeretei és/vagy működési rendjének kisebb-nagyobb megsértéséért. 
Itt is a vétség súlya és a fokozatosság elve érvényesül. Előbbi azt jelenti, hogy a súlyosabb vétségek nevelőtestületi 
mérlegelés alapján a súlyuknak megfelelő fegyelmi fokozatot vonnak maguk után.  
A különböző fegyelmi fokozatokhoz az alábbi fegyelmi vétségek és vétségtípusok tartoznak:  
Nevelőtanári szóbeli figyelmeztetés jár, a Házirend időkeretének és az intézmény működési rendjének 
megsértése miatt.  
 
Nevelőtanári írásbeli figyelmeztetés esetei:  

- A fentebb említett idő- és működési rend súlyosabb, ill. többszöri megsértése  
- Diák-diák közötti megengedhetetlen magatartás és kommunikáció.(pl. egymás személyes tárgyainak és 

eszközeinek, ill. fogyasztási cikkeinek engedély nélküli elvétele vagy használata; vagy az idősebb diákok 
korukkal vagy erejükkel való visszaélései, esetleg fordítva)  

- Trágár beszéd  
 

Nevelőtanári intő adható:  
- A fokozatosság elve alapján kisebb vétségekért is  
- Nevelőtanári utasítás be nem tartása  
- Nevelőtanárokkal és felnőtt dolgozóinkkal szembeni tiszteletlen magatartás  
- Különösen trágár beszéd  

 
Nevelőtanári megrovás adható:  

- A fokozatosság elve alapján kisebb vétségekért is  
- Nevelőtanári utasítás nyílt megtagadása   
- Egymással szembeni olyan méltatlan magatartás, amely már személyiséget sért, de 

tettlegességig nem fajul  
- Szeméremsértő magatartás.  

  
Internátusvezetői figyelmeztető adható:  

- A fokozatosság elve alapján kisebb vétségekért is  
- A nevelőkkel és felnőtt dolgozókkal szembeni tiszteletlen magatartás súlyosabb esetei 
- Nevelőtanári engedély nélkül orvoshoz és/vagy haza távozás.  
- A kötelező Internátusi hétvégi bennmaradásokról való igazolatlan vagy indokolatlan távolmaradás.  
- Az Internátus kötelező rendezvényeiről való indokolatlan hiányzás.  
- szándékos rongálás 
- Az Internátus egyházi alkalmairól való, előzetes engedély nélküli távolmaradás 
- Tetoválás készíttetése 
 

Internátusvezetői intő adható:  
- A fokozatosság elve alapján kisebb vétségekért is  
- A fentiek súlyosabb esetei nevelőtestületi mérlegelés alapján  
- Intézményen belüli, de épületen kívüli dohányzás 
- Az intézmény illegális elhagyása 
- alkoholfogyasztás 
- lopás 
- az iskola, ill. tanulóinak és dolgozóinak rossz színben való feltüntetése 



 

 

- zaklatás, bántalmazás, személyiségi jogokkal való visszaélés 
 

Internátusvezetői szigorú megrovás adható:  
- A fokozatosság elve alapján kisebb vétségekért is  
- A fentiek súlyosabb megsértése nevelőtestületi mérlegelés alapján  
- Az iskola egyházi jellegével való nyílt szembehelyezkedés 
- A vallásgyakorlással kapcsolatos kötelezettségek többszöri elmulasztása, 

              megsértése, illetve megtagadása 
- Egymás elleni asszociális magatartás súlyos esetei (verekedés, verés, megalázás)  
- Szándékos, különösen nagy értékű károkozás (intézménynek és/vagy egymásnak)  
- Az Internátus rossz hírnevének keltése  
- A szeméremsértő magatartás súlyosabb esetei  

            Az internátusvezető kezdeményezésére nevelőtestületi fegyelmi eljárás indul az alábbi esetekben:  
- Drogok és kábítószerrel való kapcsolat felmerülése esetén (kábítószer fogyasztása, behozása, tárolása, 

terjesztése)  
- Ön és közveszélyes alkoholfogyasztás  
- Nemiséggel és szexualitással kapcsolatos súlyos vétségek  
- Az Internátus illegális elhagyása a szülő és/vagy a nevelő szándékos félrevezetésével   
- Szándékos rongálás súlyosabb esetei   
- Az épületen belüli dohányzás  
- Internátuson kívüli nyilvános helyen való botrányos viselkedés  
- Olyan vétségekért, amelyek Btk.-ba ütköznek, függetlenül attól, hogy indul-e eljárás, vagy sem.  

 
 

VII. A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei  
A kollégisták részére biztosított támogatások odaítéléséről – a Timóteus Alapítványon keresztül – a nevelők és az 
internátusi vezető javaslatával kiegészítve van lehetőség.  
A szociális támogatások odaítélésénél – amennyiben erre az Internátus jogosult – előnyt élvez az a tanuló, aki 
hátrányos helyzetű, akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, akit az egyik szülő egyedül nevel, aki 
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, akinek magatartási és tanulmányi munkája megfelelő, illetve 
aki állami gondozott.  
 

