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ÖSSZEFOGLALÓ 

A  kéz- és lábápoló, műköröm-építő szakmában az utóbbi években nagy mértékű túlképzés 

alakult ki. A dolgozatom témájául olyan mérési, értékelési feladatot választottam, amely 

méri a szakmai pályán legalább 1 éve dolgozók elégedettségét pályájuk sikerességével 

2013-ban. Mérésemet már korábban is elvégeztem, mely a szakmai képzésben 

tapasztalható, 2005 óta folyamatosan tartó változások tükrében vizsgálja szakmákban 

dolgozók elégedettségét pályájuk sikerességével kapcsolatban, illetve a szolgáltatásaikat 

igénybevevők elégedettségét a szolgáltatások mai minőségével szemben.  

Az eredményéből látható volt, hogy a szolgáltatásokat igénybevevők  alacsony 

elégedettségi mutatói összefüggenek, a szolgáltató  személyiségével, és igen nagy 

mértékben határozza meg a vevői elégedettséget. A 2013-as elégedettségi vizsgálat korábbi 

mérésnek egy részterületét méri, az egész országra kiterjesztett, reprezentatív mintavétellel. 

Hipotézisem, hogy az elégedettségi mutatók szignifikáns összefüggést mutatnak az iskolai 

végzettség szintjével. A mérés, kutatás egyrészt a  formális elméletek ellenőrzésének célját 

, másrészt egy, egyenlőre strukturálatlan érdeklődés kielégítését, és a mérőeszköz 

fejlesztését szolgálja. T-próba elvégzéséhez kialakítottunk egy kontrollcsoportot, melybe a 

főiskolai végzettséggel és a mérési populáció paramétereivel rendelkezők kerültek. A 

mérési populáció a szakmai tevékenységet végzők köre, amely kiterjed a szakmában 

legalább 1 vagy több éve tevékenykedők körére, magyarországi, kisebb vagy nagyobb 

vidéki városokban, a fővárosban, belvárosi és külvárosi munkahelyeken, egyéni, és több 

fővel működő szolgáltató helyeken, egy vagy többféle szolgáltatást nyújtó szalonokban 

dolgoznak, egy vagy több szakmai végzettségűek, iskolai végzettségüket tekintve alap 

vagy középfokú végzettséggel rendelkeznek, tagjai, vagy nem tagjai érdekképviseleti 

szervnek. A mérési populáció elégedettségi mutatóit a főiskolai végzettséggel rendelkezők 

elégedettségi mutatóihoz hasonlítva megállapítottam, hogy az elégedettségi mutatók 

szignifikáns összefüggést mutatnak az iskolai végzettség szintjével.  

A magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők magasabb számban tagjai valamely 

érdekképviseleti szervezetnek, elégedettebbek pályájuk sikerességével, pozitívabb 

jövőképük van, és magasabb az igényük az 5 évenkénti továbbképzés bevezetésére. 

A mérés eredményeképpen megállapítottam, hogy a mérőeszköz fejlesztésére fontos a 

mérési populáció számtanilag, területileg történő kiterjesztése, magasabb iskolai 

végzettséggel (érettségi) rendelkező populáció kompetenciák fejlesztéséhez való 

viszonyulásának ismételt mérése, melyek a szakmai végzettség megszerzésére irányuló 

képzésen való elégedettséget méri a tanárok, oktatók tekintetében.
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I.  Egy korábbi, 2008-as regionális mérés eredményeinek bemutatása, mint előzmény 

1. Bevezető 

 

1.1. Dolgozatom témája 

 

A  kéz- és lábápoló, műkörömépítőszakmában az utóbbi években nagy mértékű túlképzés 

alakult ki. 

Jelentős számú képző intézmény oktatja a szépségszakmák csoportjába tartozó szakmai 

képzést. Nagyon magas a szakmai végzettség birtokába kerülők száma, és igen jelentős a 

pályaelhagyók száma. A dolgozatom témájául olyan mérési, értékelési 

feladatotválasztottam, amely  méri  a szakmai pályán legalább 1 éve  dolgozók 

elégedettségét  pályájuk sikerességével 2013-ban.Mérésemet  már korábban is elvégeztem, 

mely a szakmai képzésben tapasztalható, 2005 óta folyamatosan tartó változások tükrében 

vizsgálja a valaha igen megbecsült iparos, szolgáltató szakmákban dolgozók elégedettségét 

pályájuk sikerességével kapcsolatban, illetve a szolgáltatásaikat igénybevevők 

elégedettségét a szolgáltatások mai minőségével szemben. 

A 2013-as elégedettségi vizsgálat ennek a korábbi mérésnek egy részterületét méri, viszont 

most az egész országra kiterjesztett, reprezentatív mintavétellel. 

 

A téma aktualitása, hogy szakmai képzés ebben a szakmában  ével óta tömegessé vált, az 

oktatás minősége romlott, igen magas a pályaelhagyók száma, az oktatás szétaprózott, a 

felnőttképzési intézmények jelentős száma megélhetési vállalkozásként működik, és nem a 

valós értékeket magában foglaló,   magas szintű szakmai tudás átadása az elsődleges, 

hanem a szakmai tanfolyamok magas létszáma, és az ebből származó profit. 

