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ELŐSZÓ 

 

A szépségszakmákkal, azon belül is közelebbről a fodrász, kozmetikus, kéz-, és lábápoló, 

műköröm építő szakmával a gimnázium befejezése után kerültem kapcsolatba, 1986-ban. 

Olyannyira, hogy a fentebb említett három szakma közül, az egészségügyi és gyógyászati 

vonatkozása miatt a lábápolás, más néven a pedikűrös szakmát hivatásomul választottam. Az 

akkor még az Egészségügyi Minisztérium hatáskörébe tartozó szakma oktatását, igen magas 

elvárásokkal a Kisiparosok Országos Szövetségének Szakmafejlesztési Központja végezte. Az 

első szakmai oklevelemet itt szereztem meg. Ettől kezdve folyamatos tanulással építettem 

tudásomat és hivatásszerűen ma már a lábápolás, pedikűr prevenciós, rehabilitációs és 

podológiai gyógyászati kezeléseivel foglalkozom szakorvosi háttérrel, együttműködéssel. 

Tanulók továbbképzését, oktatását, vizsgáztatását végzem, önálló iskolát működtetek, 

melyben a mai napig az Országos Ipartestülettel együtt tevékenykedem. 

 

2005-ben az a megtiszteltetés ért, hogy az akkor még Nemzeti Szakképzési Intézet (ma 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet) megbízásából részt vehettem a Nemzeti 

Fejlesztési Terv részeként szervezett foglalkozás- és munkakörelemző Operatív Programjának  

műhelymunkájában, mint munkaszakértő. Így ismerkedtem meg a szakképzés tartalmi, 

módszertani és szervezeti fejlesztésével, illetve az új szakképzési szerkezet kialakításának 

folyamatával. 

Ez a műhelymunka adott lehetőséget az eddigi szakmai tapasztalataim összegyűjtésére, 

analizálására, átgondolására. Kirajzolódtak előttem az új kompetencia-alapú képzés, a 

modularizáció, az új szakmai és vizsgakövetelmények körvonalai.  

A későbbiekben a pedagógiai főiskolai tanulmányaim tovább bővítették ismereteimet, 

felkeltették érdeklődésemet a téma további tanulmányozására. 

 

Napjaink világában a globalizáció hatását az élet minden területén megtapasztalhatjuk, így 

ez a saját szakterületemen is megfigyelhető.  

A szépségszakmákban megfigyelhető tömegessé vált képzés, a képzőintézmények igen 

magas száma, az oktatás szétaprózottsága megítélésem szerint kedvezőtlen hatással van a 

szakmai tevékenységek, a szolgáltatások minőségére. 
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Hivatkoznék a NSZFI ( Nemzeti Szakképzési Intézet) honlapján elérhető statisztikai adatokra 

a 19-es, Egyéb szakmacsoport-ban sikeres vizsgát tett hallgatók számát illetően, mely a 

következőképpen alakult: 2009-ben a  Közép- Dunántúli Régióban a kozmetikus képzést 35, a 

fodrászt 53, a kéz, és lábápoló, műkörömépítő képzést pedig 214 hallgató zárta sikeres 

vizsgával. (Forrás: https://vny.nive.hu/statisztika/index.php?ok=1) Ebből az utóbbira 

szeretném felhívni különösen a figyelmet. 

A régióban a Munkaügyi Központ nem tartott nyilván munkaerőpiaci foglalkoztatási 

igényt ezekben a szakmákban,  különösen nem a kéz, és lábápoló, műkörömépítő szakmában. 

Gyakorlati tapasztalataim is ezt erősítették. 

A tömeges képzések etikai vonatkozásait kutatni, feltárni, és a megoldások keresése 

szakdolgozatom feladata. 

 

Egy 2008-ban írt szakdolgozatom kutatása a Pécsi Tudományegyetemen a szépségszakmák 

elégedettségi vizsgálatával méri a szolgáltatásokkal szembeni elégedettséget a 

szolgáltatásokat igénybevevők körében, illetve a szolgáltatásokat nyújtók, a dolgozók 

elégedettségét pályájuk sikerességével Dunaújvárosban és vonzáskörzetében. 

Kutatási eredményeim azt mutatták, hogy a szolgáltatásokat igénybevevők magas számban 

elégedetlenek a szolgáltatások minőségével, valamint jelentősen fontos a szolgáltató 

személyisége. (Lásd 1. sz. melléklet) 

 

Emellett kutatási eredményeim 51 %-os megelégedést mutattak a szolgáltatásokat végzők, 

a dolgozók körében pályájuk sikerességével, az azzal való megelégedéssel kapcsolatban. 

(Lásd 2. sz. melléklet) 

A világméreteket öltő diabétesz, cukorbetegség komoly kihívást és veszélyt jelent a 

pedikűrös, lábápoló tevékenységeket, de az egész szépségszakmai szolgáltató ágazatot 

tekintve. 

A két kutatási eredményem, a gyakorlati tapasztalataim arra engedtek következtetni, hogy 

szoros összefüggés van a szolgáltató személyisége és a vevői megelégedés, valamint a 

szakmai pályával való elégedettség, és annak  sikeressége között, valamint az ezen a területen 

jellemző túlképzés között. 

A felnőttoktatási szakértői tanulmányaim során  ezen a területen lefolytatott Cheekland- 

féle elemzésem, mely a tapasztalt probléma okainak, a probláma gyökerének keresésére 

irányult, tovább erősítette feltevéseimet ennek a szoros összefüggésnek igazolásában. 
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Egy további SWOT elemzésem során pedig összevetettem a jelenlegi állapotokat az 

általam kívánatosnak tartott állapottal. 

A lefolytatott elemzéseket az alapvető okok megtalálásában és a lehetséges megoldásaiban 

is célrevezetőnek találtam. 

Megállapítottam, hogy a szakmai alapok újragondolásával, az alapvető etikai szabályok  és 

alapelvek rögzítésével és küldetésnyilatkozat megfogalmazásával, etikai kódex 

megalkotásával meg lehet alapozni egy új rendszert, a további munkát, mely megoldásként 

megfelel új szakmai célok kitűzésére. 

Az új célok egy Minőségbiztosítási Rendszer alapjai lehetnek, mely a minőségi szakmai 

tevékenységet szolgálja.  

 

A vonatkozó szakirodalom feldolgozása során számos etikai, morál etikai munkát 

elolvastam, számos etikai, szakmai etikai kódexet tanulmányoztam. 

Amellett, hogy személyesen is nélkülözhetetlennek tartottam a szépségszakmák 

szolgáltatói számára az erkölcsi alapokat, szakmai etikai szabályokat összegző etikai kódex 

összeállítását, az IPOSZ ( Ipartestületek Országos Szövetsége) és a MOSZI ( Magyar 

Országos Szakmai  Ipartestület), melynek Etikai Bizottsága elnöknek választott,  szintén 

szükségesnek tartotta. 

A szolgáltatások minőségének általában vett romlása számos panaszra adhat okot a 

szolgáltatásokat igénybevevők részéről, valamint esetleges kártérítéi igényre is. 

Erre a szolgáltatásokat végzőknek fel kell készülniük. 

Emellett a Szépségszakmák Szolgáltatóinak Etikai Kódexéhez szorosan kapcsolódva 

készült a MOSZI Tagok Etikai kódexe, mely egy további fejlesztés, a  minőségbiztosítási 

rendszer egyik elemének, egy védjegy megalapításának alapja. A két etikai kódex része egy 

Minőségbiztosítási Rendszernek, mintegy alapja annak. 

A Minőségbiztosítási Rendszer további elemei későbbi munkám során kerülnek majd 

kidolgozásra. 

Személyes érintettségemet jelenti továbbá, hogy az a szakterület, melyen tevékenykedem, a 

diabétesz, a cukorbeteg lábak ellátása egy igen kockázatos terület, úgy a szolgáltatást 

igénybevevők, mint a szolgáltatást végzők részéről. 

Az egész világot súlyosan érintő betegség a diabétesz vészes méreteket ölt napjainkban és 

az előrejelzések csak rosszabb várható eredményeket mutatnak. (Lásd 3. sz. melléklet) 



ELŐSZÓ 

11 / 53 

Erre a szakmáknak fel kell készülniük, különösen a pedikűrös, de az összes többi 

szakmának is, hiszen szolgáltatási területük az ember, annak fizikai, kémiai befolyásolása a 

kezelések által. 

Emellett ez egy veszélyes szakterület a betegre nézve, a nem megfelelő, és nem szakszerű, 

elővigyázatos, folyamatosan orvos által is ellenőrzött kezelés  következményei súlyos 

egészségkárosító hatással lehetnek. 

2010-ben MOSZI kezdeményezte a gyógypedikűrös képzés bevezetését, s ez tovább erősíti 

azt az igényt, hogy az ehhez szükséges etikai alapelvek rögzítésre kerüljenek egy etikai 

kódexben. 

Kockázatos a gyógyászati, szakmai szolgáltatás elvégzése, nem elegendő a 

kockázatviselési biztosítás sem, bár biztosítók ilyen jellegű biztosítást erre a szakterületre nem 

kötnek. 

A biztosítók állásfoglalása ebben az esetben túl kockázatosnak itéli meg magát a 

szakterületet, de főleg a szakmai szolgáltatók felkészültségével, annak hiányosságával 

magyarázzák elutasító hozzáállásukat. 

Ezek a fent említett körülmények arra késztettek, hogy dolgozatom témájául is olyan 

területet jelöljek meg, mely lehetőséget ad további kutatások elvégzésére, illetve bővíti 

ismereteimet a témához kapcsolódóan, valamit hozzásegít a lehetséges megoldások 

megtalálásában. 

 

Köszönetet mondok minazoknak, akik ebben a számomra fontos és nehéz feladatban a 

segítségemre voltak és vannak. 
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1. Tájékoztató A Szépségszakmák Szolgáltatóinak Etikai 

Kódexéről 

 

Az Ipartestületek Országos Szövetsége (továbbiakban IPOSZ) javaslatot tett a 

tagszervezetébe tartozó ipartestületeknek, így a MOSZI-nak is (Magyar Országos Szakmai 

Ipartestület) egy országos hálózatba tartozó Fogyasztó Egyeztető Fórum kiépítésére, 

amelynek feladata a szakmai tevékenységek gyakorlása közben esetlegesen felmerülő vitás 

helyzetek kezelése, az ipartestületi tagokat megóvni minden olyan hatósági, jogi eljárástól, 

amely érinti őket, a békés egyeztetés elősegítése. 

 

Az IPOSZ Országos elnöksége egyetért az Ügyvezető Elnökség javaslatával a Fogyasztói 

Egyeztető Fórum hálózatának kiépítésével. 

 

Az Ipartestületek ennek alapján javasolta beépíteni az Alapszabályukba az Egyeztető 

Fórum működésének lényeges feltételeit, valamint azt, hogy ez az országos hálózathoz 

tartozik. 