VIII. Védő előírások  
Minden tanév elején tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót tartunk, amelynek során felhívjuk a kollégisták 
figyelmét a veszélyforrások kiküszöbölésére. Ennek megtörténtét a tanulók aláírásukkal igazolják. A kollégisták 
kötelesek betartani az egyes helyiségekre vonatkozóan meghatározott, ott közzétett működési szabályokat, a 
baleset- és munkavédelmi tájékoztatóban meghatározott biztonsági szabályokat.   
A baleseteket azonnal be kell jelenteni a nevelőknek. A bombariadó és egyéb rendkívüli események esetén 
érvényes szabályokat az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza, ezt az Internátusi 
csoportvezetők ismertetik a diákokkal a szükséges mértékben.  
 

IX. Létesítmények használata  
Az Internátusnak ügyeletes naposi rendszere, a lakószobáknak és közhelységeknek (társalgó, teakonyha) pedig 
felelősei vannak.  

- A napi ügyeletesek a nevelőtestület legfontosabb segítői. Szolgálatuk 16.00 – 21.00-ig tart. Kijelölésük egy 
hónapra a nevelők által történik.   

- A szobafelelősök képviselik szobaközösségüket, felelősek szobájuk rendjéért.  
- A közös helységek felelősei (teakonyha, társalgó, tanuló) nyitják, zárják a helységeket, és vigyáznak a 

rendre, valamint megóvják a berendezést.  
-  

IX.1 Wifi rendszer használata  
 
WIFI használati feltételek 



 

 

A belépéssel igazolja, hogy elolvasta és megértette a Pécsi Református Kollégium WIFI használati feltételeit. 
A Felhasználó a WIFI szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe, és rendelkezik a Szolgáltatás igénybe vételéhez 
szükséges eszközökkel. 
A Pécsi Református Kollégium (PRK) kizárja felelősségét a WIFI szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban 
felmerült károkért és igényekért. 
• A PRK nem tartozik felelősséggel az alábbiakért: 
• - a Felhasználó számítógépének esetleges meghibásodása; 
• - a Felhasználót ért vírusfertőzés, adatlopás, adatvesztés; 
• - a látogatott oldalak által a felhasználó rendszerében történt károkozás; 
• - az internetkapcsolat esetleges meghibásodása, késedelme, a kapcsolat-megszakadás, a meghiúsult vagy hibás 
adattovábbítás, illetve az ezek miatt bekövetkezett adatvesztés, adatok nyilvánosságra kerülése vagy 
illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása. 
A PRK a WIFI szolgáltatás igénybe vételének feltételeit előzetes tájékoztatás nélkül módosíthatja, beleértve annak 
tartalmát, műszaki jellemzőit, felhasználási jogosultságait, illetve a WIFI szolgáltatás területi és időbeli 
rendelkezésre állását. A PRK jogosult a bejelentkezéskor vagy a csatlakozás során tájékoztató, illetve reklámüzenet 
megjelenítésére. 
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a WIFI szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges mértékben a PRK 
nyilvántartja és kezeli a Felhasználó bejelentkezési adatait. 
• A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a WIFI szolgáltatást kizárólag a hatályos jogszabályok előírásainak 
betartásával veheti igénybe, így különösen tilos: 
• - a szerzői jogok megsértése; 
• - szellemi alkotások illegális terjesztése; 
• - tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység; 
• - a Szolgáltatás közvetlen üzleti felhasználása, tovább értékesítése vagy saját szolgáltatásként hozzáférhetővé 
tétele; 
• - a reklámok terjesztése, ide nem értve az Üzemeltető engedélyével folytatott reklámtevékenységet; 
• - mások személyiségi jogainak megsértése; 
• - a másokra nézve sértő, (így pl. mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő), másokat 
zaklató tevékenység. 
A Pécsi Református Kollégium nem tartozik felelősséggel különösen a WIFI szolgáltatás Felhasználók általi 
jogellenes használatáért, illetve az ebből eredő károkért, beleértve azokat a károkat, amelyek abból erednek, hogy 
a Felhasználó olyan adatot, információt tárol vagy továbbít, amelyet jogosulatlanul szerzett meg, vagy amelyekkel 
szerzői jogokat vagy egyéb jogszabályokat sért.  
Az Internátus legújabb fejlesztése az korszerű, magas hangminőséget biztosító épülethangosítási rendszer 
kiépítése. A hangszórók a folyosókon, tantermekben és a lakószobákban kerültek elhelyezésre. Felhasználási célja 
a nevelők és kollégiumi diákok kapcsolattartásának könnyítése, a fontos információk azonnali megosztása, egyéb 
tájékoztatás, az Internátusi élet híreinek ismertetése. Rendszeres lehetőséget szeretnénk biztosítani diákjainknak, 
hogy az önálló hanganyagaikat bemutassák és lejátszhassák. Erre a 102. és 202. számú nevelői szoba ad 
lehetőséget előzetes egyeztetés és engedély alapján.  
A rendszer használata nem öncélú, annak a nap 24 órában működnie kell, hiszen fontos életvédelmi riasztási 
feladata is van. A hangszórók 100V-os feszültséggel működnek, ezért bármilyen beavatkozás életveszélyes sérülést 
okozhat! 
A hangrendszerrel kapcsolatos problémákat, észrevételek azonnal kell az ügyeletes nevelő felé jelezni. 
 
  

  XI. A Házirend életbe lépése   
  
A Házirend ………….. ………………………-től érvényes.   
Pécs, 2021. ……………  
  
  
  ____________________              __________________      _________________  
  diákpresbitérium segítő tanára       diákpresbitérium képviselői 
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