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1. Előszó
1.1. A MJSZE Fegyelmi és Etikai Kódexe (továbbiakban: Etikai Kódex) az MJSZE által
elismert jógaoktatói tevékenység (továbbiakban: jógaoktatói tevékenység)
gyakorlását meghatározó etikai normákat tartalmazza.
1.2. A jógaoktatói tevékenység az MJSZE Oktatási Szabályzatában előírt minimális
képesítési követelmények alapján elsajátítható szakmai tudásra, ismeretekre,
tapasztalatokra, értékekre és készségekre épül.
1.3. Az Etikai Kódex az országunkban elfogadott emberi együttélés általános normáira
valamint a Patanjali Jógaszutráiban lefektetett Yama és Niyama alapelvekre
támaszkodik
1.4. A MJSZE által elismert jógaoktató (továbbiakban: jógaoktató) felelőssége a MJSZE
tagjaival, hallgatóival, a szakma egyéb képviselőivel történő együttműködésre terjed
ki.
1.5. A Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület (továbbiakban: MJSZE) tagjaival
szemben indított fegyelmi és etikai eljárást e Kódex szabályai szerint kell lefolytatni.
1.6. Az Etikai Kódex rendelkezései szerint, az Alapszabályban, a Szervezeti- és
Működési Szabályzatban, továbbá az oktatási Szabályzatban rögzített szakmai
előírások és követelmények az MJSZE tagok által történő megtartását a Fegyelmi és
Etikai Bizottság ellenőrzi.
2. Az Etikai Kódex célja és feladata
2.1. Az Etikai Kódex célja, hogy a MJSZE tagjai részére meghatározza a jógaoktatói
tevékenységben követendő magatartásformát, melyet a tagok magukra nézve
kötelezőnek fogadnak el annak érdekében, hogy biztosítható legyen a MJSZE
Alapszabályában megfogalmazott célja, illetve a jógaoktatók és tevékenységükön
keresztül a jóga megbecsülése.
3. Alapelvek
A jógaoktatók által önként vállalt etikai normák a következő elvekre épülnek:
3.1. A jógaoktató tiszteletben tartja hallgatói emberi méltóságát, értékét, jogait, céljait,
szándékait.
3.2. A jógaoktató legjobb tudása szerint végzi munkáját.
3.3. A jógaoktató köteles biztosítani a hallgatóitól származó információk bizalmas, illetve
felelős kezelését. Nem élhet vissza azokkal az információkkal, amelyek oktatói
tevékenysége során tudomására jutottak.
3.4. A jógaoktató felelősséggel tartozik a MJSZE-nek munkájáért, magatartásáért.
3.5. Yama alapelvek:
3.5.1. Ahimszá - erőszaknélküliség (lelkileg mint felebaráti szeretet is értendő)
3.5.2. Szatja - igazság, őszinteség, szavahihetőség
3.5.3. Asztéja - nem lopás

3.5.4. Brahmacsarja - tiszta életmód, életvitel
3.5.5. Aparigraha - nem gyűjteni (ne gyűjtsünk szenvedélyesen javakat)
3.6. Niyama alapelvek:
3.6.1. Szaucsa – tisztaság (ezalatt nemcsak a külső, hanem elsősorban a belső
tisztaság értendő)
3.6.2. Szantosa - elégedettség (belső nyugalom)
3.6.3. Tapah - önuralom, önfegyelem
3.6.4. Szvádhjája - az iratok tanulmányozása (a jógairodalom elismert műveinek
tanulmányozása)
3.6.5. Isvara pranidhán - Isten iránti odaadás
4. A jógaoktató és a társadalom kapcsolata
4.1. A jógaoktatótól elvárható, hogy példaadó életmódot közvetítsen a társadalom felé és
ugyanígy végezze feladatát.
4.2. A jógaoktató tevékenységét önkéntes belső meggyőződés alapján végezze.
4.3. A jógázni vágyó emberek igényeit, szükségleteit szakmai ismeretei, tudása alapján – a
MJSZE által elvárt színvonalnak megfelelően – elégítse ki. Személyiségének ezirányú
jellemzői a segítőkészség, kezdeményezőkészség, elhivatottság, empátia, nagyfokú
felelősségtudat legyen.
