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Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége
Etikai Kódexe
Aláíró szervezetek vállaljuk, hogy szervezetünk a szakmai alapelvként alább részletezett etikai alapelveket
tagjaira nézve kötelezően betartatja.
1.

Tiszteletben tartjuk a coaching különböző értelmezéseit.

2.

A coach nem tesz hamis állítást sem szóban, sem írásban a coaching szakmáról vagy saját akkreditációjáról, képzettségéről, szakértelméről, tanúsítványáról, illetve nem tesz olyan kijelentéseket, amelyek nem igazak, vagy félrevezetők arra nézve, mit ajánl coachként.

3.

Amikor a tények és a körülmények szükségessé teszik (pl. személyes vagy szakmai indíttatású konfliktus, összeférhetetlenség esetén), a coach a lehető leghamarabb szakmai támogatást keres és megteszi
azokat a lépéseket, amelyek magukban foglalhatják végső esetben a coaching kapcsolat felfüggesztését, vagy megszakítását is.

4.

A coach vállalja, hogy nem sérti az ügyfél szabad akaratát.

5.

A coaching megállapodás vagy szerződés rögzít minden anyagi díjazást és egyéb feltételt. A coach
nem használja ki tudatosan a coach-ügyfél kapcsolatot más személyes, szakmai vagy anyagi előnyök
szerzésére.

6.

A coach az Ügyféllel és a Megbízóval világos megállapodásokat vagy szerződéseket köt és tiszteletben
tart minden szerződést és megállapodást, amelyek a professzionális coaching kapcsolattal
összefüggésben születtek.

7.

A coach a coaching folyamat elején részletes tájékoztatást ad a coaching természetéről, a titoktartás
jellegéről és korlátairól, a coaching megállapodás vagy szerződés pénzügyi és egyéb feltételeiről, és
igyekszik meggyőződni arról, hogy az ügyfél és a megbízó megértette és tudomásul veszi azokat.

8.

A coach tiszteletben tartja az ügyfélnek azt a jogát, hogy a coaching folyamat alatt bármikor
megszakíthatja a coaching kapcsolatot, a megállapodás vagy szerződés előírásait figyelembe véve.
Figyel azokra a jelekre, amelyek jelzik, hogy az ügyfél már nem látja hasznát a coaching kapcsolatnak.

9.

Ha a coach úgy látja, hogy az ügyfél vagy a megbízó érdekeit jobban szolgálná egy másik coach, vagy
más szakember bevonása, arra biztatja őket, hogy tegyék meg a szükséges változtatásokat.

10. A coach titoktartási kötelezettséggel kezel minden, az ügyfeleire és a megbízókra vonatkozó információt. Kizárólag egyértelmű megállapodás vagy szerződés birtokában adhat ki bármilyen információt harmadik félnek, kivéve, ha erre jogszabály kötelezi.
11. A coach egyértelmű megállapodást köt a coach, az ügyfél és a megbízó közötti információáramlásról. A
coach a coaching folyamat során az ügyfélről tudomására jutott személyes információkat a megbízó
részére sem szolgáltathatja ki.
12. A coach kollegiálisan működik együtt más coachokkal. Nyilatkozataival és magatartásával nem sérti
meg más kolléga, szakmai szervezet, vállalkozás és a szakma tekintélyét.
Az aláíró szervezetek fenntartják maguknak a jogot, hogy a tagjaikat érintő etikai kérdésekben a saját etikai
szabályaik szerint járnak el. Az Etikai kódex a hatályos etikai eljárási renddel együtt érvényes.
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