 

Fentiekre való tekintettel javasolt az Alapszabály módosítása, mely rendelkezik arról, 

hogy az ipartestület tagjai a fogyasztói egyeztető eljárás kezdeményezése esetén kötelesek az 

egyeztetésben részt venni, a vitás ügyek békés, gyors rendezését elősegíteni, és a Fogyasztói 

Egyeztető Fórum határozatát betartani. 

 

Az IPOSZ vállalja a fórumok népszerűsítését, együttműködik a fogyasztóvédelmi 

felügyelőségekkel, közigazgatási hivatalokkal, a gazdasági kamarákkal. A tagok részére 

továbbképzést, előadásokat szervez a szakmai és a jogi ismeretekről. 

A Szépségszakmák Szolgáltatóinak Etikai Kódexe - a továbbiakban Etikai Kódex a 

szépségszakmák körébe tartozó szolgáltatók számára készült, az írott és íratlan szabályok 

összegzése, mely illeszkedik a nemzetközileg is elfogadott etikai elvárásokhoz, Magyarország 

Alkotmányához, és az igazságügyi szakértők etikai kódexének etikai szabályaihoz, a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara és a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák etikai 

kódexéhez. 
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Illeszkedik a szakmákra vonatkozó törvényi és egyéb szabályozásokhoz. 

 

Szemléletváltást - prevenciót – nyitottságot – kompromisszumkészséget, - a 

kommunikáció működtetését, vitás helyzetek békés megoldásának elősegítését, a fenntartható 

fejlődés megteremtését, minőségbiztosítási rendszerek kiépítését szolgálja. 

 

Miért van erre szükség?  

 

A világ és a benne zajló globalizációs folyamatok igen nehéz gazdasági, társadalmi 

helyzetet teremtenek mindennapjainkban. 

Az Európai Unió célul tűzte ki ennek a folyamatnak mintegy megoldásaként és 

feloldásaként a tudás alapú társadalmak megteremtését. 

 

A piacgazdaságban egyre jelentősebb gazdasági tényező és tőke a tudás, információ, 

minőségi munka, a kultúrált kiszolgálás, a színvonalas szolgáltatás és a minőség fejlesztése. 

 

Rendkívül fontos, hogy tagszervezeteink tagjai mindezen követelményeknek 

megfeleljenek. 

 

A felkészítés a munkába állást megelőzően igen sokhelyütt megfelelő színvonalú, de 

nagyon sok helyen maguk a felkészítők sincsenek tisztában a szépségszakmák 

szolgáltatásainak jogi és egyéb szabályozásával. 

 

A törvények, szabályozók betartása fontos a saját jól felfogott érdekünkben ez az alap a 

mindennapi tevékenység végzéséhez.  Ezek nem tudása súlyos, sokszor jogi 

következménnyel, kártérítési kötelezettséggel, bírságokkal járhat, különféle 

konfliktushelyzeteket teremthet. 

 

Ezeknek a megelőzése, és az esetlegesen kialakuló konfliktushelyzetek kezelése és 

feloldása a feladata a Fogyasztói Egyeztető Fórumoknak. Ilyen konfliktushelyzetek 

kialakulhatnak a szolgáltatásokat igénybevevők, fogyasztók és a szolgáltatásokat nyújtók 

között, szolgáltató és szolgáltató között, szolgáltató és beszállító között, vállalkozó, 

szolgáltató és a hivatalok között. 
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Ehhez nyújt segítséget a gondos előkészítő és kutatómunka alapján megírt szakmai etikai 

kódex, a Szépségszakmák Szolgáltatóinak Etikai Kódexe, ennek segítségével készítettem el a 

Kéz- és lábápolók, műköröm-építők Szakmai Etikai Kódexét is. Tartalmazza a munkám ezen 

szakmák gyakorlásának jogi szabályozását, a szakma írott és íratlan szabályainak összességét, 

azokat a kompetenciákat, melyek nélkülözhetetlenek a napi szolgáltatói gyakorlat során. 

 

Hogyan néz ki ez a gyakorlatban? 

Az ipartestületekhez érkezik valamely panasz, kérés, azt az ipartestület köteles 

kivizsgálni, a békéltetést elősegíteni.  

 

Cél: 

➢ Az Európai Törvények, előírások érvényesítése, az alkotmányos jogok 

érvényesítése, a hazai törvények és előírások betartása, a helyi rendelkezések 

alkalmazása. 

➢ Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés, a fogyasztó elégedettsége, a 

vállalkozó megbecsülése, a szakmai jó hírnév megtartása. 

 

Ehhez kíván segítséget nyújtani az ipartestület és jómagam, elősegítve az Etikai Kódexben 

foglaltak minél szélesebb körben való megismertetését. 
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2. A Szépségszakmák Szolgáltatóinak Etikai Kódexének háttere 

 

2.1. Az Etikai Kódex hatálya 

 

A Szépségszakmák Szolgáltatóinak Etikai Kódexe (továbbiakban Etikai Kódex) a 

szépségszakmákban dolgozók (kozmetikus, fodrász, kéz- és lábápoló, műköröm-építő, 

masszőr, egyéb szépségápolási, prevenciós és rehabilitációs területen dolgozók) számára, 

valamint a MOSZI (Magyar Országos Szakmai Ipartestület) tagjai számára íródott, a jó 

gyakorlat nyilatkozatának szánva, mivel fontos, hogy mindenki megértse azokat az 

elvárásokat, aminek meg kell felelnünk saját munkavégzésünk során. 

 

Az alapvető filozófia, melyre az Etikai Kódex épül: a szépségszakmák valamennyi 

területén dolgozó munkája során  a tőle telhető legmagasabb szakmai tudással, nyitottsággal, 

őszinteséggel, tisztelettel , és felelős viselkedéssel járjon el. 

Hivatása gyakorlásának során juttassa érvényre személyes és üzleti megjelenésével, 

fellépésével, szakmai alázatával, azt a szakmai megjelenést, mely a szakmákban dolgozók 

valamennyi tagjára nézve a társadalmi megbecsülés kivívását szolgálja. 

 

Összefoglalja az Etikai Kódex azon etikai alapszabályokat, normákat, melyet valamennyi 

szakmában dolgozó ipartestületi tag, illetve ipartestületen kívüli dolgozó magára nézve 

kötelezően irányadónak elfogad, amennyiben tevékenységét az üzleti tisztesség, szakszerűség, 

és megbízhatóság  szellemében folytatja önmaga, szakmája,  és az egész társadalom javára. 

 

 

2.2. Az Etikai Kódex szintjei 

 

Ezen kódex az alapvető etikai elvekről rendelkezik, mint irányadó minden 

szépségszakmában dolgozó számára, teljes és részletes  kidolgozása kívánatos minden egyes 

szakma sajátosságainak jegyében. 
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A szépségszakmák társadalmi megbecsültségének elérése, jó hírnevének védelme minden, 

a szakmákat folytató szolgáltatónak kötelessége, önmaga és tevékenysége, a szakma 

érdekében, és emellett minden körülmények között szükséges, hogy példamutató erkölcsös 

magatartásával állást foglaljon, az ezzel ellentétes magatartásmódot elutasítsa és ellene 

fellépjen. 

 

A tevékenységét e szellemiségben végzőt megilleti a jó szakmai hírnévhez való jog. 

 

Ezen rendelkezések be nem tartása jogi és egyéb következményeket von maga után , 

melyet a területileg illetékes Ipartestület Etikai Bizottsága a körülmények gondos kivizsgálása 

mellett véleményez, az illetékes szakhatóságok felkérésére szakmai állásfoglalással lát el. 

 

 

2.3. Általános rendelkezések 

 

Szolgáltatás: valamiféle igény vagy szükséglet kielégítését, kiszolgálását takarja a 

kifejezés. 

Mindenképpen igény meglétén alapuló tevékenységet takar. 

Az igény kialakulása, illetve annak felkeltése, ébren tartása, illetve annak egyszeri, vagy 

folyamatos kielégítése az alapja az ilyen jellegű tevékenységnek, mely a szolgáltatás 

fogalmával él a tudatunkban. 

 

Szolgáltató: akár vásárlói igény, akár a szépség ápolásának, egészség megőrzésének 

igénye jelentkezik, azt valakinek ki kell szolgálni, valakinek azt teljesítenie kell. 

Ő a szolgáltató, aki minden esetben alárendeli magát a vendég igényeinek, kívánságainak, 

elvárásainak. 

Ez egy igen jelentős tény a szolgáltatást végzőre, annak személyiségére nézve, hiszen az 

alárendeltségi viszonyt el kell viselni,  örömmel, megfelelő hivatástudattal kell a munkáját 

nap mint nap ellátnia, hatókörének betartásával. 
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Ezen túlmenően egy egészséges egyensúlyt kell megteremteni a szolgáltatás végzőjének a 

mások és a saját igényei között. 

Ez csak megfelelő személyes, társas és szakmai kompetenciák birtokában lehetséges, 

mindemellett szükséges egy konstruktív, önmagát ismerő és fejleszteni képes, megfelelő 

attitűddel rendelkező személyiség, egyéniség, kellő egyensúllyal a mások számára hasznos, de 

önmagára nézve nem káros egység és egyensúly fenntartásában. 

Ez az élet valamennyi területén és valamennyi szakmában elérendő cél kell, hogy legyen, 

amelyre való felkészítés nyilvánvalóan az oktatás és nevelés feladata. 

Az ezt a feladatot ellátó tanároknak is magukévá kell tenniük ezt a célt, mint oktatási és 

nevelési célt, és beépíteni mindennapi munkájukba, a cél intencionális jellege okán. 

Ehhez önmaguk példamutató, környezettudatos magatartása a legmegfelelőbb követendő 

minta az oktatott és nevelt nemzedékek számára. 

Ebben a tekintetben a szolgáltató szakmák sajátos jelleggel bírnak, hiszen az oktatás során 

megfelelő gyakorlati idő eltöltésére kötelezettek a tanulmányaik során a sikeres 

szakmatanulás és szakmai vizsga érdekében. 

Így a szolgáltató szakmákat oktató és nevelő tanároknak személyes kontaktuson keresztül 

van lehetőségük a kívánatos személyiség fejlődését formálni, a megfelelő szolgáltatói 

magatartásmódot, mint követendő példát mutatni és megkövetelni azt. 

Tenniük kell ezt annál is inkább, mivel a szolgáltatói szakmáknak megvan az a sajátos 

jellege, különösen a szépségszakmák tekintetében, hogy a szolgáltatást igénybevevővel 

közvetlen, személyes kapcsolatba kerülnek. 

A kozmetikus, pedikűrös, masszőr szolgáltatói szakmák még ennél is sajátosabb jelleggel 

bírnak, mivel a szolgáltatásokat igénybevevő intim szférájába is behatolnak, szomatikus 

kontaktust teremtve, előidézve nemcsak saját személyiségük, magatartásmódjuk közvetlen 

hatását, hanem adott esetben fizikai, biokémiai hatásokat is a szervezetet tekintve. 

Tudjuk, hogy a személyiség személyiséget formál, fejlődése, átalakulása folyamatos.  A 

szocializáció is egy életen  át folyamatosan befolyásolja a személyiség fejlődését.  Azonban s 

nem szabad elfelejtenünk, hogy az ember antropológiai lény és személyiségének, 

kompetenciáinak fejlődése bonyolult mechanizmus . 