2013-ban komoly változtatásokat szándékozik a kormány hozni a felnőttképzési területen, 

valamint a hazai szakképzési stratégiát folyamatosan kell harmonizálnia az Európai Uniós 

szakképzési rendszerhez.Egy, az ebben a szakmában dolgozók  szolgáltatásait igénybe 

vevők, korábban,  2005-ben elvégzett elégedettségi vizsgálatának eredményéből látható 

volt, hogy a szolgáltatásokat igénybevevők  alacsony elégedettségi mutatói összefüggenek, 

a szolgáltató  személyiségével, és igen nagy mértékben határozza meg a vevői 

elégedettséget. 
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Egy korábban íródott munkámban, melyet a PTE műszaki szakoktató képzésének 

befejezéseként készített szakdolgozatomban az elégedettségi mérések során bizonyítást 

nyert az az előzetes hipotézisem, miszerint a szépségszakmák szolgáltatásait igénybe 

vevők számára igen fontos a szolgáltatást végző személyisége. 

 

1. ábra: A kérdésekben elhangzottakkal való egyetértés/elégedettség 

 

Az aktuális, jelenlegi kutatás-mérés egy korábbi 2005-ös  regionális vizsgálat  egyik 

részének ismétlése,  és kiterjesztése, melyet annak érdekében javasoltam, hogy a 

szépségszakmákban egy sajátos, általam kidolgozott  minőségbiztosítási rendszer, és az 5 

évenkénti kötelező továbbképzés kerüljön bevezetésre.A PTE-en 2005-ben írott 

szakdolgozatom- Szépségszakmák elégedettségi  mutatóinakvizsgálata- részeként 

végeztem Dunaújvárosban és vonzáskörzetében elégedettségi vizsgálatokat a nevezett 

szakmákban dolgozók körében, és a szolgáltatásaikat igénybe vevők körében.1 

 

  

                                                           
1 Bakos Aranka: A szépségszakmák elégedettségi mutatóina vizsgálata (szakdolgozat) (Budapest – PTE PMMK 2005.) 
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A kérdésekben elhangzottakkal való egyetértés/elége dettség

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?
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A témát tovább vizsgáltam egy későbbi tanulmányomban, a BME felnőttoktatási szakértő 

képzésének végén írott szakdolgozatomban. 

A szépségszakmák tömegessé válásának etikai kérdései, a 2005 óta tartó szakmai fejlesztés 

tükrében címmel. 

Az ezzel a témával kapcsolatban fellelhető szakirodalom áttekintése során a 

legmegfelelőbbnek az etikával általánosan foglalkozó tanulmányt, és az etika történetének, 

és fejlődésének áttekintő előadások anyagát találtam. 

Ez megfelelő elméleti alapot adott, mivel ezzel a témával csak részben foglalkoztam 

korábban.2A dolgozatomban foglalkozom a tömegessé vált szakmai képzés hatásával, a 

pályaelhagyók igen magas számával, és a háttér okok feltárásával. 

Felvetődik a tömeges képzés és a munkaerőpiac igénye, a szakmai minőség érdekének 

kérdése.A munkaügyi hivatalok által támogatott szakmai képzések nem a felnőtt tanuló 

hosszú távú érdekeit szolgálják a rövid ideig tartó, igen kevés óraszámban megvalósított 

szakmai tanfolyamokon, ahol nincsen előírt minimális óraszám.Kialakult a „pénzért 

bizonyítványt „  helyzete, mely torzította a valóságos igényeket, és érdekeket, és kedvezett 

a rövid távon gyorsan meggazdagodni akarók táborának. 

A dolgozatomban vizsgálom ennek az összetett problémának megoldási lehetőségét, 

melynek egyike volt az óraszámok emelése, és a minimális óraszám meghatározása a 

képzésekben. 

Ez utóbbi a 2013-as új szakképzési törvénnyel és a kerettantervek megírásával 

megváltozott, és meghatározza a minimális óraszámot is. 

Szigorítja a felnőttképzési tevékenység gyakorlásának feltételeit, mely egy hatósági 

bejelentéshez lesz kötve, és amelyben ellenőrzéseket vezetnek be majd. 

Az új jogszabály tervezet szándékában  támogatja a felnőttoktatásban, az iskola rendszeren 

kívüli oktatásban a  szigorúbb keretek alkalmazását a hatékony tanítás, a sikeres szakmai 

ismeret megalapozása érdekében, és a kompetenciák fejlesztésében. 

 

  

                                                           
2 Előadások vázlata, Sz. I., BME Fil. ésTudtört. Tanszék http://sargarigo.sch.bme.hu/etika/Etika-c1.rtf  

HELLER Ágnes: Általános etika ( Bp. 1994) 

Bakos Aranka: A szépségszakmák tömegessé válásának etikai kérdései BME szakdolgozat, 2010, Budapest 
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A 2010-ben írott  dolgozatomban a tömegessé vált szakmai képzés hatásával, és az 

oktatásban tapasztalható minőségi romlás okaival, illetve az etikai felelősség kérdését 

vizsgálom,  mely rámutat a szakképzés szétaprózottságára, és az oktatás folyamatos 

minőségromlására, és a pályaelhagyók igen magas számára, és kutatja a sikertelenség 

okait, illetve megoldásokat próbál találni. 

Ennek a dolgozatomnak részeként előkészítettem, és kidolgoztam a Magyarországon 

esetlegesen bevezetésre kerülő podológiai (gyógyászati, vagy orvosi pedikűr) szakmai 

képzés akkreditációra előkészített programját, mely német minta alapján egy 2 éves képzés 

keretében készítené fel a lábápolókat, pedikűrösöket a cukorbeteg lábak szakellátására. 

