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Beleegyező nyilatkozat 

Alulírott,

Név:            
Leánykori név:
Születési hely és idő:
Anyja neve:
Lakcím:

A kezelés indoka, panasz: ......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Ha van orvosi dokumentáció - kezelés, illetve kezelési javaslat ismertetése:
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

 Tudomásul veszem, hogy a nyújtott szolgáltatás nem tartalmaz semmilyen engedélyhez 
kötött orvosi eljárást, beavatkozást, nem helyettesíti az orvosi, pszichiátriai vagy 
pszichológiai kezelést, az ülés alatt diagnózis nem készül. Elfogadom, hogy a 
hipnózis/hipnoterápia egy módszer, azt nem tartom orvosi vagy bármilyen egyéb államilag 
elfogadott szakképesítést, engedélyt, ellenőrzést igénylő beavatkozásnak. Az önként vállalt 
kezelésemet nem tartom az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eü. tv.) és az 
annak végrehajtásáról szóló jogszabályok hatálya alá tartozónak, azt a közérzetem javító 
tevékenységnek minősítem, általam kért segítségként határozom meg. Azzal a tudattal vetem
alá magam a Pannon Termék Kft. által nyújtott szolgáltatásnak, hogy annak 
eredményességében én vagyok a leglényegesebb tényező.

 Beleegyezem, hogy a hipnózis-ülésemről hangfelvétel készüljön, mely a hipnózis, 
hipnoterápia fejlődése érdekében felhasználható, de kizárólag az anonimitásomat 
tiszteletben tartva. A hangfelvétel a felvételt készítőnek a tulajdona.

 Tudomásul veszem, hogy az ülés alatt készült feljegyzések, hangfelvételek bizalmasak, és 
ezen adatokat a terapeuta (jelen esetben: a segítő) nem oszthatja meg harmadik féllel a 
kliens írásos beleegyezése nélkül. Ez alól kivételt képeznek a törvényi szabályozásban 
rögzített esetek (pl.: jogi eljárások esetén)

 Vállalom, hogy a hipnózis eredményessége érdekében a terapeutával együttműködöm. Hoz-
zájárulok személyes adataim, egészségügyi adataim kezeléséhez a hipnózis eredményessé-
gének elősegítésére.
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 Részletes és érthető tájékoztatást kaptam a tervezett ülésről, céljáról és természetéről, annak 
előnyeiről, a várható eredményekről, a felmerülő kockázatokról. A módszer alkalmazásával 
összefüggő rizikótényezőket az ülés előtt megismertem, elmagyarázták. A hipnózis lényeges
tulajdonságainak ismeretében vetem alá magam az ülésnek.

 Kötelezettséget vállalok arra, hogy az általam igényelt szolgáltatás díját meghaladó összegű 
kártérítési igényt nem érvényesítek, kivéve, ha velem szemben elkövetett szándékos károko-
zás valósulna meg. Tudom, és vállalom, hogy ebben az esetben a szándékosság tényét bizo-
nyítanom kell. 

 Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatom az ezt követő hipnózis-ülésekre is érvényesek.

A fenti nyilatkozatot elolvasás, és értelmezés után, mint a valóságnak és a saját akaratelhatározá-
somnak megfelelőt, sajátkezűleg aláírom.

Budapest,           év                 hó        nap

                ..................................................
                                                aláírás
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