Mindezek figyelembevétele mellett íródott az Etikai Kódex, a szolgáltatóval szembeni 

etikai és egyéb elvárások, viselkedésének és magatartásának kívánatos elemei, és alapvető 

szabályai rögzítésére. 
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Végül, de nem utolsó sorban, kiemelt hangsúllyal mutatnék rá a szolgáltatói területen 

dolgozók mentális egészségének kérdésére, a megérzések fontosságára, és a kiégés 

veszélyére, annak megelőzésére. 

 

 

2.4. A szolgáltatások végzését meghatározó tényezők, jogi szabályozások 

 

A legalapvetőbb tényező az írott és nem írott etikai törvények betartása. 

 

A szolgáltatások végzésének befolyásoló tényezőit alapvetően a szolgáltatás típusa szabja 

meg, ez dönti el, hogy milyen jogi és egyéb szabályozás az, amely meghatározza 

gyakorlásának feltételrendszerét. 

Ez mindig függ az adott kortól, amelyben élünk, függ a kulturális közegtől, társadalmi 

környezet elvárásaitól. 

Irányadóak a jogszabályok, amelyeket figyelembe kell venni, és be kell tartani az adott 

szolgáltatás végzésekor. 

Másrészt függ a tágabb, a világban zajló folyamatoktól, továbbá a szűkebb kulturális 

környezettől, az adott társadalom elvárásaitól, a gazdasági környezettől, a szűkebb szociális 

környezettől, és emellett meg kell felelnie az adott szakmai elvárásoknak, a szolgáltatást 

igénybevevő elvárásainak, és végül, de nem utolsó sorban a szolgáltatást végző saját 

elvárásainak. 

Mindezeket a tényezőket alapvetően befolyásolja esetünkben az alább felsorolt több jogi 

tényező, melyek - mint magasabb rendű jogszabályok - a Szépségszakmák Szolgáltatóinak 

Etikai Kódexéhez irányadóak, és annak a Szépségszakmák Szolgáltatóinak Etikai Kódexe 

alárendeltetik. 
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3. A szolgáltatások alapelveiről 

 

3.1. Szakmaszeretet, hivatástudat, szakmai alázat 

 

A megfelelő attitűd kialakítása az oktatás és nevelés feladata, melynek során különösen 

fontos a szakmaszeretet, a szakmai hivatástudat kialakítása, és ezek fenntartására való 

képesség kifejlesztése. 

Ez igen nehéz feladat, különösen, ha a pályaválasztást nem annyira a szakmák iránti 

érdeklődés, hanem a szükség vagy munkanélküliség, vagy a pénz és annak minél hatékonyabb 

megszerzése befolyásolja. 

A megfelelő oktatói attitűddel rendelkező tanárok, szakoktatók képesek lehetnek a 

szakmai szeretet, és a hivatástudat átadására, ha ez, mint kitűzött cél, beépül minden egyes 

tanóra anyagába, megvalósítva az egyik legfontosabb didaktikai alapelvet. 

Így már a későbbi szakmai nemzedékek számára is magától értetődő etikai alapelv lesz a 

szakma szeretete és a szakmai hivatástudat, a szakmai alázat, mely a mindennapi tevékenység 

egyik legalapvetőbb irányadója. 

A szakmáját szerető szolgáltató a szépségszakmák valamennyi területén kötelességének 

kell érezze szakmájának tiszteletét, a szakmai elöljárók tiszteletét, hivatásának tekinti 

munkáját, ennek értelmében alázattal van iránta. 

A szakmai alázatot érvényesíti a szakmai kultúrával szemben, vendégeivel, a kollegáival 

szemben. 

Tiszteletben tartja mások szakmai és egyéb munkájának értékét, mások szellemi 

munkájának termékét, a szerzői jogokat. 

 

 

3.2. Az egészséghez való alkotmányos jog 

 

A másik legfontosabb alapelv, az egészséghez való alkotmányos jog tiszteletben tartása és 

megóvása a szolgáltatók mindennapi munkavégzése során. 

A szépségápolás szolgáltatásai minden esetben komplex szolgáltatások, igen összetettek, 

nemcsak magát a szakmai tevékenységet , hanem annak módját illetően is. 
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A szolgáltatást végzőnek fel kell mérnie a szolgáltatást igénybevevő állapotát  a szakmai 

szempontok szerint, a tanult módon a szakmai diagnosztizációt a relatív és abszolút 

tiltókörülmények és ellenjavallatok megállapításával és kizárásával felállítani, a szolgáltatást 

igénybevevő kikérdezésével, ispektio-val- szemrevételezéssel,és palpatio-val, tapintással. 

A kezeléseket megelőzően köteles bőpróbát végezni, a kezelést az eredménynek 

megfelelően megtervezni és elvégezni. 

Diagnózisa alapján köteles a szakorvosokkal történő együttműködésre, indokolt és 

meghatározott esetben a kezelését jóváhagyatni, illetőleg kiegészíteni, kezelését felügyeltetni, 

saját hatókörét semmiképpen nem túllépni, maximálisan figyelembe venni a 

tiltókörülményeket, ellenjavallatokat. 

 

 

3.3. A titoktartási kötelezettség 

 

A birtokába került adatokat vendégkartonon papíralapon, illetve számítógépes 

adatnyilvántartással, vagy akár együttesen mindkét módon , esetlegesen fényképes 

adatnyilvántartással együtt rögzítse, a dokumentumokat tárolja és őrizze, minden esetben a 

szolgáltatást igénybevevő beleegyezésével, a titoktartási kötelezettségének eleget téve, 

büntető jogi felelősségének tudatában, az adatvédelmi törvények betartásával. 

Fontos és kívánatos, hogy az esetleges vitás helyzetek, egyéb előre nem látható 

körülmények érdekében ezek az adatok visszakereshetőek legyenek.  Amennyiben szükséges 

és lehetséges olvashatóak, értelmezhetőek, felhasználhatóak legyenek a különböző esetek 

tisztázásának érdekében, előre nem látható pl. orvosi, jogi  beavatkozások során. 

 

 

3.4. Az egyenlő bánásmód elve 

 

Egy másik igen fontos alapelv, amelyet a szolgáltatói munkavégzés során szem előtt kell 

tartani, hogy minden ember egyenlő bánásmódot érdemel. 

Ehhez a Magyarország alkotmányában foglaltak az irányadóak. 

Napi tevékenysége során magatartásmódját jellemezze pozititív látásmód, legyen mentes 

mindennemű előítélettől, és ezt környezetének példamutatóan kommunikálja. 
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3.5. A legnagyobb gondosság elve 

 

Emellett igen fontos a szakmai kompetenciák birtokában a körültekintő, fegyelmezett, 

konstruktív munkavégzés, a szolgáltatótól elvárható legnagyobb gondossággal, felelősséggel.  

Végezze munkáját a mindennapi szolgáltatói tevékenységek gyakorlásakor a tőle 

elvárható legmagasabb szakmai szinten,  alkalmazza azt minden vendégével,  testi és pszichés 

egészségével szemben, valamint a környezetével szemben, óvja mindkettőt. 

 

 

3.6. A környezettudatos magatartás 

 

Alakítsa tevékenységét a környezettudatos magatartásmód jegyében. 

A szolgáltatói tevékenységei során törekedjen a környezetet nem veszélyeztető anyagok 

felhasználására. 

A felhasznált anyagok környezetbe juttatása során tartsa be a környezetvédelmi, 

közegészség és járványügyi előírásokat, a munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat, a 

veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat. 

Ehhez rendelkezzen Fertőtlenítési Tervvel, melyet az illetékes ÁNTSZ megvizsgál és 

jóváhagy, ezt függessze ki, rendelkezzen Munkavédelmi és Balesetvédelmi Tervvel, 

Kockázatbecslési Naplóval, Egészségügyi kiskönyvvel. 

A hulladékgyűjtés során törekedjen példamutatóan a szelektív hulladékgyűjtés 

alkalmazására, a keletkező veszélyes hulladék szabályszerű tárolására és  elszállíttatására.  

Valamennyi szakmai és egyéb tevékenységének gyakorlása közben törekedjen a 

takarékosságra, a környezetet kímélő magatartásmódra, a fenntartható fejlődés érdekében. 

 

 

3.7. A pozitív fejlődőképesség folyamatos fenntartása 

 

Elengedhetetlen önmaga  és a szakmai tudása, illetve az egész társadalom érdekében a 

szakmai tudásának folyamatos építése, fejlődőképességének folyamatos fenntartása, mentális 

egészségének  gondozása, a kiégés elkerülése, a konstruktív életvezetés megvalósítása, az egy 

életen át tartó tanulás jegyében. 
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4. Küldetésnyilatkozat 

 

Rögzíteném a 7 legfontosabb alapelvet, mint Küldetésnyilatkozatot, melyet minden 

etikusan tevékenykedő szolgáltató, és MOSZI tag a szépségszakmák szolgáltatásai és további 

szolgátatások nyújtásakor, valamint szakmai tevékenysége során magára nézve kötelezőnek 

tart, és betartja azt : 

 

1) Szakmaszeretet, szakmai hivatástudat, szakmai alázat 

2) Az egészséghez való alkotmányos jog tiszteletben tartása és az egészség megóvása  

3) A titoktartási kötelezettség betartása 

4) Az egyenlő bánásmód és a kölcsönös, őszinte tisztelet elve 

5) A szolgáltatótól elvárható legnagyobb gondosság elvének betartása 

6) Környezettudatos magatartás  a munkavégzés során 

7) A pozitív fejlődőképesség egy életen át tartó, folyamatos fenntartása 
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5. Az Etikai Kódex alkalmazásának módszertana 

 

Az Etikai Kódex irányelveinek alkalmazása minden olyan esetben elengedhetetlen, 

amikor a szakmai tevékenységet gyakorolják. 

Ennek minősül minden olyan tevékenység is, mely a szakmák népszerűsítésével, 

oktatásával, továbbképzéssel (elméleti és gyakorlati) kapcsolatos, versenyek, szakmai napok, 

konferenciák, kongresszusok, egyéb szakmai rendezvények szervezésével, szakmai 

fórumokon, összejöveteleken, szakmai feladatok ellátásával jár.  

Vitás esetekben az Etikai Kódex irányelvei és rendelkezési alkalmazandóak, az arra 

területileg illetékes Etikai Bizottságok közreműködése, és vizsgálatai alkalmával. 

Az Etikai Kódex alkalmazása a fentebb körülírt törvények, jogszabályok, határozatok, és 

követelményrendszerek figyelembe vétele mellett történjen, a szakmai sajátosságokat is 

tekintetbe véve. 

Minden esetet egyénileg kell kivizsgálni, az Etikai Bizottságok Működési Szabályzatának 

értelmében, annak betartása mellett. 

 

Az Etikai Kódex tartalmának megismertetése az egyes szakmákkal (mint ajánlás, illetve, 

mint alapelv) elengedhetetlen. 