Ez egy igen kritikus pontja a pedikűrös munkájának, mely illeszkedik az egészségügyi 

ellátásba, szakorvosi felügyelettel, és együttműködéssel. 

Az Európai Unió több országában ez ma egy BsC képzés keretében kerül oktatásra, 

továbbhaladva az orvosi képzés felé, amelyre oly mértékű bizonyos államokban a 

túljelentkezés ( úgy, mintFranciaország, és Belgium), hogy azt csak komoly 

intézkedésekkel lehet megfelelő módon kezelni. 

Az elavult egészségügyi rendszerek nincsenek megfelelően felkészülve a cukorbetegség 

világméretű problémájára, mely igen jelentős problémákat hozhat az ellátásban, hogy 

abban összeroppanhat. 

 

 

2. ábra: Cukorbetegek aránya  
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A nagyobb problémát  többek között az jelenti, hogy percenként amputálnak  beteg 

lábakat, melyeket az időben történő felismeréssel, és adekvát gondozással meg lehetne 

menteni, és ebben központi szerepet tölt be a lábápoló, a pedikűrös. Ehhez egyrészről  igen 

magas szintű szakmai tudásra, és szakmai elhivatottságra volna szüksége a lábápolóknak, 

pedikűrösöknek, a más részről  pedig ma Magyarországon 1-2 hónapos tanfolyam után 

szakmai bizonyítványt kapnak olyan pedikűrös, lábápoló  tanulók, akik arra nincsenek 

felkészülve, hogy a megfelelő orvosi műszert ismerjék, jól használják, nemhogy beteg 

lábakat mentsenek meg. 

 

2010-ben betöltöttem a Magyar Országos Szakmai Ipartestület (MOSZI) Etikai 

Bizottságának elnöki tisztjét, mely az összes ún. szépségszakmát, fodrász, kozmetikus, 

lábápoló, manikűrös, műköröm-építő is magában foglalta, több egyéb szakma mellett, mint 

a fogtechnikus is.Emellett folyamatosan részt vettem, és veszek a 2005 óta tartó OKJ 

szakmai tartalmi fejlesztésében,  DACUM műhelymunkában, mely az akkori NSZFI 

szervezésében a megújuló OKJ előkészítő, és megalapozó szakmai átvilágítását, a 

kompetencia alapú, moduláris képzés bevezetésének előkészítését szolgálta.3 

Részt vettem a lábápoló szakma  magasabb szintű, az alapszintű szakmai végzettség után 

megtanulható , az u.n.   speciális pedikűr szakma OKJ-be kerülésének előkészítésében, a 

szakmai színvonalának növelésének érdekében, mely a  lábápolók, pedikűrösök szakmai 

képzésének egy magasabb szintjét volna hivatott szolgálni.Később megírtam az IPOSZ 

(Ipartestületek Országos Szövetsége) és MOSZI felkérésére 2 etikai kódexet, a Kézápoló, 

lábápoló, műköröm-építő Szakma Etikai Kódexét, és a MOSZI összes érdekképviseletében 

lévő szakmára vonatkozó Etikai Kódexet, mely további alapja a minőség melletti 

elköteleződésnek az oktatásban, és az oktatási folyamatba épített minőségbiztosításnak, a 

mérés, értékelés rendszerének fejlesztésében.  

A továbbiakban az előzmények összegzése után összefoglalom ennek, az általam 

legfontosabbnak tartott lépéseit, törekedve a jelenlegi mérés, értékelés szakon tanultak 

alkalmazásával. 

A 2005-ös mérés diagnosztikus, feltáró munka, a 2010-es dolgozat egy összefüggéseket, és 

megoldásokat kereső munka.A 2013-as mérés annak vizsgálata, hogy az iskolai végzettség  

lényegesen befolyásolja  a szolgáltatások minőségét, szakmai sikerességet. 
  

                                                           
3 Benedek, András (szerk.) (1995): Szakképzés Magyarországon, Munkaügyi Minisztérium, Budapest  
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II. A szépségszakmák tömegessé válásának etikai kérdései, a  

2005 óta tartó szakmai fejlesztés tükrében 

2. A 2013-as országos elégedettségimérés célja 

 

2.1. A mérés célja, várható eredménye 

 

A 2013-ban végzett mérés elsődleges célja a mérőeszköz kidolgozása, kipróbálása, és a 

tapasztalatok alapján a további fejlesztése után egy hiteles mérőeszközként, és 

összehasonlítási alapként való használata.Mivel a témával kapcsolatosan az előzetes 

szakirodalom vizsgálata során nem találtam ilyen mérőeszközt, így a korábban már 

használatos mérőeszköz átdolgozása tűnt kézenfekvőnek. 

A mérés tervezéséhez, és lebonyolításához korábbi tanulmányaim számomra megfelelő 

alapot adtak, viszont más értelmezést kaptak a mostani tanulmányokon elsajátított 

ismeretek tükrében.A mérés megtervezéséhez segítségemre voltak a jelenlegi képzésen 

tanultak,  az csoportos mérés előkészítéséhez, és lebonyolításához  adott tanári javaslatok, 

tanári jegyzetek, és a DUF értékelés és mérés tanára szakon fellelhető szakirodalmak.4 

 

Másodlagos célja, hogy a bevezetendő Szakmai Minőségbiztosítási Rendszer 

működtetésének, és a minőségcélok meghatározásának, és az 5 évenkénti kötelező 

továbbképzés rendszerének az alapja legyen. Emellett a szakmai képzésben dolgozók 

számára egy, a gyakorlatban akár, bizonyos részeit tekintve kézikönyvként is jól 

használható összefoglaló dolgozat, a tanítás minőségi kérdéseiről.Távolabbi célom a 

podológiai képzés Magyarországon történő bevezetése. A mérés további  célja egyrészt a  

korábbi , 2008-as mérési eredmény összehasonlítása a 2013-as mérés eredményével, 

figyelembe véve, hogy az első mérés regionális, a második mérés országos mérés. 

