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alkalmassági vizsgálaton nyújtott teljesítmény minősítése mellett a felvételiztető bi-
zottság pontszámot is ad a jelen Szabályzatban a szóbeli cselekmények értékelé-
sére vonatkozó szabályok szerint [6.3.1.11.3]. 
 
4. Közös szabályok 
4.1 A felvételi elbeszélgetésre és az alkalmassági vizsgálatra külön közzétett szak-
irodalomból készülni nem kell. A felvételi beszélgetésen és az alkalmassági vizsgá-
laton egyaránt a motiváció tekintetében elsősorban azt szükséges vizsgálni, hogy a 
jelentkező milyen általános nyelvi-kommunikációs készségekről, képességekről tesz 
tanúbizonyságot. Mindkét esetben a jelentkező gondolkodásmódja, személyes tulaj-
donságai, motivációja és azoknak a buddhista tanítói attitűd, képességek, készsé-
gek és tudás elsajátításához és gyakorlásához való megfelelősége a vizsgálat tár-
gya. 
 

Függelék a Felvételi és Átiratkozási Szabályzathoz 

A felvételi eljárásban figyelembevételre kerülő jogszabályok és az alkalmazásukra 
vonatkozó egyes előírások  
 
1. Nftv.: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény.  
 
2. Felvr. a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 
(Felvr.)  
A Kormányrendelet 41. §-a az egyházi felsőoktatási intézmények által folytatott hit-
életi képzések tekintetében is alkalmazandó, amely egyfelől szabályozási felhatal-
mazást ad, másfelől az Oktatási Hivatal részére október 15-ig teljesítendő statisztikai 
adatszolgáltatást, illetve a Nftv. 83. § (5) bekezdése szerinti – megállapodás szerinti 
felvétel és a duális képzés lehetőségét tartalmazza.  
3. Ákr.: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.  
A felvételi eljárás nem közigazgatási eljárás, ezért az Ákr. szabályai magára a felvé-
teli eljárásra nem vonatkoznak, azonban a felvételi eljárás keretében lefolytatott 
egyes külön eljárásokban (elismerési eljárás és fellebbezési eljárás) alkalmazan-
dóak.65   
4. Esély. tv.: az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvény.  
5. Elism. tv.: a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. 
törvény.  
6. Ltv.: a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 
1995. évi LXVI. törvény. 
7. Info. tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény. 
A törvény e szabályzat hatálybalépésétől kezdve alkalmazandó a Főiskola honlap-
jának felvételi tájékoztatását és felvételi eljárásával összefüggő tartalmát illetően, 
kiterjedően a jelen szabályzatnak a honlapon történő közzétételére is. 
8. GDPR.: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)  

                                                                        
65 Módosította: a 11/2018. (05.31.) sz. szenátusi határozattal elfogadott, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
miatti szabályzat-módosítás. 
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9. Btk.: a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény. 
10. Szabs. tv:. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény. 
11. Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 
A törvénynek az Nftv., a felvételi eljárásban figyelembevételre kerülő egyéb jogsza-
bályok, valamint a jelen szabályzat rendelkezéseiből következő szabályai alkalma-
zandók, különösen a cselekvőképesség megállapítására. 
12. Nftvhr.: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendel-
kezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet. 
13. Ir.: a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 
szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet. 
[Hatályon kívül] 
14. BA-MA KKK r.: a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési 
és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről 
és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) 
EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet. 
A Rendelet 6. sz. mellékletének VI. fejezete tartalmazza a Főiskola BA és MA képzési és kimeneti köve-
telményeit. 
[Hatályon kívül] 
 
 
Módosította a Szenátus a 2/2007.06.07., a 7/2008.02.28., a 7/2017. (02.23.), a 
11/2018. (05.31.) és a 6/2019. (02.28.) sz. szenátusi határozattal 

 
Kelt Budapesten, 2019. február 28. napján. 
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