Azt az egyes szakmák sajátosságaikat figyelembe véve részletese dolgozzák ki saját Etikai 

Kódexüket és tegyék azt minél szélesebb körben hozzáférhetővé, gondoskodjanak róla, hogy 

azt a szakmákban dolgozók megismerjék, magukévá tehessék, és betartsák azt. 

 

Az Etikai Kódexben foglaltak be nem tartása szakmai és jogi következményeket von 

maga után. 

Ennek kivizsgálására és a szakmai szakértői vélemény megalkotására, a következmények 

megfogalmazására és érvényesítésére a létrehozott szakmai etikai bizottságok illetékesek.  

 

Elégedettségi mérések lefolytatásával vizsgálják a Kódexben meghatározottak 

megvalósulását és a szakmai köztudatba való beépülését, a szakmai attitűd változásának 

irányát és mértékét, az Etikai Kódex gyakorlatban történő alkalmazását, a szolgáltatásokat 

igénybevevők, és a szolgáltatói szakmákban dolgozók elégedettségét. 
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Az elégedettségi vizsgálatok eredményeinek feldolgozását és értelmezését, annak 

közzétételét, visszacsatolást az Etikai Kódexben leírtakhoz. 

 

 

5.1. A szolgáltatóval szemben támasztott követelmények 

 

Általános rendelkezések: 

 

A szolgáltató szakmákban tevékenykedők munkavégzésük során a szakma írott és íratlan 

szabályai szerint járjanak el, azokat betartva végezzék mindennapi tevékenységüket, mások 

érdekeinek figyelembevételével, előtérbe helyezésével, figyelmes, udvarias 

magatartásmóddal, a tőlük elvárható legmagasabb szakmai tudás és gondosság mellett, az 

egészséget nem veszélyeztető módon, mindenkinek az egyenlő bánásmódot biztosítva. 

 

Munkáját büntetőjogi felelősségének tudatában, megbízhatóan, felelősségteljesen, 

pontosan, biztonságosan, kiszámíthatóan, szakmailag kifogástalanul köteles végezni minden , 

az ezen szakmai területen dolgozó. 

Ennek érdekében elengedhetetlen szakmai tudásának folyamatos megújítása, a 

továbbképzéseken való részvétel, az újabb ismeretek elsajátítása, a szakirodalom figyelemmel 

kísérése és a szakmai szervezetekkel való konstruktív együttműködés. 

 

A szolgáltató szakmák területén tevékenykedők kötelesek a szépségszakmák 

szolgáltatásait érintő általános és szakmai jogszabályokat, az összeférhetetlenségi szabályokat  

ismerni,  betartani és a betartatni, ezek érvényesülését biztosítani. 

 

A szolgáltatást végző köteles tevékenységét a kölcsönösség elvének érvényesülése mellett 

végezni, úgy a szolgáltatásokat igénybevevővel szemben, mint a szolgáltató szakmákat végző 

munkatársaival és kollegáival, szakmai elöljáróival szemben, illetve valamennyi üzleti 

partnerével szemben. 

Ezt köteles úgy gyakorolni, ahogyan azt az üzleti tisztesség, erkölcs, és a szakmai 

szokások megkövetelik, etikus magatartásával a szakmai jó hírnév kivívása és megtartása 

érdekében. 
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Kötelessége a szolgáltatás ellentételezéseként a szolgáltatások árait megállapítani, azt 

látható helyen  hozzáférhetővé tenni,  a szolgáltatás során történő módosulását, az előre nem 

látható körülmények következtében történő megváltozását a szolgáltatást igénybevevővel 

egyeztetve, annak beleegyezésével alkalmazni, nyugtaadási kötelezettségének  eleget tenni. 

 

A szolgáltatások végzéséhez köteles a személyi és tárgyi feltételeket biztosítani.  

Ehhez szakmánként a Szakmai és vizsgakövetelmények( továbbiakban SZVK) és az 

esetlegesen már kidolgozott szakmai útmutatók rendelkezései az irányadóak és kötelező 

érvényűek. 

Az egyes szakmákra kötelező jelleggel vonatkozó SZVK a Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Intézet honlapján mindenkor elérhetőek, illetve elérhetőek legyenek a Magyar 

Országos Szakmai Ipartestületnél. 

 

A szolgáltatást végzőnek kötelessége a megfelelő, megkövetelt személyes kompetenciák 

birtokában lenni. Szakmai tevékenységet szolgáltatásokat csak az előírt szakmai végzettséggel 

és bizonyítvánnyal, bizonyítványokkal végezhet, melyhez az SZVK és a Szépségszakmák 

Szolgáltatóinak Etikai Kódexe rendelkezései az irányadóak és kötelező érvényűek. 

 

A szolgáltatásokat végzőnek rendelkeznie kell az ÁNTSZ jóváhagyó szakvéleményével, 

és esetlegesen Minőségbiztosítási Rendszerrel, kockázatviselési biztosítással. 

 

A szolgáltatást végzők törekedjenek szakmai tapasztalatuk alapján építő javaslataikkal, 

észrevételeikkel előmozdítani a szakmai fejlődést, a szakmai fejlesztéseket. 

 

Szolgáltatást végzők kötelesek a saját és munkatársaik szakmai jó hírnévének 

megtartására mind  az üzletfelek mind a hatóságok körében. 
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5.2. A szolgáltatói kompetenciákról általában 

 

A szolgáltató kompetenciáiról alább annak a körülménynek meghatározó ténye mellett 

írok, hogy az erről alkotott fogalmaink és elvárásaink korunkban értendők, figyelembe véve a 

globális körülményeket, illeszkedve korunk eszményképéhez, illeszkedve az európaiság 

elvárásaihoz, az európai kultúrához, az európai célkitűzésekhez, a magyarországi  tágabb és 

szűkebb értelemben vett szocioökonómiai környezethez. 

 

A kompetenciákról való vélekedés minden egyes emberben, amellett, hogy vannak róluk 

tudományos meghatározások, más- és más értelmi és érzelmi színezettel kerülnek 

értelmezésre és megfogalmazásra, befolyásolja a szűkebb szociális környezet, az egyén 

igényszintje, ezért hangsúlyozom az objektivitásra való törekvésemet, és a kellő kritikai 

viszonyulásra való törekvés fontosságát, és az objektivitásra való törekvés fontosságát az 

olvasó részéről is. 

 

 

5.3. A kompetenciák 

 

Ismeretek, jártasságok, készségek, képességek összessége, a személyiség összetevői. 

 

Az ember elsősorban antropológiai, társas lény.  

Ennek értelmében a személyiség összetevőit több dolog együttesen alkotja, mely egyrészt 

velünk születik, másrészt egy életen át folyamatosan változik és fejlődik, az állandó tanulás 

eredményeképpen átalakul. 

 

Ennek számtalan tudományos és egyéb megközelítését ismerjük, kiragadnék néhány igen 

jelentős megközelítést. 
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A személyiség összetevői:   

➢ Szomatikus ( testi) 

➢ Affektív ( érzelmi, az érzelmi és kedélyéletet érintő) 

➢ Kognitív (gondolkodásbeli, értékelési, értékelő gondolati) 

➢ Konatív ( viselkedési készenlét) 

➢ Képzeleti  

➢ Ideatív ( eszmei, eszményekhez, a tökéleteshez való viszonyulás, világnézeti 

felfogás) 

➢ Szociális ( társas, társas és társadalmi élettel összefüggő) 

➢ Emotiv ( önkifejező képesség) 

 

A személyiség ezen összetevői meghatározzák az attitüdöt ( viszonyulást), mely 

meghatározza a viselkedést. 

 

A személyiség megnyilvánulásának módjai: verbális, nonverbális, metakommunikáció, 

úgy mint , testbeszéd, mimika, pantomimika, vokális és proxémia. 

 

Mindezek értelmében és tükrében a továbbiakban a meghatározásokat vonatkoztatom egy 

bizonyos szakmára, mivel a fentebb körülírt elvárások mellett a szakmai elvárások határozzák 

meg a továbbiakban speciálisan a megnevezett kompetenciákat. 

 

Ennek értelmében kívánatos minden szakmának a kompetenciák meghatározásában, a 

szakmai etikai elvárások előírásában részletesen kidolgozni a rájuk vonatkozó pontos 

meghatározásokat, és előírásokat, illetve az SZVK-ban meghatátozottakt alapul venni. 

 

Ehhez segítséget adhatnak a fentebb leírtak, a SZVK, a hatósági előírások, az írott és 

íratlan etikai szabályok az egyes szakmákra vonatkozólag, minden egyes szakmának az 

esetlegesen meglévő szakmai útmutatója, Minőségbiztosítási Rendszere és a szokásjog. 
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5.4. Illemtani szabályok 

 

A szépségszakmák valamennyi területén tevékenykedő dolgozóra vonatkoztathatóak a 

következő alapvető illemtani elvárások, a teljesség igénye nélkül. 

Elvárható a nyitott, udvarias, magatartásmód, az őszinte tisztelet, a tisztelettudó, gondos 

bánásmód és a társas együttélés alapvető illemszabályinak betartása. 

 

A személyes kapcsolatok működtetése a kölcsönös tisztelet jegyében történjék. 

Kapcsolatfelvétel, bemutatkozás során tiszteletben tartandó a kor, a társadalmi presztizs, 

az egyént megillető megszólítás, az egyenlő bánásmód tiszteletben tartása mellett. 

 

A kommunikáció során törekedni kell valamennyi szolgáltatást végzőnek a magyar nyelvi 

kultúra megőrzésére . 

 

Megnyilvánulásaiban minden szolgáltatást végzőnek törekednie kell a jó ízlés tiszteletben 

tartására és kötelessége fellépni ennek megsértése ellen. 

 

A szolgáltatásokat végzők kötelessége a nemzeti kultúra tiszteletben tartása és  ápolása, jó 

példát mutatva környezetének és vendégkörének egyaránt. 

 

Mindezek mellett kötelessége minden szolgáltató szakmában dolgozónak a szakmai 

kultúra megóvása és gyarapítása, ennek megfelelően öregbítse viselkedésével is annak 

társadalmi jó hírét. 

 

Különös gondossággal viseltessen az idősek, a gyerekek, az elesettek , a betegek 

tekintetében. 

Szakmai elöljáróival a nekik kijáró tisztelettel kommunikáljon. 

 

A kommunikáció során a vendéggel szemben udvarias, tisztelettudó, illemtudó viselkedés 

jellemezze. 

A köszönése világos, jól érthető, a napszaknak és legfőképpen a környezeti kultúrának 

megfelelő legyen. 
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A társalgás során törekedjen a kultúrált, fesztelen, kötetlen beszélgetés kialakítására, a 

személyeskedést, a pletykát, a hibakeresést kerülve. 

A tapintatos, érdeklődő, megértő beszélgetés során törekedjen a jó modorban példaként 

szolgálni a környezete számára. 

 

A birtokába került információkat ki, illetve tovább nem adhatja, a titoktartási 

kötelezettsége betartása mellett. 

 

Beszélgetés, társalgás közben gondoskodjon a folyamatos munkavégzésről, mivel a 

szolgáltatásnak ez az elsődleges célja. 