Célom továbbá, hogy kidolgozásra kerüljön egy olyan módszertani eszköz, mely alkalmas 

lesz a későbbiekben a mérések megismétlésére. 

 

Hipotézis 

Az elégedettségi mutatók szignifikáns összefüggést mutatnak az iskolai végzettség 

szintjével. 

  

                                                           
4 Cserné Adermann Gizella: Teljesítményértékelés, JPTE Távoktatási Központ Pécs, 1998  

Kozma Tamás:Az összehasonlító neveléstudomány alapjai, Új Mandátum Kiadó Budapest , 2006  
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A magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők magasabb számban tagjai valamely 

érdekképviseleti szervezetnek,  elégedettebbek pályájuk sikerességével, pozitívabb 

jövőképük van, magasabb igényük van a kompetenciák fejlesztésére, és az 5 évenkénti 

továbbképzés bevezetésére, valamint a szakma választási motivációjukat nem elsősorban 

anyagi okok határozzák meg. 

A  további hipotézisem, hogy a tömeges képzés, a munkaügyi hivatal által támogatott,  

számukra ingyenes képzés negatívan hat a szolgáltatásokat végzők pályájára, annak 

sikerességére, és az azzal való elégedettségre. 

A pályaválasztásuk motivációját  a jó kereset reménye, és a szabad időbeosztás határozza 

meg. 

A mérés, kutatás egyrészt a  formális elméletek ellenőrzésének célját , másrészt egy, 

egyenlőre strukturálatlan érdeklődés kielégítését, esetleges rendszeres mérés bevezetését, 

pályakövetés rendszerének kialakításakor, a minőségbiztosítási rendszer kidolgozásakor. 
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3.A mérési téma aktualitása 

 

Az országos mérést elvégzését, túl azon, hogy indokoltnak látta a csoport valamennyi 

tagja, lehetségesnek is tekintette, mivel a tagok, szinte kivétel nélkül vezető tisztséget 

töltenek be országos szakmai szervezetekben,  részt vesznek saját területükön a 2005 óta 

folytatott szakmai fejlesztési feladatokban a korábban SZMM, jelenleg a NGM, NSZI, 

NSZFI, NMH megbízásából, illetve vizsgaelnökök,  szakmai szakértők, és tétellektorok, 

gyakorló pedagógusok, és felnőtt oktatók. 

 

Jómagam  mindezen feladatok végzése mellett ebben a 2013-14-es tanévben az  NMH 

megbízásából részt veszek  a TÁMOP 2.2.1-12/01-2012-0001 „A szakképzés és a 

felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése” kiemelt projekt 1. Mérés-értékelés 

kiterjesztése alprojekt4.2. Szvk- és modulváltozatok tartalmi összevetése, a 

feladatbankban levő elemi vizsgafeladatok megfeleltetése az új jogszabályi tartalmaknak, 

feladatbankban levő elemi vizsgafeladatokhoz kapcsolódó adatállományok bővítése Gantt-

sorához kapcsolódó feladatok elvégzésében. 

Ezen pozíciókban végzett munkák jelentős szakmai tapasztalatot jelentenek a csoport 

számára, mely segíti az objektivitásra való törekvés szándékát, és az elvégzett mérés 

eredménye igen hasznos információval szolgálhat a szakmai oktatási stratégiák 

tervezésében.  

 

A csoport a témát további kutatásra, ismételt mérés elvégzésére  érdemesnek tekintette, 

mivel a nevezett szakmai területen az utóbbi években tömegessé vált képzés sok, a 

minőségi szakmai szolgáltatás tekintetében, és  a tömeges pályaelhagyás tekintetében 

aktuális kérdésekre világít rá, és keresi a lehetséges válaszokat. 
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4. Az elégedettségi mutatókról 

 

Az elégedettségi mutatók alapja a megelégedettségi vizsgálatok lefolytatása. Igen fontos 

információgyűjtési módszer, amely rendszeresen végezve nélkülözhetetlen alapot ad arra, 

hogy mérni tudjuk termékekről, szolgáltatásokról kialakult képet. 

A sikeres tevékenységek alapja a vizsgálatok elemzésével, értékelésével kapott mutatók, 

elégedettségi indexek megállapítása. 

 

Fontos a helyzetelemzések elvégzéséhez, korrekciókhoz, a célok kitűzéséhez, feladatok 

megállapításához, tervek kidolgozásához, ellenőrzési, értékelési, mérési rendszerek 

kidolgozásához. Fokozható a hatékonyság, a tevékenységek, a szolgáltatások minősége 

felett egyfajta folyamatos kontroll. 

Az oktatási folyamatban a minőség értékelése a tanítás hatékonyságát kell mérje, mely a 

szakmai képzés során a szolgáltatás nyújtásához a minőségi munkavégzés érdekében képez 

alapot. 

