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A Buddhista Főiskolán törekszünk a buddhista erkölcs alapjaira, azaz az öt fogadalom 
betartására, továbbá az öt erény betartására: az élet óvására, az elégedettségre, a 
megismerésre, az igazságra és a tiszta tudatra. 

Belépés 

A Főiskolán tisztelettel fordulunk a Dharma szimbólumai felé (szobrok, képek, 
szentszövegek). Mécsesek, füstölők használata csak a kijelölt oltároknál lehetséges. 
Gondoskodunk az órák végén az eloltásukról (a Főiskolán be kell tartani a Tűzvédelmi 
Szabályzatot, valamint a Gyertyahasználati Szabályzatot). A hátsó termek használatakor a 
cipő levétele kötelező, elhelyezésük az erre kijelölt szekrényekben lehetséges. 

Viselkedés 

A Főiskolán sem ittas, sem pedig tudatmódosító szer befolyása alatt álló személy nem 
tartózkodhat. 

Öltözet 

A Főiskola egyházi intézmény, ezért a visszafogott öltözet viselése ajánlott. A gyakorlati 
órákon viseljünk a szaktanár által javasolt, az órának megfelelő öltözetet. 

Tantermek használata 

A tantermek, oktatási helységek a főiskolai oktatás mellett olyan programok, és közösségi 
gyakorlások céljából használhatók, melyeket az erre kijelölt főiskolai, vagy egyházi 
képviselő engedélyez. 

Törekszünk a termeket úgy hagyni, ahogy belépéskor találtuk (párnák, pokrócok, matracok 
visszatétele). A szertartástermekben az étkezés nem engedélyezett. Ital fogyasztása 
kizárólag zárható palackból engedélyezett. A konyhában elmosogatunk, étkezés után 
rendet rakunk magunk után. 

Oktatási rend 

Az intézmény előadásaira, szemináriumaira, gyakorlataira pontosan érkezzünk, az órákon 
való ki-be járkálást pedig mellőzzük. Törekszünk éber jelenléttel részt venni az órákon. A 



     
tanórákon kép- vagy hangfelvétel készítése kizárólag az oktató engedélyével történhet, 
azok megosztásáról is az oktató dönt. Az engedély nélkül használt felvételek készítői ellen 
a Főiskola eljárást indíthat. 

Háziállatok 

Háziállatokat a gyakorlótermekbe bevinni tilos! Háziállatok épületen belüli tartózkodása a 
gazdájuk és a hozzájuk közeledő emberek felelősségvállalásával engedélyezett. 

Személyes tárgyak 

Lehetőleg semmilyen személyes tárgyat ne hagyjunk az épületben, az őrizetlenül hagyott 
tárgyakért a Főiskola nem vállal felelősséget! Vigyázzunk értékeinkre, ahogy vigyázzunk a 
szertartási kellékekre, szobrokra és vallási tárgyakra, valamint a tantermekben elhelyezett 
technikai eszközökre. Bármilyen kár vagy rongálás esetén azonnal értesítsük a 
Gondnokságot! 

Hulladékkezelés 

Az iskolánkban szelektíven gyűjtjük a szemetet az erre kijelölt helyen. Általános 
tájékoztatás a szelektív szemeteseknél és a faliújságon található. Az elemeket, kisebb 
akkumulátorokat is külön gyűjtjük. Törekszünk az energia- és víztakarékosságra. 

Számítógépterem használata 

Az irodákban található számítógépeket a hallgatók nem használhatják, számukra a 
Gépteremben, valamint a Könyvtárban állnak rendelkezésre számítástechnikai eszközök, 
valamint nyomtatók. A Gépteremben az ott érvényben lévő házirendet kell betartani. 

Könyvtár 

A Könyvtár saját használati szabályzattal és saját nyitvatartási renddel működik. 

Hirdetmények, plakátok 

A Főiskola területén csak a Gondnokság által engedélyezett, pecséttel ellátott 
hirdetmények, plakátok tehetők ki a számukra kijelölt helyre. 

Dohányzás 

Az egész épületben és környékén TILOS a dohányzás! Dohányzás csak az arra kijelölt helyen 
engedélyezett, ott is úgy, hogy az ne zavarjon más hallgatókat, valamint a környék lakóit. 