 

Tartózkodjon társalgás során az általános hibák elkövetésétől, úgy mint : más szavába 

vágni, személyeskedni, bírálni, előítéleteket táplálni, fintorogni, túlzottan artikulálni, 

gesztikulálni, feltűnően viselkedni, fölényeskedni, idegen szavakat ok nélkül használni, kétes 

híreket terjeszteni, politizálni, a vendéget vendég előtt, munkatársat vendég előtt taglalni, 

bírálni. 

Az egyik legfontosabb a jó fellépés, melynek néhány fontos összetevője a következő: a 

határozott, alkalomhoz illő megjelenés, egyenes testtartás, az ápolt külső, a jó modor, a 

helyes, tiszta, egyértelmű beszéd, a konguencia – hitelesség. 

 

A jó modor nélkülözhetetlen összetevője az általános és szakmai műveltség, udvarias, 

visszafogott, szerény stílus, előzékeny viselkedés, különösen az időseket, gyerekes anyákat, 

betegeket, elesetteket tekintve.  

 

Szakmai és más kollegáival szemben az őszinte tisztelet elvét kövesse, azok szakmai jó 

hírnevére szolidaritási kötelezettséggel viseltessen, hátrányukra üzleti előnyökre ne 

törekedjen. 

A szépségszakmák valamennyi területén tevékenykedő dolgozó kötelessége az általános 

és a szakmai kultúra és műveltség területén a folyamatos önképzés és tanulás, a mentális 

egészségének a saját érdekében és a környezetében élőkért - különös tekintettel a vendégkörre 

-  történő megóvása és megtartása. 

Ennek érdekében kötelessége folyamatosan képeznie magát, és részt vállalnia a  szakmai 

társadalmi feladatokból, a szakmai közösség építése. 
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6. A Moszi Tagok Etikai Kódexe 

 

6.1. Szakmai tevékenységhez szükséges kompetenciák 

 

A MOSZI Tagok Etikai Kódexe szorosan kapcsolódik, és elválaszthatatlan része a 

Szépségszakmák Szolgáltatóinak Etikai Kódexéhez, melyben foglaltakat magára nézve 

kötelezőnek fogadja el. 

Az etikai kódex megírásakor a következő, a szakmai tevékenységhez szükséges 

kompetenciákat vettem figyelembe. 

 

Általános jellembeli követelmények: 

➢ Pozitív életszemlélet 

➢ Konstruktív életvezetés 

➢ Etikus magatartásmód 

➢ Tisztelet 

➢ Türelem 

➢ Tapintat 

➢ Lelkiismeretesség 

➢ Tolerancia 

 

 Személyes kompetenciák: 

➢ Önirányítás képessége 

➢ Felelősségtudat 

➢ Precizitás 

➢ Megbízhatóság  

➢ Hitelesség 

➢ Személyes higiéné 

➢ Szervezőkészség 

➢ Mentális egészség 
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Társas kompetenciák: 

➢ Tolerancia 

➢ Empátia 

➢ Szociális érzékenység 

➢ Segítőkészség 

➢ Nyitottság 

➢ Kommunikációs készség 

➢ Kapcsolatteremtő képesség 

➢ Kapcsolatfenntartó képesség 

➢ Konfliktus megoldó képesség 

➢ Csapatszellem 

➢ Társadalmi szerepvállalás 

 

Szakmai kompetenciák: 

➢ Jogi ismeretek 

➢ Egészségügyi ismeretek 

➢ Szakmai gyakorlati ismeretek 

➢ Informatikai ismeretek 

➢ Pszichológiai ismeretek 

➢ Kommunikációs ismeretek 

➢ Andragógiai ismeretek ( A felnőttkor, annak sajátosságaival foglalkozó 

tudományág) 

➢ Gerontológiai ismeretek ( Az időskor, annak sajátosságaival foglalkozó 

tudományág) 

➢ Szociológiai ismeretek 

➢ Idegen nyelvi ismeretek 

➢ Szakmai nyelvű beszédkészség 

 

Magatartásbeli elvárások: 

➢ Udvariasság 

➢ Tisztelettudás 

➢ Illemtudás 

➢ Kultúráltság 

➢ Visszafogottság 
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➢ Példamutatás 

➢ Korrektség ( tisztesség) 

➢ Kompromisszumkészség ( megoldás kersésének és elfogadásának képessége) 

➢ Diszkréció ( titoktartás) 

  

A munkahely viselkedési szabályai: 

➢ Kölcsönös tisztelet  

➢ Demokrácia 

➢ Humánum ( emberség) 

➢ Megbecsülés 

➢ Egyenlő bánásmód 

  

 Kerülendő és etikátlan: 

➢ Túlzott bizalmaskodás 

➢ Személyeskedés 

➢ Rossz indulat 

➢ Politikai vita 

➢ Rágalmazás 

➢ Agresszió  

➢ Üzleti titok megsértése 

➢ Nem etikus reklám 

➢ Szakmai jó hírnév megsértése 

➢ Hitelrontás 

➢ A gazdaságossági ár alatti ár megállapítása 

➢ Szándékosan megtévesztő információ nyújtása 

➢ A versenytársak hírnevének rontása 

➢ Vitás kérdések esetében a kompromisszum készség hiánya 

 

A MOSZI tagra nézve kötelező a személyi és tárgyi feltételek biztosítása szakmai 

tevékenységük gyakorlásához, valamint a munkavédelmi, balesetvédelmi és közegészségügyi 

előírások betartása, betartatása és az ehhez szükséges feltételek biztosítása. 
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Az ehhez szükséges útmutató : Bakos Aranka: Lábápolás Szakkönyve, Képzési Tananyag,  

Munkavédelem, Tűzvédelem, Balesetvédelem, Közegészségtan  ( Artiba Bt. Dunaújváros 

2005) 

 

6.2. MOSZI tagok Etikai Kódexe 

 

A MOSZI Tagok Etikai Kódexének alapjául szolgált az OFI ( Országos Fogtechnikus 

Ipartestület) Etikai Kódexe. 

 

I . Általános elvek és normák 

 

1) A MOSZI tagok, továbbiakban tagok mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme 

nélkül legjobb szaktudásuk birtokában, a gazdasági verseny szabadságának 

tiszteletben tartásával, gazdasági tevékenységük végzéséhez szükséges engedélyek 

birtokában tevékenykedhetnek. 

 

2) A társadalom elvárásának megfelelően kötelessége a hibátlan és szerződésszerű 

munkavégzés a szolgáltatásit igénybevevők, megrendelők felé, a tudatos, 

lelkiismeretes szakmunkásképzés, a munkajogi szabályok megtartása dolgozóikkal 

szemben, valamint tisztességes piaci magatartás tanúsítása egymás irányában. 

 

3) Etikai Bizottság eljárása alá vonható azon tag, vagy jogtalan iparűző, aki a 2. pontban 

felsorolt kötelezettségét vétkesen megszegi. A vétkesség megállapításának két feltétele 

van. Egyrészt a tagnak olyan kötelezettséget kell megszegnie, amely gazdasági 

tevékenységéből származik, másrészt a kötelezettség szegésben vétkesnek kell lennie. 

A kötelezettségszegés lehet cselekvés, vagy mulasztás. Eseteit kimerítően felsorolni 

nem lehet, ezért az Etikai Bizottság megítélése, hogy az alábbiakban közzétett normák 

megsértése etikai vétségnek minősül -e. 
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II. A tag és a szolgáltatásit igénybevevő, megrendelő közötti viszony 

 

1) A tagnak a tevékenységhez szükséges szakmai képzettséggel, mestervizsgával, 

szaktudással kell rendelkeznie, vagy gondoskodnia kell arról, hogy az általa elvállalt 

munkát, szolgáltatást, megfelelő szakképzettségű alkalmazottal végeztesse el. 

 

2) Törekednie kell, hogy a  szolgáltatását igénybe vevőjével, megrendelőjével fennálló 

jogviszonya alatt a jogvita lehetőségét a tőle telhető módon kizárja. 

 

3) A szolgáltatásról, tevékenységéről a hatályos jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást 

nyújtson, hírdetéseiben is erre törekedjen. 

 

4) A szolgáltatás megkezdése előtt teljes körűen és az árra vonatkozóan is kimerítően 

tájékoztassa a szolgáltatást igénybe vevőt, megrendelőt. A tájékoztatásban  foglaltak 

teljesítésére (számla), az elvállalt munka minőségi, mennyiségi követelményeinek, 

határidőre történő teljesítésére, valamint a mindenkori piaci viszonyoknak megfelelő 

tisztességes ár alkalmazására vállajon kötelezettséget és annak megfelelően tepjesítse 

azt. 

 

5) A tag köteles az esetleges reklamációt kellő körültekintéssel kezelni és mindent 

elkövetni, hogy a panaszossal egyezségre jusson. 

 

6) Ha reklamációt nem sikerül rendeznie, akkor az ügyfelet tájékoztatni kell a további 

reklamálás lehetőségeiről. 

 

7) A köteles üzletében, a szolgáltatás, a tevékenység helyén a megrendelők, valamint a 

szolgáltatásokat igénybe vevők, megrendelők érdekeinek védelmében árjegyzéket, 

vállalási szabályzatot kifüggeszteni jól látható helyen. Köteles üzleti nyitvatartását, 

illetve tartós távollétét megfelelően közölni. 
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III. Szolgáltató, tag és szolgáltató tag közötti viszony  

 

1) Tilos a tisztességtelen verseny, versenyt korlátozó megállapodás, a gazdasági 

erőfölénnyel való visszaélés. A szolgáltatói tevékenységét úgy köteles folytatni, hogy 

az ne legyen ellentétben az üzleti erkölcs és tisztesség követelményeivel, valamint az 

üzleti szokásokkal. 

 

2) Tilos a hírnévrontás, más szolgáltató jó hírnevét, hitelképességét, vagy üzleti 

megbízhatóságát valótlan tény állításával vagy valós tények hamis színben való 

feltüntetésével, vagy bármilyen egyéb módon sérteni, vagy veszélyeztetni. 

 

3) Tilos más szolgáltató személyére, tevékenységére, szolgáltatására, az általa gyártott 

termékekre becsmérlő, lekicsinyítő, befeketítő megjegyzést, rágalmazást vagy 

tájékoztatást adni. 

 

4) A hirdetésben csak olyan szöveg használható, amelynek minden egyes kitétele 

megfelel a valóságnak, nem félrevezető. 

 

5) Az szolgáltatónak, tagnak a szakmát becsülettel folytató, a tevékenységet gyakoroló  

szolgáltatók, tagok érdekének védelmében köteles minden olyan tudomására jutott 

információt nyilvánosságra hozni, mely árthat a szakmájának.  

 

6) Tilos olyan tisztességtelen magatartás, amely a harmadik személlyel fennálló 

gazdasági kapcsolatok felbontásáért, vagy létrejöttük megakadályozását célozza, 

bojkottálja. Ilyen tevékenységnek minősül a saját termék vagy szolgáltatás felajánlása, 

annak közlésével, hogy a címzettnek a versenytárssal fennálló kapcsolata, hogyan 

szüntethető meg. 