„A minőségértékelés elsősorban az oktatás eredményességét, hatékonyságát, minőségét és 

méltányosságát hivatott értékelni.5 

A minőségfejlesztés egyik legfontosabb eszköze, a minőségpolitika kialakításának alapja. 

 

4.1. Vevői megelégedettségről 

 

Megítélésem szerint egy üzleti vállalkozás, tevékenység, szolgáltatás nem nélkülözheti a 

folyamatos vevői elégedettségi méréseket.Ez egyfajta visszacsatolás, önellenőrzés is a 

korrekciók elvégzéséhez, a minőség folyamatos biztosításához, a piaci részesedés 

megtartásához, illetve esetleges növeléséhez. 

A minőségbiztosítási rendszerek ezt hivatottak szolgálni. 

A 2013-as mérésünk során vevői elégedettséget nem mértünk, mint a korábbi 2008-as 

regionális mérés alkalmával, de a későbbiek során érdemesnek tartom ennek folyamatos 

mérését is.6 

                                                           
5Dr Kadocsa László -Minőségmenedzsment és intézményi működést befolyásoló pedagógiai értékelés elmélet és 

gyakorlata  DUF órai jegyzet 
6 Kiss Ágnes – A Dunaferr Rt. belső kommunikációs hálózatának vevői megelégedettségi vizsgálata (szakdolgozat) 

(Budapest – BMF, 2007.) 
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4.2. Dolgozói megelégedettségről 

 

Egy üzleti tevékenység legnagyobb erőssége az emberi erőforrás. 

A dolgozók elégedettsége munkájukat, sikerességüket, elkötelezettségüket, motivációjukat 

növeli. Az elégedett dolgozók motiváltabbak, termelékenyebbek, hasznosabb javaslataik 

lehetnek, hozzájárulhatnak az üzleti jó hírnévhez, csökkenthetik a marketingköltségeket. 

Jobban érzik magukat munkájukban, fontosabb lesz számukra vevőik elégedettsége is, 

adott esetben többet is tesznek ügyfeleik, vevőik igényeinek kielégítésére. Ezáltal úgy az 

üzleti vállalkozás, mint a dolgozó illetve a vevő elégedettségét növelik. 

Az elégedettségi felmérések tehát célszerű intézkedések, hiszen fejlődést, hasznot hoznak. 

Pedagógiailag, illetve didaktikailag az oktatás sikerességének mérője, hiszen a pedagógus, 

esetünkben jellemzően inkább az andragógus, felnőtt oktató, tanár,  munkájának sikere, ha 

a saját általános, és szakmai tudását folyamatosan építeni tudó, nyitott,  pozitív, mindig 

megújulni tudó személyiségek kifejlődését tudja elősegíteni, facilitálni. 

Nem utolsó sorban pedig általánosan és szakmailag kiművelt emberfőket képes egy életen 

át mentorálni. A kapcsolódó szakirodalom  ismételt elolvasása  a korábbi tanulmányokból 

elengedhetetlen  volt az adekvát  véleményalkotáshoz, mely a képzés minőségével,  a 

kompetenciák fejlesztésével, annak hatásával az előzetes hipotézis alkotáshoz teremt 

viszonylagos objektivitást.7 

  

                                                           
7 UNESCO (1997): Oktatás – rejtett kincs. A Jacques Delors vezette Nemzetközi Bizottság jelentése az UNESCO-nak az 

oktatás XXI. Századra vonatkozó kérdéseiről, Budapest, Osiris Kiadó  
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III. A 2013-as csoportmunka keretében végzett és országosra kiterjesztett mérés eredményeinek elemzései 

5. Az empirikus mérés 

 

5.1. A kérdőíves módszerről, a kutatás módszeréről 

 

A szépségszakmák, azon belül a fodrász, kéz- és lábápoló, műköröm építő szakma 

szolgáltatásait igénybevevők és a szolgáltatásokat nyújtó dolgozók elégedettségének 

felméréséhez kérdőívet készítettem 2008-ban egy szakdolgozat kutatásának 

lefolytatásához. A kérdőív elkészítésekor igyekeztem egyértelmű, érthető kérdéseket és 

válaszlehetőségeket megfogalmazni. Ebben nagy segítségemre volt a jelenlegi 

tanulmányaim során elsajátítottak, és a kapcsolódó szakirodalom áttekintése.8Ezt a 

korábban elkészített kérdőívet a DUF Pedagógiai mérés és értékelés tanára mesterszakos 

képzése során a csoportmunka keretében elvégzendő mérési feladathoz alkalmasnak 

találtam.Felkértem a csoport egy tagját a kérdőív további átdolgozására, aktualizálására, és 

véglegesítésére. A megkérdezettek szempontjait figyelembe véve gyorsan kitölthető 

kérdőívet állítottam elő, hogy a kitöltéssel a válaszadónak ne kelljen túl sok időt eltöltenie.  

Ez azért is fontos, mert az első benyomás utáni azonnali véleményre van szükség, a 

kérdőívek kiértékelésekor így reálisabb kép alakul ki. 