4.4. A jógaoktató a jóga értékeit közvetítse. Tanúsítson olyan magatartást, amellyel
elnyeri és megtartja a társadalomnak, illetve hallgatóinak bizalmát.
4.5. A jógaoktató elsődleges feladatának tartsa a testi, lelki, szellemi és szociális egészség
elősegítését.
4.6. A jógaoktató, tevékenysége során mindenkivel szemben – korra, nemre, etnikai
hovatartozásra, vallásra, politikai meggyőződésre, intellektusra, kulturális
különbözőségre, vagyoni és társadalmi helyzetre való tekintet nélkül – egyforma
tisztességgel viselkedjen.
4.7. A jógaoktató, ismereteit, tudását folyamatosan gyarapítsa.
5. A fegyelmi és etikai eljárás
5.1. A MJSZE joga és kötelessége, hogy őrködjön a jógaoktatói tevékenység tisztasága
fölött, védelmezze a jógaoktatókat, illetve elmarasztalja azokat, akik a jógaoktatói
tevékenységhez kötődő erkölcsi, etikai szabályokat megszegik. Az MJSZE e jogát és
kötelességét az Etikai Bizottság (továbbiakban: Bizottság) útján gyakorolja. A
fegyelmi és etikai eljárást első fokon a Bizottság, másodfokon az MJSZE Elnöksége
(a továbbiakban: Elnökség) folytatja le.
5.2. A Bizottság tagjai – a Közgyűlés által megválasztott – szakmai, erkölcsi és etikai
tekintetben feddhetetlen jógaoktatók lehetnek.
5.3. Etikai vétséget követ el az a MJSZE tag, aki az Etikai Kódex szabályait vétkesen
megszegi.
5.4. Az Etikai Kódex rendelkezéseit, valamint az Alapszabályban, a Szervezeti- és
Működési Szabályzatban, továbbá az oktatási Szabályzatban rögzített szakmai
előírásokat vagy követelményeket megsértő, vagy nem teljesítő MJSZE tagokkal
szemben első fokon a Bizottság, másodfokon az Elnökség fegyelmi eljárást folytat le,
jogsértés megállapítása esetén pedig szankciót alkalmaz.
5.5. Az etikai eljárásban érvényesülniük kell az alkotmányos alapelveknek, így különösen

az ártatlanság vélelmének, a közvetlenségnek, a nyilvánosságnak, a bizonyítás
szabadságának és a jogorvoslat lehetőségének.
5.6. Az etikai szabályok megsértése esetén alkalmazható intézkedések, szankciók:
a) írásbeli figyelmeztetés,
b) javaslat vezetői megbízatás visszavonására,
c) javaslat a tag kizárására.
5.7. Az első fokú eljárásban a Bizottság, a másod fokú eljárásban az Elnökség eljárásáról
és a tanácskozásról jegyzőkönyvet kell felvenni, az érdemi döntésről pedig írásban
kell határozatot hozni. Az etikai eljárás során készült jegyzőkönyveket, etikai
határozatokat a Bizottság elnöke kezeli, megőrzésüket 5 évig kell biztosítani. A
jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ügy számát, tárgyát, a bizottság összetételét, a
tárgyalás helyét, idejét, a jelenlévő személyek nevét, titulusát, továbbá azt, hogy
milyen minőségben vannak jelen. Rögzíteni kell az elhangzott nyilatkozatok lényegét.
5.8. Az első fokú eljárásban a Bizottság, a másodfokú eljárásban az Elnökség az eljárás
során az eljárással összefüggő iratokba tekinthet be, tanúkat hallgathat meg, tárgyalást
tarthat.
5.9. A Bizottságot annak elnöke, az Elnökséget az MJSZ elnöke hívja össze. Az
összehívás történhet postai úton, telefaxon, elektronikus levélben, vagy telefonon.
5.10.A Bizottság és az Elnökség akkor tárgyalás- és határozatképes, ha mindhárom tagja
jelen van.
5.11.Az első fokú eljárás tárgyalását a Bizottság elnöke, a másodfokú eljárás tárgyalását
az MJSZE elnöke vezeti.