 

7) Tilos a munkaerő csábítás, a munkahely -változtatás szorgalmazása az arra való üzleti 

erkölcsbe, tisztességbe való rábírás. 

 

8) Tilos az árrontás, tisztességtelen ár alkalmazása, (aránytalanul alacsonyan tartani, 

érvényesíteni, kikényszeríteni.) amellyel a többi reálisan konkuráló vállalkozó 

munkavállalását nehezíti, őket az áraik egészségtelen leszállítására készteti. 
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9) Tilos a tisztességtelen verseny, az üzleti versenynek az üzleti tisztességbe, a jó 

erkölcsbe ütköző módon történő folytatása. Nem szabad a versenytárs alkalmazottját 

üzleti titkok elárulására rávenni. 

 

IV. A szolgáltató tag és a tanuló közötti jogviszony 

 

1) A szakmunkástanulót foglalkoztató tag, vállalkozó köteles betartani a szakképzésről 

szóló 1993. Évi LXXVI. tv. III. fejezetében foglalt rendelkezéseket, mely a tanuló és a 

gazdálkodó szervezet közötti tanulószerződés alapján létrejött gyakorlati képzésre 

vonatkozik. 

 

2) A szolgáltatási  vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a tanuló a szakmai 

gyakorlatot a lehető legszélesebb körben elsajátítsa. 

 

3) A szolgáltatási vállalkozás tanulót bérmunkára nem adhat, nem kérhet kölcsön. 

 

V. A szolgáltató tag  és alkalmazott közötti jogviszony 

 

A szolgáltató, a tag  és alkalmazottja közötti jogviszonyban a szolgáltató tag, vállalkozó 

köteles a munka törvénykönyvének rendelkezéseit betartani. A munkaviszony létrejöttét 

köteles írásba foglalni, amelynek tartalmaznia kell a jogszabályban előírt minimális 

szerződési feltételeket. 

A munkaviszony megszűntének köteles a szükséges adatlapot kitölteni és 

alkalmazottainak kiadni, a felmondási és a végkielégítési kötelességeinek eleget tenni az 

alkalmazottjáról, ha a harmadik személy  kéri a magatartásra vonatkozó tulajdonságairól 

felvilágosítást adni. 

 

6.2.1. Eljárási szabályzat 

 

I. Általános szabályok 

 

1) Az szolgáltatókra, tagokra tisztségviselőikre, választott elnökségi tagjaira az 

Alapszabálya, Működési Szabályzata kötelező érvényűek, így megszegésük etikai 

vétséget eredményez. 
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2) Az Etikai Bizottság eljárást a tagokkal szemben folytathat le. Minden egyébb 

tudomására jutott és bizonyítható etikai vétséget írásban a területileg illetékes hatóság 

(fogyasztóvédelem, APEH, stb.) tudtára kell hozni és támogatni kell az eljárás 

lefolytatásánál. 

 

3) Az Etikai Bizottság eljárása a bejelentő írásbeli bejelentése alapján indul, melyet a 

MOSZI elnökéhez kell címezni - aki megbízza az Etikai Bizottságot a vizsgálat 

lefolytatásával. ( Névtelen bejelentésekkel a MOSZI nem foglalkozik.) 

 

4) Az Etikai Bizottság feladata a tényállás kiderítése, azaz a tudomására jutott cselekedet 

illetve magatartás bele ütközik-e a kódexben megfogalmazott valamely etikai 

normába. A tárgyalások, egyeztetések során a vitás felek között egyezség 

létrehozására kell törekedni. 

 

5) Az Etikai Bizottság a megbízás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles az 

eljárást megkezdeni, valamint 30 napon belül lefolytatni. Időközben a panaszost 30 

napon belül a részletekről informálni kell. Az érintetteket a panasz tárgyának és a 

panaszos személyének a feltüntetésével értesíti az egyeztető tárgyalás időpontjáról. Az 

Etikai Bizottság elnöke 15+30 napos határidőt, indokolt esetben bejelentés után, 30 

nappal meghosszabbíthatja. 

 

6) Egyeztető tárgyalás kitűzése nélkül el kell utasítani azt a panaszt, melyről tartalma 

alapján megállapítható, hogy a sérelmezett magartartás nem minősül etikai vétségnek, 

a jogvitában már bírósági vagy más hatósági eljárás van folyamatban, a panasz nem 

minőségi kifogásra, határidőre és árra vonatkozik, illetve nem ezen etikai kódex 

szabályainak megsértéséből adódik. 

 

7) Az Etikai Bizottság jogosult a szakmai panasz kivizsgálásába bevonni a térséget 

legjobban ismerő szolgáltatót, vagy tagot vagy vállalkozások ismeretében jártas 

szakembereket, felkérni külső szakértőket is. Az Etikai Bizottság egyeztetető tárgyalás 

kitűzése nélkül is dönthet, a felekkel írásban kell közölni. 
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8) Az egyeztetető tárgyalásokról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jogvita rendelkezése 

érdekében a felek között egyezség létrejöttére kell törekedni.  

 

9) A létrejött egyezséget a végzést a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.  

 

10) Egyezség hiányában, amennyiben a szolgáltató tag vétsége további bizonyítás, 

szakértői eljárás nélkül is  megállapítható, az Etikai Bizottság határozatott hoz, és ezt 

jegyzőkönyvben rögzíti. 

 

11) Bizonyítási eljárás szükségessége esetén az egyeztető tárgyaláson közölni kell a 

panaszossal, hogy a szakértő kirendelésének költségeit neki kell megelőlegeznie és 8 

munkanapon belüli határidőt kell adni a szakértői díj befizetésére azzal, hogy ezen 

határidő elmulasztása esetén a bizottság a rendelkezésére álló adatok alapján fog 

dönteni. 

 

12) A szakértőt az Etikai Bizottság jelöli ki, s köteles rendelkezésére bocsátani az 

eljárásban keletkezett iratanyagot. A helyszíni szemlére valamennyi érdekeltet meg 

kell hívni. 

 

13) A kirendelt szakértőnek a szakvéleményét a kihirdetéstől számított 15 munkanapon 

belül írásban kell elkészíteni. 

 

14) Az Etikai Bizottság eljárását határozattal zárja. 

A határozat: 

a. helyt ad a panasznak, s a panaszolt szolgáltató tag, vállalkozóval szemben 

szankciót alkalmaz és a szakértői költség megfizetésére, kötelezi. 

b. a panaszt elutasítja és megállapítja, hogy az eljárásban keletkezett költségek, a 

panaszost terhelik. 

c. Alapszabály, Működési Szabály megsértése miatti szankciók nem 

fellebezhetők meg, a tagság megvonás időtartama 5 év. 
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15) A határozatot részletesen ismertetni kell és közölni kell a felekkel a jogorvoslati 

lehetőségeket. Az etikai vétség jellegének és súlyosságának megfelelően szankciókat 

kell alkalmazni. A vétség súlyát és gyakoriságát mérlegelve a szolgáltatót, 

tagot,először figyelmeztetésben kell részesíteni írásban. Ismételt eljáráskor a MOSZI 

Elnöksége felfüggesztheti tagságát a következő Közgyűlésig, s ott a Közgyűlés dönt a 

kizárásról.  

 

16) Az Etikai Bizottság a - beadványtól függően - dönthet úgy is hogy indokolt estben a 

panaszra írásban kéri a választ, s eltekint a meghallgatástól. 

 

17) MOSZI tisztségviselő, vagy elnökségi tag, etikai vétsége szigorú elbírálás alá tartozó 

cselekvés, ide tartozik a MOSZI Alapszabály, valamint Működési alapszabály 

megsértése is. 

 

18) Etikai Bizottság tisztségviselőnél, elnökségi tagnál megállapít vétséget, úgy 

javasolhatja az elnökségnek mérlegelés után a bizonyítékok alapján a tag megbízása 

alóli felmentését, súlyos esetben az MOSZI tagsága felfüggesztését is a következő 

MOSZI  Közgyűlésig, ahol a tagság dönti el szavazással a beterjesztett kérdést. 

 

19) Egyértelmű, súlyos esetben a MOSZI  elnöke az Etikai Bizottság elnökével egyeztetett 

vélemény alapján az elnökségi tag megbízását a vizsgálati időre írásban 

visszavonhatja. 

 

20) Elnökségi űlések, belső információk, részinformációk, súlyos kérdések 

kinyilatkoztatása, a tagság felé - etikai vétség. 

 

21) Etikai vétség:  

• Ha a MOSZI  tisztségviselője a tagság érdekével szemben visszafordíthatatlan, 

érdekeket sértő módon jár el, és meggondolatlanul, figyelmetlenül kötelezi el a 

MOSZI-t döntésével. 

• Etikai vétséget követ el az, aki a MOSZI nevével visszaél, egyéb szakmai 

területeket, másokkal szemben a MOSZI nevével előtérbe helyezi, ha az  elnökség 

döntéseit nem fogadja el kötelező érvényűnek, magánvéleményét hangoztatja. 

• Ha a MOSZI  - tisztségviselője, tagja felmondja tagságát, sértő módon kilép. 
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II. Az Etikai Bizottság Ügydöntő Tanácsának összetétele, hatásköre, illetékessége 

 

1) 1./ Az Etikai Bizottság ügydöntő tanácsa 3 tagú, lehetőleg állandó tanácsban tárgyalja 

az ügyeket, mely áll az elnökből, és egy-egy tagból, az Etikai Bizottság elnökének 

kiválasztása alapján. 

 

2) 2./ Az ügy eldöntéséből kivan zárva az Etikai Bizottság ügydöntő tanácsának azon 

tagja, aki az ügyben maga is érdekelt, a feleknek hozzátartozója, vagy akitől az ügy 

tárgyilagos megítélése egyéb okból (elfogultság) nem várható el. A bizottság tagjainak 

mindezek észlelése esetén jelzési kötelezettségük van. A bizottság elnöke 

gondoskodik az ügyben más tag-ok részvételéről. 

 

III. A határozat 

 

Amennyiben az eljárás során nem jön létre egyezség, az Etikai Bizottság Ügydöntő 

Tanácsa az eljárást határozattal lezárja. 

• helyt ad a panaszosnak a panaszolt vállalkozóval, szolgáltatóval, taggal szemben 

(szankciót alkalmaz), és a vállalkozót, szolgáltatót, tagot felszólítja a szakértői 

költségek megfizetésére. 

• A panaszt elutasítja és megállapítja, hogy az eljárásban keletkezett költségek a 

panaszost terhelik. 

A határozatott részletesen indokolni kell és közölni kell a felekkel a jogorvoslati 

lehetőséget. A panasz elutasítása esetén, amennyiben a panaszos nem ért egyet a döntéssel, fel 

kell hívni a figyelmét arra, hogy követelését, jogsérelmét polgári peres úton érvényesítheti. 