 

Módszer 

Ebben a témában korábban kutatást,elégedettségi  mérést, nem végeztek. Így a mérés, 

kutatás lefolytatásának megtervezése, és a mérőeszköz kidolgozása ( a korábbi 

átdolgozása) tűnt célravezetőnek. A mérőeszköz kidolgozásához a jelenlegi értékelés, 

mérés szakon tanultak nagy segítségemre voltak. A 2008-as,  korábbi mérés módszerét 

átdolgozva, a Dunaújvárosi Főiskolán a pedagógiai mérés, és értékelés képzésen tanult,  és  

elvárt mérési módszerek közül kiválasztott, induktív mód alkalmazásával  kívánta a 

csoport végrehajtani. A mérés, kutatás reprezentatív, u.n. EKV(Egyenlő Kiválasztási 

Valószínűségű módszer) kutatásként, egyszerűen elérhető alanyokra hagyatkozó,  

egylépcsős mintavétellel történik, mely ezen a módon csak előzetes tesztelésre alkalmas.  

  

                                                           
8 Dr. Varga Lajos: Kutatásmódszertan, Budapest - BMGTE, 2006  

F. Michael Connelly, D. Jean Clandinin:A narratív vizsgálódás ( konzultációs tananyag DUF), Torontó Egyetem, Alberta 

Egyetem, 1990  

A kérdőív készítés módszertana DUF oktatási segédanyag ppt. 
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A kérdőív 19 zárt kérdésből áll. A kérdőívek kiosztása véletlenszerű mintavétellel történt, a 

fentebb megnevezett helyszíneken, mivel országos, teljes lista a mérés, kutatás tervezhető, 

és elérhető populációjáról nem áll rendelkezésre. 9 

 

Mintavételi keret 

A méréshez a T-próba elvégzéséhez kialakítottunk egy kontrollcsoportot. 

A kontrollcsoportba olyan szakmabeliek kerültek, akik legalább 1 éve, vagy több éve a 

nevezett szakmában tevékenykednek, és aktívan praxist működtetnek, szolgáltatást 

nyújtanak. 

Iskolai végzettségüket tekintve legalább főiskolai végzettséggel rendelkeznek. 

Többük a kéz-és lábápoló műkörömépítő végzettség mellett fodrász, és kozmetikus 

végzettséggel is rendelkeznek. A kontrollcsoport tagjai valamennyien tagjai kamarai, és 

ipartestületi szakmai szervezetnek, többen mindkettőben tagok, illetve az országos szakmai 

vezetőség tagjai, mestervizsga bizottság tagjai, szakmai vizsgaelnökök, kettő csoporttag 

felnőttoktatási szakértő, egy tag a Nemzetgazdasági Minisztérium bejegyzett szakértője, 

valamint egy tag az országos kerettanterv kidolgozója. A kontrollcsoport tagjai 

reprezentálják, hogy milyen szakmai és egyéb kompetenciák fejlesztését végezték, milyen 

területeken tanultak tovább, és  a továbbképzések, és a magasabb, valamint egyéb iskolai 

végzettségek megszerzése során milyen egyéb tudásra tettek szert.Valamennyien 

Magyarország különböző kisebb, és nagyobb városaiban dolgoznak, munkahelyük 

belvárosban, külvárosban, egyszemélyes, vagy több személyes szolgáltató helyeken van. 

 

A további mérési populáció a szakmai tevékenységet végzők köre, amely  kiterjed a 

szakmában  legalább 1 éve, vagy több éve tevékenykedők körére, magyarországi, kisebb 

vagy  nagyobb vidéki városokban, a fővárosban, belvárosi és külvárosi munkahelyeken, 

egyéni, és több fővel működő szolgáltató helyeken, egy, vagy többféle szolgáltatást nyújtó 

szalonokban, egy vagy több szakmai végzettséggel rendelkeznek, iskolai végzettségüket 

tekintve közép, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, tagjai, vagy nem tagjai 

érdekképviseleti szervnek. 

 

A kérdőívek kiosztását, kitöltetését, és begyűjtését a csoport tagjai  személyesen végezték 

el, azokban a városokban, ahol laknak, dolgoznak, vagy tanítanak, véletlenszerű 

mintavétellel, az ismeretségi körükbe, és az azon kívül esők körében. 
                                                           
9 Lásd: 11. fejezet - FÜGGELÉK 
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A mérési adatok feldolgozása, és kiértékelése, kódolása, illetve az adatok vizualizálása 

közös csoportmunka keretében került végrehajtásra.A feldogozott kérdőívek 

eredményének kiértékelése, vizualizálása után egyéni, és csoportos értékelésre került sor. 

Az egyéni értékelések során a legtöbb csoporttag által fontosnak tartott értékeket alapul 

véve végeztem el az összehasonlítási alapok kiválasztását,  az eredmények értékelését,  az 

előzetes hipotézisek vizsgálatát az eredmények alapján, és a beszámoló elkészítését. 

 

A mérést, kutatást végző csoport tagjai között a kapcsolattartás alapvetően on-line, illetve 

telefonos módszerrel történt. 

A levelezés és tartalma utólag rekonstruálható módon került tárolásra. 