5.12.Az etikai eljárásban biztosítani kell az etikai vétség elkövetésével gyanúsított
személy számára azt, hogy az első fokú eljárásban a Bizottság, a másodfokú
eljárásban az Elnökség előtt személyesen, szóban nyilatkozatot tehessen.
5.13.Meg kell szüntetni az etikai eljárást, ha
a) annak tartama alatt megszűnik az eljárás alá vont személy tagsági jogviszonya,
b) ha nem követte el a terhére rótt etikai vétséget, vagy annak elkövetése nem
bizonyítható be,
c) a bejelentést írásban visszavonták.
5.14.Az első fokú eljárásban a Bizottságnak, a másodfokú eljárásban az Elnökségnek az a
tagja, akivel szemben az eljárás folyik, az eljárásban bizottsági, illetőleg elnökségi
tagként nem vehet részt.
5.15.Amennyiben az első fokú eljárásban a Bizottság, a másodfokú eljárásban az
Elnökség tagja úgy érzi, hogy az ügy pártatlan megítélésére nem képes, erről
haladéktalanul tájékoztatja az első fokú eljárásban a Bizottság, a másodfokú
eljárásban az MJSZE elnökét és az eljárásban nem vesz részt. Ebben az esetben
helyette az első fokú eljárásban az Elnökség valamelyik tagja, a másodfokú eljárásban
az MJSZE elnöke által meghatározott személy – aki nem lehet a Bizottság tagja –
vesz részt.
5.16.Az eljárást írásbeli kérelem alapján etikai vétség alapos gyanúja esetén, valamint
akkor kell lefolytatni, ha a személy saját maga ellen kéri.
5.17.Névtelen, illetve szóbeli bejelentés alapján az eljárás nem indítható meg.
5.18.A Bizottság elnöke a bejelentést írásban elutasítja, ha az nyilvánvalóan
megalapozatlan, vagy a bejelentésben foglalt tényállás alapján etikai vétség gyanúja
nem állapítható meg, illetve, ha a bejelentésben foglalt tényállás alapján, a
bejelentésben megnevezett személy ellen már jogerős határozatot hoztak.
5.19.Az eljárás megindításáról – eljárás megindításával egy időben – az eljárás alá vont
személyt, valamint a bejelentőt írásban tájékoztatni kell.
5.20.Az első fokú etikai eljárást a megindítástól számított 30 napon belül le kell folytatni.

5.21.Amennyiben a Bizottság tárgyalást kíván tartani, annak időpontját az eljárás
lefolytatásáról hozott döntéstől számított 15 napon belülre ki kell tűzni.
5.22.Az etikai tárgyalás nyilvános, azonban a Bizottság elnöke a bejelentő, a tanúként
meghallgatott személy, vagy az eljárás alá vont személy indítványára zárt tárgyalást
rendelhet el.
5.23.Az első fokú eljárásban a Bizottság a bizonyítási eljárás alapján határozatot hoz,
amelynek írásba foglalásáról, valamint az eljárás alá vont személynek és a
bejelentőnek való megküldéséről a Bizottság elnöke gondoskodik.
5.24.Az első fokú határozatot 8 napon belül kell írásba foglalni, és 15 napon belül az arra
jogosultaknak postázni kell.
5.25.Az első fokú határozatot a Bizottság elnöke írja alá.
5.26.Az első fokú határozat bevezető részből, rendelkező részből, indoklásból és
keltezésből áll. A határozat bevezető részében fel kell tüntetni az eljáró bizottság
pontos megnevezését, az eljárás helyét, a tárgyalás (ha tartottak) napjának
megjelölését, a határozathozatal helyét, idejét, valamint azt, hogy az eljárás nyilvános
volt-e. A határozat rendelkező része tartalmazza az eljárás alá vont személy nevét,
adatait (születési hely, idő, anyja neve, lakcíme), a döntések valamelyikét (5.28.
szerint), vétkesség esetén a vétség megnevezését, a kiszabott szankciót, a jogorvoslati
lehetőségre való figyelmeztetést. Az indoklás tartalmazza a bejelentésben foglaltakra
utalást, a Bizottság által megállapított tényállást, a bizonyítékok számbavételét,
értékelését, a kiszabott büntetés megválasztásának indoklását, a bizonyítási
indítványok elutasításának indoklását.