 

Az Etikai Bizottság az etikai vétség jellegének és súlyának megfelelően (szankciót 

alkalmaz) intézkedik: 

a) A vétkesség súlyát, gyakoriságát mérlegelve a MOSZI - tagot először 

figyelmeztetésben kell részesíteni. 

b) Második esetben a figyelmeztetést a MOSZI újságjában nyilvánosságra kell hozni. 

c) Harmadszor eljárás alá vont vétkes tag esetében a MOSZI tagság megszűntetését kell 

kezdeményezni. 
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d) Igen súlyos, rendszeresen bizonyított etikai vétség esetén is lehet alkalmazni a 

nyilvánosságra hozatalt, kezdeményezni, felfüggeszteni meghatározott időre a 

kizárást. 

e) Az ügyet a megrendelő nevének kezdőbetűivel nyílvánosságra hozhatja akkor is, ha a 

szolgáltató tagnak lett igaza, a vállalkozó, szolgáltató, tag beleegyezését kikérve. 

f) A keletkezett vétségeknél az elévülési idő 3 év. 

 

IV. A szolgáltató tag és a szolgáltató tag közötti jogvitával kapcsolatos kérdések 

 

1) A szolgáltatást végzők tagok, egymással szemben etikai, magatartási szabály 

megsértése esetén panasszal élhet. 

 

2) Amennyiben a felek közösen kérik, az Etikai Bizottság közöttük egyeztetést folytathat 

le. Ellenkező esetben a piaci magatartás tisztességével összefüggő vitában a 

versenyfelügyeletet ellátó szervnél kezdeményezik a szükséges intézkedéseket. 

 

3) A  szolgáltatók, tagog az etikai, magatartási ügyekben lefolytatott jogvitában az 

eljárási szabályzat I. fejezetében szabályozottak szerint kell eljárnia. 

 

4) A MOSZI elnökségi tagjai vagy etikai bizottság tagja ellen benyújtott panasz esetén az 

MOSZI  Elnöke köteles részt venni az eljárásban. 

 

5) A szolgáltató, tag köteles jelezni az illetékes szervek, hatóságok felé (APEH, 

Fogyasztóvédelmi felügyelőség, ANTSZ) azokat az eseteket, amikor írásbeli 

bejelentés alapján jut tudomására, hogy olyan személyek végeznek vállalkozói 

tevékenységet, akiknek nincs erre jogosítványuk, engedélyük. 
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Összefoglalás 

 

A globalizáció hatását és kíhívásait tapasztalhatjuk a szépségszakmák területén és azok 

szolgáltatási során is. 

 

A  tömeges képzések, a képzőintézmények magas száma a szépségszakmák területén 

kedvezőtlenül hatnak a szolgáltatásokra, azok minőségére,  a szakmai tevékenységekre, a 

szolgáltatásokat igénybevevőknek a nyújtott szolgáltatásokkal való megelégedésére, valamint 

a szolgáltató szakmai pályájával, annak sikerességével  való megelégedésére. 

 

A diabétesz betegségének világméreteket öltő ténye, és annak fokozódása jelentős kihívást 

jelent a szolgáltatásokat végzők ,és a szakmai érdekképviseleti szervek számára. 

Ezeknek a problámáknak egyik, lehetséges megoldásaként a MOSZI, és az erre a feladatra 

létrehozott munkabizottságával, mint szakmai érdekképviseleti szerv kezdeményezte a 

gyógypedikűrös képzés újraindítását, és OKJ-be ( Országos Képzési Jegyzék) történő 

felvételét, 2010-ben. 

 

Ennek a szakterületnek a tevékenysége a cukorbetegek, a diabétesz betegek ellátása, a 

lábpanaszok kezelése, mely nem megfelelő ellátása a beteg egészségének súlyos 

károsodásához vezethet. 

A legcélrevezetőbbnek a szakmai szolgáltatást végző, és az orvos együttműködésével 

elvégzett kezeléseket tartom, a hatókörök pontos szabályozásával, a tevékenység 

minőségbizosítási rendszerének részletes kidolgozásával, kialakításával. 

A betegek és a dolgozók egészségének és biztonságának érdekében fontos az etikus 

szolgáltatói tevékenység alapelveinek Etikai Kódex-ben való rögzítése. 

Gyakorlati tapasztalataim és korábbi kutatásom eredményei alapján összefüggést találok a 

szolgáltatások minősége, az azzal való vevői megelégedettséggel és a szolgáltatást végzők 

személyisége, illetve pályájuk sikeressége között. 

A BME-n folytatott felnőttoktatási tanulmányaim során az ezen a területen elvégzett 

Cheekland-féle elemzésem és SWOT analízisem a tapasztalt minőségromlás, pályaelhagyás 

okainak keresésére, az összefüggések feltárására, és lehetséges megoldás keresésére irányult. 
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A vonatkozó szakirodalom tanulmányozása közelebb vitt az általam fontosnak tartott 

szakmai etikai szabályok újragondolásában és megfogalmazásában, illeszkedve korunk 

kihívásaihoz. 

      A lehetséges megoldás megtalálásában szerepet játszott személyes érintetségem és 

szakmai elhivatottságom, valamint az IPOSZ és ennek függvényében MOSZI  döntése a 

Fogyasztói Egyeztető Fórum létrehozásáról, védjegy megalkotásáról. 

 

Ehhez szorosan kapcsolódik a MOSZI Etikai Bizottságának elnökeként végzett munkám, 

melynek része volt a  Szépségszakmák Etikai Kódexének és elvégzendő feladata a MOSZI 

Tagok Etikai Kódexének megírása. 

A két etikai kódex része egy Minőségbiztosítási Rendszernek, mintegy alapja annak. 

A Minőségbiztosítási Rendszer további elemei későbbi munkám során kerülnek majd 

kidolgozásra. 

A két etikai kódex-ben foglaltak közzétételének egyik formája az a 72 órás továbbképzési 

program, mely akkreditációra elkészítetten egy országos etika továbbképzési program alapja, 

s része lehet az általam már a korábbi szakdolgozatomban is javasolt 5 évenkénti, kötelező 

szakmai továbbképzés bevezetésének. 

 

Az elvégzett és előttem álló valamennyi feladat   szolgálni kívánja  a minőségi 

szolgáltatások biztosítását a szépségszakmák valamennyi területén, s az elkötelezett, pozitív 

szakmai és mentális egészség fenntartását, a pozitív fejlődőképesség fenntartását, szakmai 

kultúra megóvását valamennyi szépségszakmában tevékenykedő, és az egész társadalom 

gyarapodására. 
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Felhasznált irodalom 

 

• (Előadások vázlata, Sz. I., BME Fil. és Tudtört. Tanszék) 

http://sargarigo.sch.bme.hu/etika/Etika-c1.rtf 2010-03-30-19 óra 13.  

• HELLER Ágnes: Általános etika ( Bp. 1994) 

• HELLER Ágnes: Morálfilozófia Cserépfalvi  (Bp. 1996.) 

• Magyar Ügyvédi Kamara 8/1999. (III.22.) Szabályzata – Az ügyvédi hivatás etikai 

szabályairól és elvárásairól 

http://www.magyarugyvedikamara.hu/?content=0&scontent=2 

• Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Kódexe 

- Autósiskolák 2002. (Dunaújváros) 

- Ingatlangazdálkodók 2003. (Dunaújváros) 

- Vendéglátó vállalkozók 2001. (Dunaújváros) 

- Utazási Irodák és Ügynökségek 2001. (Dunaújváros) 

• Dr. Varga Lajos – Kutatásmódszertan (Budapest - BMGTE, 2006.) 

• OFI ( Országos Fogtechnikus Ipartestület)Etikai Kódexe ( Budapest) 

• OFI ( Országos Fodrász Ipartestület) Etikai Kódexe ( Budapest) 

• Didaktika Minima (jegyzet) PTE PMMFK –Budapest 2001 

• Felelős vezető Czimmer István László-Összeállította: Dr. Angyal Ferenc 

• C.S. Carver – M.F. Scheier – Személyiségpszihológia (Osiris, Budapest, 1998.) 

• Aetkinson – Pszichológia (Pszihológia Tankönyvkiadó, Budapest, 1971.) 

• Dr. Kálmán Anikó – Andragógia pszichológiája (Okker, Budapest, 2005.) 

• Dr. Kálmán Anikó – Andragógia interdiszciplináris kutatásmódszertan (Okker, 

Budapest, 2005.) 

• Hársing László – A filozófiai gondolkodás Thalesztől Gadamerig (Bíbor Kiadó, 

Miskolc, 2002.) 

• Andorka Rudolf – Bevezetés a szociológiába (Osiris, Budapest, 2002.) 

• Szolnoky Kálmán – Szakmai etika és emberismeret (Beato Angelico, Győr, 1999.) 

http://sargarigo.sch.bme.hu/etika/Etika-c1.rtf%202010-03-30-19%20óra%2013
http://www.magyarugyvedikamara.hu/?content=0&scontent=2
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• Kristó Nagy István – Bölcsességek Könyve (Gondolat, Budapest,1982.) 

• Kiss Ágnes – A Dunaferr Rt. belső kommunikációs hálózatának vevői 

megelégedettségi vizsgálata (szakdolgozat) (Budapest – BMF, 2007.) 

• Bakos Aranka: A szépségszakmák elégedettségi mutatóinak vizsgálata (szakdolgozat) 

(Budapest – PTE PMMK 2005.) 

• Ocskainé Csízi Krisztina – Kommunikáció (szakoktatói képzési jegyzet) (Budapest, 

2002.) 

• Kardosné Varga Hajnalka – Vállalkozói alapismeretek (képzési jegyzet) 

(Dunaújváros, 2005., átdolgozva 2009.) 

• Prohászka Lajos – Az oktatás elmélete (Országos Középiskolai Tanáregyesület) 

(Budapest, 1937.) 

• Üzleti 7 – Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági hetilapja (szakképzési 

különszám) (MKIK Szolgáltató Kht., 2007.) 

• Hamada László - Munkavédelem, tűzvédelem (Budapest, 2000.) 

• Médiatörvény - www.hullamvadasz.hu/ftpterulet/jog/torveny/mediatv.html 

• Környezetvédelmi Törvény 

• 1995. évi LIII. számú törvény 

• 2001. évi LV. számú törvény 

http://www.kvvm.hu/index.php?pid=9&sid=9&hid=156 

• Fogyasztóvédelmi Törvény  

http://tudatosfogyaszto.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=39 

http://www.origo.hu/uzletinegyed/fogyasztovedelem/20000817103200KTTC.html 

http://www.fogyasztok.hu/cikk/20080918/fogyasztovedelmi_torveny_valtozas/ 

• Emberre és Környezetre vonatkozó sajátos előírások – a vegyi anyagokról (Biztonsági 

adatlap – Szabályozási információk) (2008. 02.19.) 

