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Működési szabályzat 

A Megértés Kapuja Ezoterikus Iskola (Klujber Katalin EV 63818857127, 8042, Moha, Fő utca 115., 07498762 
nyilvántartási és B/2020/007687 Felnőttképzési számon bejegyzett vállalkozás) az alábbi tájékoztatást adja saját 
működése és az általa hirdetett tanítások, előadások, estek, tanfolyamok, képzések, személyiségfejlesztő tréningek, 
kártyavető délutánok (továbbiakban összefoglalva: képzések) és a kiadványok kapcsán: 

I. Hitvallás 

A Megértés Kapuja Ezoterikus Iskola hitvallása és tevékenysége szerint az ezoterikus világot feltérképezve igyekszik 
legnagyobb támogatást adni Minden Kedves Tanítványnak, Érdeklődőnek az éteri-földi világ megismeréséhez, így az 
égi nézőpontot alkalmazva a létezőket test-lélek-szellem hármas egységeként szemlélve a látható és az azon túli terek 
működési mechanizmusait tárja fel, felismerteti az égi tulajdonságokat, fizikai síkon túlmutató erőket, mellyel az 
eredeti önvalóba,  képességekbe, magasabb szintű létezésbe vetett hitet ideálisan növeli meg. Rávilágít a látható és a 
Földön túli terek kapcsolatára, fizikai törvényszerűségekre, melyek alkalmazásával támogatást ad az égi segítőkkel való 
ideális kapcsolatfelvételhez. A korábban áltudománynak tartott (pl születési képletet, elektromágneses energiamezőt 
feltérképező) tanokat ismerteti meg, azok között feltárja az összefüggéseket, mellyel az égi-földi világot hangolja 
össze, test-lélek-szellem harmóniáját teremti meg.  

Így a fizikai testben élő és azon túlmutató érzelmi intelligenciát és a logikus elveket tárja fel, melyeket közös nevezőre 
hozva a létezők életében az égi bölcsességek gyakorlati működtetését és a tényleges szeretetet teremti meg, így  
megfelelő támogatást ad az emberi mivolt felemeléséhez, kiáradó jóság kifejezéséhez, méltóságteljes élet 
megéléséhez, mellyel a közösségek összetartozását, egységét helyesen növeli meg, így a MKEI minden általa hirdetett 
tanítással igyekszik támogatni a tudatosság kialakítását, bölcs égi személetet, melyet mindenki a saját belső lelki 
indíttatása és elhivatottsága alapján integrál egyéni hitrendszerébe, mellyel tudatossága erősödését, személyiségének 
fejlődését, helyes kiteljesedését tapasztalja meg.  

A MKEI képzések ezoterikus szemléletet közvetítenek, melyet mindenki a saját felelősségére figyel meg és alkalmaz 
életében. Az MKEI elfogadja, hogy más nézőpontok is léteznek, így  a szabad akaratot ideálisan tartja tiszteletben, égi 
rend szerint kerüli el, hogy bárkit bármiről meggyőzzön, betartandó elveket ismertessen, így az ezzel kapcsolatos 
felelősséget is Isteni törvény szerint helyesen hárítja el. A spirituális szemléletet bemutató, ezoterikus bölcsességeket 
ismertető előadások, képzések így tanácsadás nélkül lehetőséget adnak egy új nézőpont kialakításához, megértéséhez, 
ahogy a pozitív látásmód létrehozására, hit emelésére kínálkozó lehetőségeket lépésről lépésre feltárva a 
személyiségfejlődés lépéseit mutatják be, melyeket Mindenki szabad akarata, saját belátása szerint értékel, fontol 
meg és egyéni elhatározása alapján vezet be egyéni életében.   

 

      II.            Általános Tájékoztató a Hallgatói jogokról 

 

A Megértés Kapuja Ezoterikus Iskola többféle - személyiségfejlődéssel kapcsolatos - tant ismertet, mely előadások, 
képzések során elhangzó technikákat, meditációkat minden résztvevő optimálisan alkalmaz egyéni hatáskörben, 
önmaga felelősségére, így azokat személyiségfejlődésére hívja segítségül tudatosságának megteremtéséhez, melynek 
további felhasználása, továbbítása engedélyköteles.  

A képzéseken való részvétellel minden ember csak a tanok megismerésének jogát váltja meg. A képzéseken 
hozzáférhető tanítás, információ, kiadvány, nyomtatvány, hanganyag, pdf és azok tartalma is csak és kizárólag a saját 
önfejlesztés céljából használható fel, így kerülendő azok egyéb irányú alkalmazása, továbbítása, kölcsönadása, 
terjesztése stb. Maga a tanítás tanterve, az azokhoz esetenként kapcsolódó kiadványok szellemi termékek, melyekről 
szerzői jog védelme értelmében csak a MKEI rendelkezhet. Az előadáson a tanítványoknak lehetősége adódik saját 
kézzel írt jegyzet készítésére, így a tanításról hangfelvételt, videot, fényképet, készíteni csak az MKEI kifejezett, írásba 
foglalt kérésére lehet, ahogy az előadásokon elhangzó ismeretanyagnak továbbítása, sokszorosítása minden esetben 
az MKEI-től engedélyköteles. A tanításhoz kapcsolódó tantervet, az előadásokon elhangzó információkat és a 
háttérösszefüggéseket a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala többnyire  nyilvántartásba vette, így a hallgató a tanításon 
kapott információk alkalmazásának jogaival kapcsolatban a MKEI-t keresheti meg. 
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I. A tanítás megszervezésének és megtartásának szabályai 

