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               TERÁPIÁS SZERZŐDÉS  

Jelen terápiás szerződés képezi alapját a közösen folytatott munkánknak, magában foglalja 

egyrészt a tanácsadó/terapeuta kötelezettségeit, aki jelen esetben én, Kovács Szilvia vagyok, 

valamint a kliens jogait is kötelezettségeit. Ez adja a keretet ahhoz a kliens érdekében végigvitt 

folyamathoz, melyhez mindketten, én, mint tanácsadó, és Ön, mint kliens, elköteleződünk. 

Jelen szerződés minden egyes pontja érvényes mind az online térben, mind a személyesen vitt 

ülések esetében.   

Kérem vegye figyelembe, hogy jelen szerződés részét képezik az online folytatott konzultációt 

speciálisan érintő adatvédelmi megfontolások, melyet a https://www.inspiripsy.eu/adatvedelem/ 

oldalon olvashat,  

Valamint az online konzultáció klienst is érintő speciális feltételeinek betartása, melyről itt 

tájékozódhat: https://www.inspiripsy.eu/onlinecounseling/ 

Bizalom, megbízhatóság___________________________________________ 

A legfontosabb összetevője egy terápiás folyamatnak, hogy a kliens teljes bizalommal forduljon 

terapeutájához, és mindent képes legyen feltárni önmagából félelmek nélkül. Ehhez talán 

szükséges tudnia, hogy a terápiás ülésen elhangzottakat a legszigorúbb titoktartási és 

adatvédelmi törvények szabályozzák, mind Magyarországon, mind az Egyesült Királyságban. 

A bizalmasan megosztott információ, valamint személyes adatok rögzített formái semmilyen 

körülmények között nem adhatók ki harmadik félnek, kivéve, ha a kliens igényt támaszt erre, 

illetve ha önmagára és másokra veszélyes viselkedés módot tanúsít. 

Az ülések_______________________________________________________ 

Az ülések 50 perc hosszúak, illetve a hipnoterápiás foglalkozások esetében 90 percig is 

elnyúlhatnak, ezt azonban előre jelezzük, megbeszéljük. Adott időben kezdődnek s adott ideig 

tartanak. Amennyiben a kliens (Ön) késik, az az Önre szánt ülés időt rövidíti meg, amennyiben 

korábban érkezik, várnia kell az ülés adott idejű kezdésére. 

Az ülések gyakorisága, és a terápiás folyamat hossza___________________ 

Általában heti egyszeri alkalommal, lehetőleg mindig ugyanazon a napon ugyanabban az 

időben találkozunk. Ettől eltérő esetekben, vagy krízis állapotokban megegyezhetünk heti több 

illetve kevesebb ülésszámban. Az, hogy az Ön számára melyik a legideálisabb, az első bevezető 

beszélgetésen feltárul, és terapeutája, jelen esetben én, Kovács Szilvia, adok egy javaslatot a 

legmegfelelőbb gyakoriságra. 

A terápiás folyamat hossza, szintén az Ön problémájától, és az ennek megfelelően felállított 

céloktól függ. Ezt szintén az első ülés alkalmával közös megegyezésben állítjuk föl.  

https://www.inspiripsy.eu/adatvedelem/
https://www.inspiripsy.eu/onlinecounseling/
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Megegyeztünk ______  kezdeti ülésen keresztül folytatott közös munkában. 

A tanácsadás/terápia célja, tartalma__________________________________ 

A bevezető három ülés alapján megállapodtunk az alábbi elérendő célokban: 

……….........................................................................................................................................., 

melyeket az alábbi módszerek segítségével érhetjük el: 

……………………………………………………………………………………………......... 

Óradíj___________________________________________________________ 

Pszichológiai tanácsadás/terápia 

egyéni:________Ft./€/£ /ülés, pároknak:________£/ülés 

Hipnoterápia:_________£/ülés. 

Az óradíjak évente 10%kal növekedhetnek, követve az aktuális inflálódást. A fizetés preferált 

módja az előre utalás., melyet bankközi tranzakcióval, Transferwise-on keresztül vagy Revolut 

számlára rendezhet. Bankszámla adatok: 

HSBC Bank UK  

Miss S Kovacs  

ac.no:42633248 sorte code:40-13-07   

IBAN GB07HBUK40130742633248 

Az utalandó összeg egyénileg egyeztetett óramennyiséget jelent, 1, 3, vagy 5 ülés óradíja, 

melyet a legelső ülés időpontjáig ékeztetni kell a fenti bankszámlára. Ellenkező esetben a 

lefoglalt időpont automatikusan törlődik. 