• Munka- és Balesetvédelmi Szabályozás 

• Közegészségügyi Szabályozás 

• 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról (https://www.nive.hu/index_sec.php) 

• 1999. évi LXXVI. Törvény a szerzői jogról (https://www.nive.hu/index_sec.php) 

http://www.hullamvadasz.hu/ftpterulet/jog/torveny/mediatv.html
http://www.kvvm.hu/index.php?pid=9&sid=9&hid=156
http://tudatosfogyaszto.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=39
http://www.origo.hu/uzletinegyed/fogyasztovedelem/20000817103200KTTC.html
http://www.fogyasztok.hu/cikk/20080918/fogyasztovedelmi_torveny_valtozas/
https://www.nive.hu/index_sec.php
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• 15/2008. SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről  

(https://www.nive.hu/index_sec.php) 

• 23/2007. (VI.12.) SZMM rendelet az egyes munkaköri megnevezésekről 

• Bodnár Edit - Magyarország és a német nyelvterületű országok protokolláris 

sajátosságainak összehasonlítása (szakdolgozat) (BGF KFK – Gazdaságdiplomácia és 

nemzetközi menedzsment szak, Szakdiplomácia szakirány, Budapest, 2005.) 

 

https://www.nive.hu/index_sec.php
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Mellékletek 

 

1. sz. melléklet 

 

Vevői megelégedettség vizsgálat 

 

35%33%
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60%
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85%88%

21%

92%

42%
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1

A kérdésekben elhangzottakkal való egyetértés/elégedettség

I. Elégedett a hajával?

II. Elégedett a körmével?

III. Elégedett fodrászával?

IV. Elégedett manikűrösével/pedikűrösével?

V. Elégedett műkörmösével?

VI. Fontos Önnek az állandó, új szolgáltatás?

VII. Fontos egy szolgáltatás időtartama?

VIII. Fontos egy szolgáltatás ára?

IX. Milyen gyakran jár szépségszalonokba?

X. Fontos Önnek a szolgáltatást végző személyisége,

képzettsége?

XI. Fizetne-e többet egy szolgáltatásért egy képzettebb

szakembernél, természetesebb, jobb minőségű anyagok

felhasználásával, még akkor is, ha többe kerülne?

 

I. ábra: A vevői megelégedettségi mutatók alakulása kérdésenként 
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2. sz. melléklet 

 

A szolgáltatást végzők, a dolgozók elégedettségi mutatói 

 

MEGELÉGEDETTSÉGI SZINT: (kapott pontszám/összpontszám)*10051%

II. Mennyi ideig tartott a képzés? 63%

III. Mennyi volt a tanfolyam összóraszáma? 70%

IV. Mennyire kapta meg az oktatás során az elvárásainak megfelelő képzést? 78%

V. Mennyire tartja/tartotta felkészültnek a tanfolyamon tanító tanárokat? 77%

VI. Mennyire elégedett keresetével? 62%

VII. Mennyire elégedett mostani helyzetével a szakmában? 45%

IX. Mi a legmagasabb iskolai végzettsége? 58%

X. Tartja-e a kapcsolatot a kollégákkal? 54%

XI. Mennyire tartja hiányszakmának a kéz- és lábápoló, műkörömépítő szakmát? 82%

XII. Milyen gyakran olvas szakmai irodalmat? 46%

XIII. Milyen gyakran jár kiállításokra, szakmai rendezvényekre? 34%

XIV. Mikor volt utoljára továbbképzésen? 46%

XV. Mikor volt szakmai versenyen résztvevőként? 32%

XVI. Mikor vezetett be új szolgáltatást? 48%

XVII. Tagja-e valamelyik érdekképviseleti szervnek? 25%

XVIII. Mennyire néz optimistán, bizakódóan a jövőbe? 56%

XIX. Ön szerint szükséges-e a folyamatos - pl. 5 évenkénti - továbbképzés a szakmában? 86%

Adott témában elért pontszám a megkérdezések után

 

 

Diagrammon ábrázolva a könnyebb átláthatóság érdekében: 

63%

70%

78% 77%

62%

45%

58%
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II. III. IV. V. VI. VII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX.

A kérdések elégedettségi mutatói

 

II. ábra: Az egyes kérdésekre adott válaszok alapján kiszámolt elégedettségi mutatók 
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3. sz. melléklet 

 

Diabéteszes adatok 
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4. sz. melléklet 

 

Törvények és jogszabályok összefoglalása 

 

Emberi jogok: 

➢ Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 

Úniós törvények: 

➢ Az Európai Unió jogszabályai 

Magyarországi törvények: 

➢ A Magyar Köztársaság Alkotmánya 

➢ Környezetvédelmi Törvény (1995. évi LIII. Törvény) 

➢ Fogyasztóvédelmi Törvény (1997. évi CLV. Törvény) 

➢ Média Törvény 

➢ A személyes adatok védelméről szóló törvény (1992. évi LXIII. Törvény) 

➢ A szerzői jogról alkotott törvény (1999. évi LXXVI. Törvény) 

➢ 2000. évi C. törvény a számvitelről 

➢ 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról 

➢ 1990. évi C. törvény a helyi adókról 

➢ 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 

➢ 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 

➢ 2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulásról 

➢ 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról 

➢ 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 

➢ 2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és 

járadékról 

➢ 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 

➢ 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek 

forgalmazásának különös szabályairól 

➢ 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 

➢ 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

➢ 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

➢ 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
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➢ 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről (TBJ.) 

➢ 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 

➢ 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 

➢ 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 

➢ 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés 

fejlesztésének támogatásáról 

➢ 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

➢ 2005. évi CLXXX. törvény a foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele 

érdekében szükséges intézkedésekről 

➢ 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti 

munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását 

követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az 

ösztöndíjas foglalkoztatásról 

➢ 1993. évi XCVI. törvény az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról 

➢ Közegészségügyi Szabályozás (1969. évi VI. törvény tv.) 

➢ Munka és balesetvédelmi Szabályzat 

➢ 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 

➢ 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény 

(https://www.nive.hu/index_sec.php) 

➢ 23/2007. (VI. 12) SZMM rendelet az egyes munkaköri megnevezésekről 

(https://www.nive.hu/index_sec.php) 

 

AZ EMBERI JOGOK EGYETEMES NYILATKOZATA 

Források: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Emberi_Jogok_Egyetemes_Nyilatkozata 

http://www.unhchr.ch/udhr/lang/hng.pdf 

 

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGSZABÁLYAI 

A szépészeti szakmákra vonatkozó cikkelyek 

Forrás: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/EU_k%C3%B6rnyezetv%C3%A9delmi_alapelvek 

http://europa.eu/pol/cons/overview_hu.htm 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Emberi_Jogok_Egyetemes_Nyilatkozata
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/hng.pdf
http://hu.wikipedia.org/wiki/EU_k%C3%B6rnyezetv%C3%A9delmi_alapelvek
http://europa.eu/pol/cons/overview_hu.htm
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A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA (1949. évi XX. törvény) 

A szépészeti szakmákra vonatkozó cikkelyek 

Források: 

http://jab.complex.hu/hjegy.php?docid=94900020.TV 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_alkotm%C3%A1ny 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=94900020.TV 

 

KÖRNYEZETVÉDELMI TÖRVÉNY (1995. évi LIII. törvény) 

A szépészeti szakmákra vonatkozó cikkelyek 

Források: 

Összefoglaló a környezetvédelmi törvényről  

1995. évi LIII. számú törvény 

2001. évi LV. számú törvény 

http://www.kvvm.hu/index.php?pid=9&sid=9&hid=156 

 

FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNY (1997. évi CLV. törvény) 

A szépészeti szakmákra vonatkozó cikkelyek 

Felhasznált linkek: 

http://tudatosfogyaszto.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=39 

http://www.origo.hu/uzletinegyed/fogyasztovedelem/20000817103200KTTC.html 

http://www.fogyasztok.hu/cikk/20080918/fogyasztovedelmi_torveny_valtozas/ 

 

MÉDIATÖRVÉNY (1996. évi 1. törvény) 

A szépészeti szakmákra vonatkozó cikkelyek 

Forrás: 

www.hullamvadasz.hu/ftpterulet/jog/torveny/mediatv.html 

 

http://jab.complex.hu/hjegy.php?docid=94900020.TV
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_alkotm%C3%A1ny
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=94900020.TV
http://www.kvvm.hu/index.php?pid=9&sid=9&hid=156
http://tudatosfogyaszto.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=39
http://www.origo.hu/uzletinegyed/fogyasztovedelem/20000817103200KTTC.html
http://www.fogyasztok.hu/cikk/20080918/fogyasztovedelmi_torveny_valtozas/
http://www.hullamvadasz.hu/ftpterulet/jog/torveny/mediatv.html
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KÖZEGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOZÁS (1969. évi 6. törvény) 

A szépészeti szakmákra vonatkozó cikkelyek 

Források: 

http://74.125.77.132/search?q=cache:dxcjIGYE4B4J:www.beauty-forum.hu/Cover-

4.7243.0.html+k%C3%B6zeg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi+szab%C3%A1lyok&hl=hu&ct=clnk&cd=3

&gl=hu 

www.antsz.hu 

http://74.125.77.132/search?q=cache:x5TV83YH-

4QJ:www.vitalitas.hu/index.php%3Fctype%3D5%26did%3D4011%26cid%3D57+k%C3%B6zeg%C3%A9szs

%C3%A9g%C3%BCgyi+szab%C3%A1lyok&hl=hu&ct=clnk&cd=2&gl=hu 

 

MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYZAT 

Forrás: 

www.adoforum.extra.hu/MUNKAVEDELMI_SZABALYZAT_complex_minta.doc 

http://74.125.77.132/search?q=cache:dxcjIGYE4B4J:www.beauty-forum.hu/Cover-4.7243.0.html+k%C3%B6zeg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi+szab%C3%A1lyok&hl=hu&ct=clnk&cd=3&gl=hu
http://74.125.77.132/search?q=cache:dxcjIGYE4B4J:www.beauty-forum.hu/Cover-4.7243.0.html+k%C3%B6zeg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi+szab%C3%A1lyok&hl=hu&ct=clnk&cd=3&gl=hu
http://74.125.77.132/search?q=cache:dxcjIGYE4B4J:www.beauty-forum.hu/Cover-4.7243.0.html+k%C3%B6zeg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi+szab%C3%A1lyok&hl=hu&ct=clnk&cd=3&gl=hu
http://www.antsz.hu/
http://74.125.77.132/search?q=cache:x5TV83YH-4QJ:www.vitalitas.hu/index.php%3Fctype%3D5%26did%3D4011%26cid%3D57+k%C3%B6zeg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi+szab%C3%A1lyok&hl=hu&ct=clnk&cd=2&gl=hu
http://74.125.77.132/search?q=cache:x5TV83YH-4QJ:www.vitalitas.hu/index.php%3Fctype%3D5%26did%3D4011%26cid%3D57+k%C3%B6zeg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi+szab%C3%A1lyok&hl=hu&ct=clnk&cd=2&gl=hu
http://74.125.77.132/search?q=cache:x5TV83YH-4QJ:www.vitalitas.hu/index.php%3Fctype%3D5%26did%3D4011%26cid%3D57+k%C3%B6zeg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi+szab%C3%A1lyok&hl=hu&ct=clnk&cd=2&gl=hu
http://www.adoforum.extra.hu/MUNKAVEDELMI_SZABALYZAT_complex_minta.doc

