LÉNYEGES JOGI TÁJÉKOZTATÁS
Az Innermetrix Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 96.; cégjegyzékszám:
01-09-663430; képviseli: Malcsiner Maximilián Péter ügyvezető), valamint a képviseletében eljáró
Malcsiner Maximilian Péter (lakcím: 07181 Palmanova, Cas Saboners 45.; anyja neve: Laczkó Viola),
mint megbízott („Megbízott”) által nyújtott és a jelen honlapon elérhető konzultációk, tanácsadás, egyéni
és csoportos foglalkozások, előadások és egyéb szolgáltatások (a továbbiakban együttesen:
„Szolgáltatások”):
o

Nem minősülnek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 103 § (1)-(2)
bekezdése
szerinti
pszichoterápiának,
vagy
klinikai
szakpszichológiai
tevékenységnek, továbbá nem minősülnek a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet szerinti
80-as szakmakód alá tartozó, kiegészítő gyógyászati tevékenységnek;

o

Nem minősülnek továbbá a 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet és a 11/1997. 11/1997. (V.
28.) NM rendelet hatálya alá tartozó természetgyógyászati tevékenységnek, továbbá
nem minősülnek a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet szerinti 18-as szakmakód alá tartozó
pszichiátriai kezelésnek vagy pszichoterápiának;

o

Nem minősül egyéb pszichológusi, vagy egyéb, általam kifejezetten meg nem
nevezett, szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettségnek sem;

o

Betegeket és betegségeket Megbízott nem gyógyít, egészségügyi tevékenységet nem
végez;

o

Megbízott, illetve képviselője a tanácsadói, mentori, tréneri, hatékonyság növelő
tevékenységét az International Coach Federation (ICF) etikai, metodológiai
minősítésű vezetői coach képzése alapján végzi, melyet Skóciában (Edinburgh)
szerzett oklevél tanúsít, amely nem minősül a magyar felsőoktatásban megszerzett
„coach – üzleti edző” szakképesítésnek, vagy egyéb felsőoktatásban, vagy az OKJ
rendszerben megszerzett végzettségnek;

o

Megbízott a Szolgáltatásai az üzleti hatékonyságot és a megfelelő életmód kialakítását
támogatják, de semmiképpen nem helyettesítenek semmilyen gyógymódot, egészségügyi,
gyógyászati, pszichoterápiás, vagy egyéb szükséges kezelést és Megbízó kifejezetten
elfogadja és tudomásul veszi, hogy ilyen jellegű problémák esetén a megfelelő
szakképesítéssel rendelkező, kompetens szakembert kell felkeresnie. A Megbízott
Szolgáltatásait mindenki saját felelősségére veszi igénybe, saját egészségi állapotának
figyelembe vételével.

o

Megbízott bármilyen más jellegű pozitív változást sem ígérni sem kizárni nem tud.

Megbízott, illetve képviselője a végzettségével, szakképesítésével és bármilyen egyéb kérdésben
készséggel nyújt további tájékoztatást annak érdekében, hogy a Szolgáltatásaival kapcsolatos minden
tévedést, illetve félreértést elkerüljön és hogy a potenciális megbízók megalapozott üzleti döntést tudjanak
hozni a Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A jelen honlapon történő bármely Szolgáltatás megrendelése a
fenti tájékoztatások kifejezett tudomásulvételének minősül, mely tájékoztatás elfogadásának hiányában a
Szolgáltatások nem vehetőek igénybe.