 

5.2. Az elégedettségi mérés megszervezésének előzménye, szakirodalom 

áttekintése 

 

Kutatásaim alapját a szépségszakmák és azok oktatásának több területén eltöltött szakmai 

évek tapasztalatai és az oktatásban, a szakképzés átalakulásának folyamataiban történt 

változások megfigyelése, illetve szakértői  fejlesztői feladatok elvégzése során tapasztaltak 

adták. Az témával kapcsolatban konkrét szakirodalmat nem találtam. Elégedettségi mérést 

ebben a szakmában korábban nem végeztek. Egyéb méréseket végeznek ebben a 

szakmában, a képzési folyamat során, annak lezárásakor a modulzáró vizsgán, valamint a 

szakmai záróvizsgán, illetve u.n OSAP statisztikai jelentés történik minden szakmai vizsga 

lezárásakor, mely a pályakövetés rendszerének tervezett kidolgozásakor jelent majd alapot 

a mintavételi populáció tekintetében, de ezt egyenlőre a kormányzat nem tudja bevezetni.A 

jelenlegi  mérések kompetencia mérő tesztek, melyek kidolgozásában, és folyamatos 

lektorálásában részt veszek magam is. A tanulmányaim során, a szakmai gyakorlataim 

alkalmával, valamint vizsga elnökként  találkoztam olyan intézménnyel, ahol a dolgozókat, 

tanárokat néhány kérdéses kérdőívvel mérték, abban a tekintetben, hogy  a tanulók 

mennyire elégedettek a tanítással, az oktatókkal. Ennek eredményeit az intézmény saját, 

belső oktatási,  tervezési folyamataihoz volna hivatott felhasználni,  továbbá ez is egy 

területe volna a fejlesztéseiknek, a tárgyévi minőségcélok meghatározásának. 
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Viszont a kapott eredményeket nem értékelik ki, inkább csak formaságból végzik el a 

mérést, és a keletkezett eredményeket szakmai titokként kezelik. Ennek oka, hogy a 

képzőintézmények a piaci versenyben szereplő cégek, akik minden adatot szakmai 

titokként kezelnek. Ez alól csak az államilag akkreditált (elismert, engedélyezett) 

intézmények képeznek kivételt, de a tanárokkal való elégedettségi mérés eredményének 

nyilvánossága rájuk nézve sem kötelező. Szerencsés esetben az  akkreditáltintézmény a 

tárgyévi minőségcélok között szerepelteti a kapott eredmények alapján hozott döntéseit. 

Korábban valamennyi felnőttképzéssel foglalkozó intézmény fenn kellett tartson egy 

ún.szakmai felügyelő testületet, akinek a faladata volt az oktatási folyamat minőségének 

felügyelete, az oktatási programok, az oktatók személyes kompetenciáinak  ellenőrzése. Ez 

mára már nem kötelező az intézmények számára, a feladat átkerült a kamarák hatókörében, 

ahogyan a gyakorlati képzőhelyek  minősítése, és ellenőrzése is a megfelelő színvonalú 

gyakorlati képzés megvalósításának, és felügyeletének érdekében. További  elégedettségi 

méréseketezen a területen nem végeznek.Az objektivitás érdekében a mostani képzésen 

tanultakon kívül a kapcsolódó szakirodalom áttekintése tűnt célravezetőnek. 

Tanulmányoztamaz elégedettségi mérésekkel, a méréssel, értékeléssel kapcsolatos 

irodalmakat.10A témához kapcsolódóan szükségesnek tartottam a docimólógia 

tudományával kapcsolatosan tanultak áttekintését is.11Korábban a méréssel, 

értékelésselkapcsolatosan alkotott véleményeimmegfogalmazásakor mindig hiányt éreztem 

a szavakban, vagy írásban kifejezett kijelentések objektivitásának problémája 

tekintetében.Nem pusztán elméleti kérdésnek tartottam a véleményalkotás adekvátságát, 

hiszen gyakorló pedagógusként, illetve vizsgáztatóként is felelősséget éreztem a 

kijelentéseim, az értékelés, a visszajelzés megfogalmazásáért. A pedagógus mérése, 

értékelése, korrekciója, visszajelzése viszi előre tanítványt, fejleszti kompetenciáit, vagy 

pont ellenkező hatást kiváltva hátráltatja fejlődését, önállósodását, illetve önértékelésének 

kifejlődését.  

  
                                                           
10 F. Michael Connelly, D. Jean Clandinin:A narratív vizsgálódás ( konzultációs tananyag DUF), Torontó Egyetem, 

Alberta Egyetem, 1990  

Kathryn M. Borman, Christopher Clarke, BridgetCotner és Reginald Lee ( Fordította: Nyilas Ildikó Lektorálta: Szirmai 

Erika):Az összehasonlító esetelemzés konzultációs tananyag DUF, University of South Florida, 1998  

Cserné Adermann Gizella: Teljesítményértékelés, JPTE Távoktatási Központ Pécs, 1998  

Vámos Ágnes szerk.: Golnhofer Erzsébet és Nahalka István). :Értékelés az iskolában. in. A pedagógusok pedagógiája , 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001  

 
11DocimológiaSZÓFIGYELŐMolnár Csikós László 2010. december 13., 04:00 
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A dolgozatom témájául szolgáló mérés lefolytatásának eredményessége érdekében 

szükségesnek tartottam a következő  vezérelvet figyelem előtt tartani: „Az értékelés 

folyamatában a reális állapotot az ideális állapothoz viszonyítják. A értékelés során 

összehasonlítják a reális állapotot az értékkel, és minél kisebb az eltérés, annál kedvezőbb 

az értékítélet. Az értékelés leginkább indikátorokkal történik (pl. vizsgatétel, a versenyző 

produkciója stb.), ezek alapján minősítik a rátermettséget. A rögzített érték 

követelménynek számít, és elősegíti az értékelés objektivitását, mivel mindenki számára 

ugyanaz lehet az érték.  