A tanítások meghirdetése jellemzően a honlapon és a facebook információs oldalon jelenik meg, esetenként az 
előadásra szóló meghívók a saját felülettel együtt a bérlemények és további intézmények oldalain is megjelenhetnek, 
időnként plakát formájában kifüggesztésre kerülhetnek. Az eseményekre a résztvevők jelentkeznek szóban / írásban 
email, messenger, viber, sms felületeken. (Az Intézmények által hirdetett előadások időnként ez alól kivételt 
képezhetnek, ahogy a termek befogadóképessége okán a résztvevők létszáma ezen helyszíneken rugalmasabban 
kezelhetőek) További esetekben a képzésekre küldött jelentkezésekre visszaigazolást kapnak a résztvevők emailen, 
mely alapján biztosítottá válik a tanfolyami hely. 

A képzés tényleges elindulásáról a MKEI egy meghívót küldve a pontos helyszínt jelzi a képzéshez, mely a tanfolyami 
hirdetésekben a város megnevezése mellett okkal nem szerepel, ahogy az a jelentkezők létszámától függően kerül 
kitűzésre. 

Ha a képzés indulásához szükséges létszám a gazdaságossági szempontoknak megfelel, akkor a jelentkezők létszáma 
alapján a lefoglalt helyszín véglegesítésre kerülésével a tanítás tényleges megtartásáról, a helyszínről minden kedves 
résztvevő egy értesítést kap emailcímére. 

MKEI így a helyszínt biztosítva tartja meg a képzéseket. A tanításra akkor kerül teljesítésre, ha adottak ezen feltételek 
és a további (egészségi állapot, időjárás, stb) körülmények. Ha valamilyen okból adódóan az előadás meghiúsulna, 
arról a MKEI a tanítás előtti napon,  de minimum 3 órával tájékoztatást ad a hallgató felé valamilyen formában (email, 
telefon, viber, messenger-üzenet, sms formában, személyesen stb). Meghiúsulás esetén a hallgató semmilyen 
jogorvoslattal nem élhet, ugyanakkor az esetlegesen előre fizetett díjat meghiúsulás esetében a MKEI maximum 3 
napon belül visszaküldi a Jelentkezőnek, más esetben közös elhatározás szerint a hallgató azt további tanfolyami 
alkalmakra használhatja fel, melyről külön írásban rendelkeznek. 

A tanfolyamok díja típusonként jellemzően egységes, időnként azonban az egyes városokban felmerülő költségek (pl: 
utazás, terembérlet, felhasznált eszközök) miatt eltérhet, melyet a hallgató az adott városban tartott tanfolyamra 
vonatkozó jelentkezési szándékával ideálisan fogad el. 

A tanfolyam, előadás díja így egyedileg kerül meghatározásra minden esetben, ahogy az a fent említettek okán függ a 
tanítás helyszínétől, oda- visszautazás költségétől, további paraméterektől egyidejűleg, A tanfolyam meghirdetése 
során szerepeltetett összeghez ugyanakkor megfelelően tartja magát a MKEI. A tanítás díját a hallgató a képzés napja 
előtt előrautalással, tanfolyami napon készpénzben/ utalással, azt követően 5 napon belül átutalással fizetheti meg.  

A tanítás során a MKEI vállalja, hogy az aktuálisan hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi a tevékenységeket. 
Magyarország területén a magyar jogszabályok szerint tartja az előadásokat, képzéseket. A tanításról a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően természetesen számlát ad a résztvevőknek.  

A képzésen jelenléti ívek készülnek.  

A MKEI tanításhoz kapcsolódó tevékenysége: M.n.s. egyéb oktatásként 8559 (TEÁOR) Tevékenységek Egységes Ágazati 
Országos Rendszerében lévő kóddal szerepel, mely a felnőttek számára ajánlott tanításokat tartalmazza elsődlegesen. 
A 8559 szakágazatba tartozó képzések nem adnak végzettséget, hivatalosan államilag elismert diplomát, oklevelet, így 
a képzések során szerzett információk nem jogosítanak titulusok betöltésére. 

 A belejelentett képzésekről a MKEI Tanúsítványt állít ki a Felnőttképzési Rendszerben, mely a tanfolyamon való 
részvételről, tananyag megismeréséről ad igazolást a Résztvevőknek. 

 A tanfolyamok technikai kivitelezésére vonatkozó jogszabály szerint a képzés többféle formában jöhet létre: 
intézményben, munkahelyen, otthon, bármilyen tanteremben, rádión, televízión, levelező formában, online, 
interneten, melyek közül a MKEI a személyes tanításokat és az otthon, levelező formában végezhető képzéseket 
részesíti előnyben. 

A MKEI Működési Szabályzatában és a Hallgatói Tájékoztatóban foglaltakat a tanítások minden résztvevője a 
képzésekre való jelentkezéssel tökéletesen fogadja el.  

Jelen Hallgatói Tájékoztató Hatályos: 2021.11.11-től. 

                                                                                                                    Klujber Katalin  
  


