
 

 

Hipnózis Érdekvédelmi 
Egyesület 

Etikai szabályzat 
 
 
A Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület előírásokat és útmutatásokat nyújt a hipnózis          
gyakorlásához, és szabályozza tagjai szakmai működésével kapcsolatos magatartását. Az         
Egyesület minden tagja köteles betartani a Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület Etikai          
szabályzatát, amelyet a tag az alábbi nyilatkozat aláírásával igazol. 

Mint a Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület tagja, elkötelezem magam amellett, hogy a           
szakmai kapcsolataimban az Etikai szabályzatnak megfelelően viselkedem és elfogadom         
az alábbi kijelentéseket: 

1. Elsődleges kötelességemnek mindig a kliens legjobb érdekét tekintem,        
legyen az egyén vagy csoport. 
2. Betartom azon ország jogszabályait, ahol a hipnózis gyakorlatát végzem.  
3. Tevékenységem végzése során magatartásom diszkrimináció mentes, azaz       
mentes bármely megkülönböztetéstől, nevezetesen faj, bőrszín, nem, nyelv, vallás,         
politikai vagy más meggyőződés, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni,         
születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtételtől. 
4. Csak a működési területemen, a kompetenciám és a hipnózis szakma          
ismeretanyagának és kompetenciájának határain belül nyújtok szolgáltatást. 
5. Nem végzek és nem is állítom, hogy bármilyen mentális vagy fizikai           
betegséget diagnosztizálok vagy kezelek, kivéve, ha a hipnózis tanúsítványom         
mellett rendelkezem olyan képesítéssel, amely törvény szerint felhatalmaz arra,         
hogy ezt tegyem, abban az országban, ahol a tevékenységet végzem. 
6. Nem használok olyan engedélyhez kötött vagy jogszabályban tiltott titulust,         
amelyre nem vagyok törvényesen jogosult abban az országban, ahol a          
tevékenységet végzem. 
7. Azon ügyfeleknek, akiknek igényei a kompetenciahatáromon kívül esnek, azt         
tanácsolom, hogy keressenek egy megfelelő alternatív szolgáltatást.  
8. A fizikai betegség, illetve fájdalom tüneteit mutató ügyfeleknek azt         
tanácsolom, hogy forduljanak orvoshoz, ha ezt még nem tették meg. 
9. Nem garantálok gyógyulást semmilyen állapotra, és nem teszek félrevezető         
állításokat vagy nyilatkozatokat az általam kínált szolgáltatások kimenetelére        
vonatkozóan. 
10. A szolgáltatás nyújtása előtt világossá teszem az ügyfél számára a          
szolgáltatásaim feltételeit és díjait. 
11. A szolgáltatásaim nyújtása során szerzett információkat bizalmasan       
kezelem, az adott ország jogi előírásainak megfelelően, ahol a tevékenységemet          
végzem. A titoktartás jogi feltételeit és korlátait a szolgáltatás nyújtása előtt az            
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ügyfél tudomására hozom. A szakmai publikációknál gondoskodom az ügyfél         
névtelenségéről és magánéletének védelméről. 
12. A szolgáltatás nyújtása előtt megszerzem a Kliens vagy kiskorú esetében a           
törvényes képviselő írásbeli hozzájárulását, melyhez a Hipnózis Érdekvédelmi        
Egyesület beleegyező nyilatkozatát alkalmazom.  
13. Nem létesítek intim társas kapcsolatot ügyféllel, az adott ügyféllel folytatott          
utolsó üléstől számított két éven belül. 
14. Szakmailag rendszeresen képzem magam.  
15. Felelősséget vállalok azért, hogy segítsem a közösséget megvédeni a         
hipnózis szolgáltatást etikátlanul nyújtó személyek ellen. Pl. a szakmai         
kötelességszegést jelentem a megfelelő szervezeteknek vagy hatóságoknak. 
16. Kollégáim megállapításait, nézeteit és cselekedeteit tisztelettel kezelem, és        
az ezekkel kapcsolatos véleményem kifejezésére a megfelelő csatornákat        
használom. 
17. A hipnózissal való segítségnyújtás jó szakmai hírnevének fenntartásával        
összhangban cselekszem. 
18. Egyértelműen különbséget teszek a nyilvánosság előtt magánemberként,       
illetve egy szervezet képviselőjeként tett kijelentéseim és cselekedeteim között. 

 

Megértem, hogy a Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület magas etikai normáinak fenntartása          
fontos támasza az összes hipnózissal foglalkozó szakember szakmai tekintélyének.         
Elfogadom, hogy minden szakmai tevékenységemet szigorúan a Hipnózis Érdekvédelmi         
Egyesület szabályai és előírásai szerint végzem, legyenek azok jelenleg vagy a jövőben            
kihirdetve. Elfogadom a Hipnózis Érdekvédelmi Egyesület hatáskörét és illetékességét,         
hogy ilyen szabályokat és előírásokat hirdessen ki, mivel időről időre szükséges lehet            
ilyen intézkedéseket hozni és érvényesíteni azokat. 

Megértem, hogy ha az etikai szabályok állítólagos megsértésével vádolnak, egy vizsgálat           
folyhat le a panasztevő által aláírt írásbeli panasz kézhezvételét követően. Tudomásul           
veszem, hogy amennyiben a panasz helytálló, a tagságom kizárásra vagy egy           
meghatározott időre felfüggesztésre kerülhet. Minden esetben elfogadom, hogy nem         
tekintem a Hipnózis Érdekvédelmi Egyesületet kárt okozónak bármely cselekedetéért,         
melyet azért tesz, hogy az etikátlan gyakorlat ellen védjen, vagy a szabályokat és             
előírásokat érvényesítse. 
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