______ülés/tömb.________ összeg, első ülés időpontja: ____________ 

Lemondás_______________________________________________ 

A lemondás 48 órával a megbeszélt időpont előtt lehetséges. Azon belüli lemondás az óradíj 

kifizetési kötelezettségével jár. Amennyiben havonta több mint 1 lemondás érkezik, 

megfontolandó a terápiás folyamat lezárásának lehetősége. 

Amennyiben a terapeuta mondja le az órát, azt igyekszik 1 héttel az adott ülés előtt tudatni a 

klienssel, és másik időpontot ajánlani a lemondott helyett. 

Vis maior esetek (váratlan, előre be nem látható akadályoztatás) egy alkalommal elfogadhatok 

a terápiás folyamat hosszán.   
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Lezárás_________________________________________________________ 

A lezárás pont olyan fontos része a terápiás folyamatnak, mint annak egésze. Ezért nagyon 

fontos, hogy már az elején rögzítsük: A kliensnek (Önnek) joga van bármikor abbahagyni a 

terápiás/ tanácsadási folyamatot, azzal a feltétellel, hogy miután döntését terapeutájával (velem, 

Kovács Szilviával) megbeszélte, felkészül még további minimum 2 ülésre. Ez a két ülés jelenti 

azt a biztonságos elválási folyamatot, melyben az együttműködésünkből származó fejlődéseit, 

növekményeit rögzítjük, és az esetleges további lehetőségeit számba vesszük. 

Kapcsolattartás___________________________________________________ 

Az üléseken kívül hetente egy alkalommal a kliens (Ön) élhet azzal a lehetőséggel, hogy 

terapeutáját, jelen esetben engem (Kovács Szilviát) vagy telefonon, vagy emailen keresztül 

elérhet, amennyiben úgy érzi, erre van szüksége, bármilyen kérdéssel kapcsolatban. 

A heti egy alkalmon felüli hívásokra nem áll módomban reagálni. 

Alkoholos befolyásoltság___________________________________ 

Természetesen drog vagy alkoholos kábulatban nem folytathatók ülések. Ha így érkezik a 

terápiára, a terapeutának jogában áll ettől elállni, és másik időpontot ajánlani a kliens teljes 

fizetési kötelezettsége mellett. 

Szerződésszegés___________________________________________ 

Mivel a fenti szabályok adják azt a biztonságos keretet, amelyben a terápiás munka hatékonyan, 

eredményesen folytatható, a terapeuta/tanácsadó csak abban az esetben képes felelősséget 

vállalni a célok elérésért, amennyiben a kliens megérti, vállalja és betartja azokat. A sikeres 

kimenetel érdekében vállalása a folyamat során felmerülő, terápián kívüli feladatok elvégzésére 

is vonatkozik. Amennyiben ez nem történik meg, nem várható el a célok maradéktalan elérése 

sem. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül az órák ismételt elhagyása, az időpontváltoztatás túlzott 

gyakorisága (megengedett 1 alkalom/3 hó), a fizetés elmaradása, a kommunikációs szabályok 

megsértése, melyek elkövetése esetén a terapeutának/tanácsadónak jogában áll a terápiás 

folyamat azonnali felfüggesztése. 

 

Fentieket, beleértve a https://www.inspiripsy.eu/adatvedelem/ oldal, valamint a 

https://www.inspiripsy.eu/onlinecounseling/ oldal tartalmát elolvastam, megértettem, és 

elfogadtam, melyet vagy aláírásommal, vagy a Formstack Sign által küldött digitális 

szerződésformátum  jóváhagyásával hitelesítettem. 

https://www.inspiripsy.eu/adatvedelem/
https://www.inspiripsy.eu/onlinecounseling/
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Kliensek nevei:     

Aláírásuk:     

 

Kovács Szilvia                   

Tanácsadó Szakpszichológus, Integratív Hipnoterapeuta 

 

DÁTUM:  

 

 


