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Együttműködési megállapodás 

 

 

……………………………………………………….. (Ügyfél ) 

Születési hely, idő : ………………., ………. év ……………………..hó ……………nap 

Anyja neve: ……..…………………………………………………………………………… 

Lakcím:………………………………………………………………………………………… 

       (Megbízó) 

és 

Szolarov Annamária e. v. (Coach) 

Székhely: 6033 Városföld, Szalvay M. u. 39. 

Adószám: 60681939-1-26 

Nyilvántartási szám: 22073708 

(Megbízott) 

között. 

 

1. Alaptételek 

1.1. A Coach vállalja, hogy az Ügyfél rendelkezésére áll a megállapodott időtartamokban és 

időpontokban.  

1.2. A Coach elkötelezett abban, hogy a megfogalmazott célok a fejlesztési folyamat során az 

Ügyfél javára megvalósuljanak.  

1.3. Az Ügyfél vállalja, hogy elkötelezi magát arra, hogy nyíltan és őszintén álljon a 

fejlesztési folyamathoz.  

1.4. Az Ügyfél vállalja, hogy hajlandó új tanulási módokat, tevékenységeket kipróbálni, 

megtartja vállalásait, és ha a megvalósítás során probléma merül fel, arról azonnal értesíti a 

Coachot.  

1.5. A fejlesztési folyamatban való részvétel nem kötelező jellegű. Amennyiben valamelyik 

félnek kifogása merül fel az alkalmazott módszerekkel vagy eljárásokkal szemben, akkor azt 

szándékával együtt jelzi a másik fél felé.  

1.6. A fejlesztési folyamatban alkalmazott valamennyi eszköz és módszer az Ügyfél és a 

Coach kölcsönös megegyezésén és elfogadásán alapul. A fejlesztési folyamat jelen 

megállapodás szerint ……………………, azaz …………………….. coaching ülésből áll.  
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1.7. A Coach a jelen megálapodásban meghatározott coaching szolgáltatást személyesen, a 

mindenkori Etikai Kódexben foglaltak betartásával köteles nyújtani, a jelen megállapodás 

szerinti kötelezettségeit nem ruházhatja át.  

1.8. A Coach a coaching szolgáltatást megfelelő gondossággal és alapossággal és a vonatkozó 

jogi és egyéb szakmai következményeknek és színvonalnak megfelelően végzi.  

1.9. A Coach köteles figyelmeztetni az Ügyfelet abban az esetben, amennyiben a szakmai 

szempontok alapján készített diagnózia alapján és/vagy a coaching alkalmak során kiderül, 

hogy a közösen kitűzött cél az Ügyfél fizikai és/vagy mentális betegsége, esetleg függősége 

miatt nem valósulhat meg. Ebben az esetben a Coach társterület szakértőit ajánlja az Ügyfél 

és a Megbízó figyelmébe és a jelen megállapodás felbontásra kerül.  

 

 

2. Rendszeresség, időtartam, eljárás 

 

2.1. Az egyes coaching ülések az ülés jellegétől függően 60-90 percig tartanak.  

2.2. Az Ügyfél és a Coach megállapodnak abban, hogy az Ügyfél legkésőbb az ülés 

megkezdése előtt 24 órával jelzi, ha valamilyen oknál fogva az ülésen nem tud részt venni. 

Amennyiben az Ügyfél nem jelzi a lemondást a megadott időben, úgy a coaching ülés 

megtörténtnek tekintendő és a Coach teljes ülésnek számol el az Ügyfél felé. Ha az ülés a 

határidőn belül a Coach hibájából hiúsul meg, úgy a Coach köteles ingyenes pótalkalmat 

biztosítani.  

2.3. A coaching ülésekről coaching ülésnapló készül, melynek tartalma szigorúan bizalmas.  

 

3. Titoktartás és dokumentáció 

 

3.1. A Coach a coaching üléről ülésnaplót vezet. Az ülésnapló tartalma szigorúan bizalmas, 

csak és kizárólag az Ügyfélre és a Coachra tartozik.  

3.2. A titoktartás nem terjed ki a következő területekre:  

3.2.1. Ha az Ügyfél kifejezetten azért ad valamilyen információt, hogy ezt a Coach 

másokkal  megbeszélje.  

3.2.2. Ha az Ügyfél vagy más személy fizikai sérülésével, bántalmazásával 

kapcsolatos információról van szó.  

3.2.3. Ha az Ügyfelet vagy más személyt etnikai, vallási, szexuális beállítottsága miatt 

megkülönböztetik, vagy zaklatásnak van kitéve.  
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4. Fizetési feltételek 

 

4.1. Jelen megállapodás a Coach óradíját, amely …………………………. perces alkalmakra 

vonatkozik, …………………..forint/alkalom összegben rögzíti.  

4.2. Az Ügyfél a coaching óradíját a Coach által kiállított számla alapján rendezheti  

 4.2.1. az aktuális ülés végén készpénben.  

4.2.2. a következő coaching ülés előtt 48 órával a Coach bankszámlájára történő  

átutalással.  

 A Coach bankszámlaszáma: 11603009-21105701-03000006 

 

5. Egyéb rendelkezések 

5.1. Kapcsolattartás 

5.1.1. Az Ügyfél és a Coach között a kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás történhet 

személyesen, telefonon vagy emailben.  

5.2.2. A coaching ülés az Ügyfél és a Coach személyes jelenlétében vagy e-coaching 

formájában (pl. Skype) valósul meg.  

 

 

 

…………………………, 2018. ……………………………………………………………. 

 

……………………………………    …………………………………… 

          Ügyfél         Coach  

 

 

 

 