5.27.A Bizottság dönthet – nem ügydöntő határozattal – az eljárás felfüggesztéséről
a) amennyiben büntető-, vagy szabálysértési eljárás lefolytatását kezdeményezte,
b) az eljárás alá vont személy olyan – nem végleges – egészségromlása esetén, amely az
etikai eljárásban való részvételét lehetetlenné teszi.
5.28.A Bizottság dönthet ügydöntő határozattal:
a) Kimondja, hogy az eljárás alá vont személy etikai vétséget nem követett el,
amennyiben azt állapítja meg, hogy az eljárás alá vont személy nem vétkes, vagy a
vétkességet nem sikerült kétséget kizáró módon bizonyítani.
b) Büntetést szab ki, amennyiben az eljárás alá vont személy vétkessége bizonyítást nyert
azzal, hogy az eljárás alá vont tag kizárására irányuló javaslat esetén az Alapszabály 5.
pontjának harmadik bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
c) Az eljárást megszünteti, az eljárás alá vont személy halála esetén, illetve amennyiben
a bejelentő a bejelentést írásban visszavonja, továbbá az eljárás alá vont személy olyan
–véglegesnek minősített – egészségromlása esetén, amely az etikai eljárásban való
részvételét lehetetlenné teszi.
5.29.Az első fokú határozattal szemben az érintett személy, illetve az etikai eljárást
kezdeményező a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban
fellebbezést nyújthat be a Bizottságnál, az MJSZE Elnökségének címezve. A
fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú.
5.30.Az Elnökség a fellebbezést elutasítja, ha az nem a jogosulttól származik, vagy nem
határidőben nyújtották be.
5.31.Az Elnökség a fellebbezést tárgyaláson bírálja el. A tárgyaláson ismertetni kell az
első fokú eljárás iratait és a fellebbezésben foglaltakat. A másodfokú tárgyalásra
egyebekben az 5.21-5.22. pontokban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően
alkalmazni.
5.32.Ha az első fokú határozat megalapozatlan - a tényállás nincs felderítve vagy hiányos,
ellentétes az iratok tartalmával, illetőleg helytelen ténybeli következtetést tartalmaz -,
az Elnökség az első fokú határozatot hatályon kívül helyezi, és a Bizottságot új

eljárásra utasítja.
5.33.Az 5.32. pontban meghatározott eseten kívül az Elnökség a fellebbezés keretei között
az ügy érdemében határoz, illetőleg a Bizottság erre irányuló javaslata alapján dönt az
eljárás alá vont tag kizárásáról. Az Elnökség határozata – az eljárás alá vont tag
kizárásáról való döntés kivételével – jogerős és végrehajtható. Az Elnökség a
határozatát és indokait szóban kihirdeti, és az eljárás alá vont személy, illetőleg a
bejelentő részére 15 napon belül kézbesíti.
5.34.A másodfokú eljárásban egyebekben az első fokú eljárás szabályait kell megfelelően
alkalmazni.
5.35.Az Elnökségnek az eljárás alá vont tag kizárásáról szóló döntése ellen – az
Alapszabály 5. pontjának harmadik bekezdésében foglalt rendelkezés alapján – az
eljárás alá vont személy a kizáró határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a
Közgyűléshez fordulhat jogorvoslatért.
5.36.Az 5.35. pontban meghatározott eseten kívül a másodfokú határozat ellen az eljárás
alá vont személy a kézbesítéstől számított 30 napon belül a közigazgatási perekre (Pp.
XX. fejezet) irányadó szabályok szerint bírósághoz fordulhat. A perre a Fővárosi
Bíróság illetékes.
6. Egyéb rendelkezések
6.1. A Bizottság minden év január végéig elemző, értékelő jelentést készít az előző év
etikai ügyeiről. A jelentést a MJSZE elnökségének küldi meg.
6.2. A MJSZE legalább ötévente vizsgálja felül Etikai Kódexét. A benyújtott változtatási
javaslatokat a Közgyűlés nyilvánossága előtt kell megvitatni.