Az ekvivalencia miatt fontos feltétel, hogy úgy legyenek leírva a követelmények, hogy 

bárhol folyik az értékelés, ugyanarra az eredményre jussunk. 12A dolgozatomban leírt 

mérés során  ennek érdekében létrehoztunk egy u.n kontroll csoportot, a kontrollcsoport 

eredményeihez hasonlítottuk a vizsgált populáció kérdőíveken adott válaszait, illetve a 

mérés eredményeit   így hasonlítottuk össze.Ehhez szükséges volt elméleti ismeretre az 

összehasonlító vizsgálatokról, és azok gyakorlatban való alkalmazásáról.13 

A magyarországi szakképzés piaci igényekhez való igazítása, a képzési rendszer 

modernizálása, a háttérfolyamatok megfigyelése, a struktúra megváltoztatásának 

reformfolyamata illetve az ezzel foglalkozó szakirodalom felkutatása és tanulmányozása is 

fontos  lépés volt. Ennek alapján már tudtam összefüggéseket keresni a szakképzést érintő 

általános tényezők és a vizsgálatom tárgyát képező  kéz- és lábápoló, műköröm építő 

szakmák, és az elégedettségi mérés adatainak elemzése során, annak  vonatkozásában. 

Bár az alapproblémák megkereséséhez és megfogalmazásához és az általam objektívnek 

megítélt hipotézisek felállításához az előbbiekben leírtak adták az alapot, nem 

nélkülözhettem  az általam objektívnek tartott tények igazolásához  a csoporttal való 

egyeztetés mellett konkrét vizsgálat és kutatás lefolytatását, konkrét statisztikai adatok 

gyűjtését,  a kérdőívek kiértékelését, és belső, valamint külső konzulensek bevonását a 

csoport munkájába. Erre a legmegfelelőbb munkamódszernek a projekt módszert találtuk. 

A mérés lefolytatásának költségeire a csoport tagja saját anyagi, és egyéb  erőforrásaikat 

használták fel. Javaslatot tettem témára, a csoport összeállítására (lásd későbbiekben a 

kutatási tervben), a mérési cél, koncepció, és stratégia meghatározására, egyeztettem Dr. 

Bacsa- Bán Anetta tanárnővel, és engedélyt kaptunk a csoportfeladat elvégzésére. 

  

                                                           
12DocimológiaSZÓFIGYELŐMolnár Csikós László 2010. december 13., 04:00 

 
13 Kozma Tamás:Az összehasonlító neveléstudomány alapjai, Új Mandátum Kiadó Budapest , 2006 
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A tanárnő a csoportmunka során folyamatosan támogatta, mentorálta a mérési munkát, 

javaslatot tett, többek között a kontrollcsoport létrehozására és a mérőeszköz előzetes 

tesztelésére, az u.n. T-próbára.A mérés előkészítése során a kutatásban részt vevők 

körének meghatározásához, a mintaválasztáshoz segítséget nyújtott a pedagógiai mérés 

alapjai tantárgy szakirodalma.14A célokkonceptualizálása után egy SWOT- analízis során 

mérlegeltem az elvégzendő feladat sikerességének lehetőségét, a feladat elvégzésére kapott 

határidő betartásának valószínűsítését,   meghatározva, és pontosítva a  célt, stratégiát, és a 

módszert. 

Megírtam a kutatás tervét, előkészítettem a kutatás során alkalmazandó dokumentációt, a 

kutatási naplót, továbbítottam a csoport valamennyi tagjának a korábbi 2008-as mérés 

elvégzésének anyagát, a PTE-n írt szakdolgozatomat, a Szépségszakmák elégedettségi 

vizsgálata címmel, valamint a BME-n írt esszét, Egy képzés tömegessé válásának etikai 

vonatkozásáról címmel elolvasásra, elemzésre.  Ezen dolgozataim tartalmazzák a témával 

kapcsolatban fellehető általános szakirodalmat, mivel ebben a témában kutatást még nem 

végeztek, így az általános szakirodalom elolvasása nyújt segítséget az információhoz 

jutásban, és az objektivitásra való törekvésben. Az előzetes információk összerendezése, és 

szétküldése a csoporttagoknak nélkülözhetetlen volt az előzmények megismerése, a 

témával kapcsolatos szakirodalom feldolgozása, és elrendezése, valamint a közös 

gondolkodás vázának, keretének  megalkotásacéljából. 

  

                                                           
14 Cserné DrAdermann Gizella, A tanulás és kutatásmódszertan alapjai, JPTE- FEEFI, Pécs, 1999 
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6. Az empirikus vizsgálat eredménye 

 

Az elégedettségi vizsgálat során kiválasztottuk azokat a mutatókat, melyeket a legtöbbünk 

fontosnak tartott az elemzések során. Ezek közül a következőket tartom magam is 

fontosnak, melyek eredményeiből lényeges következetések vonhatóak le az előzetes 

hipotézisemmel kapcsolatban, valamint támpontot adnak a további szakmai fejlesztési 

stratégiához. 

A mérésünk során az adatok elemzése, és az eredmények kiértékelés során fontos,  a 

korábbi hipotézisek igazolása szempontjából, és a konklúziók szempontjából a következők  

voltak számomra fontosak. 

Elégedettségi  vizsgálatsorán kapott eredményeink alapját képezhetik   a sikeres szakmai 

életút meglehetősen szubjektív fogalmának meghatározásának. Természetes osztom azt a 

nézetet magam is, hogy a sikeres szakmai életútnem kizárólag anyagi alapokon nyugszik, 

viszont a mai versenyszféra farkastörvényei szerint ezen a szakmai területen jelentős 

szempont, sokszor túl jelentős is. 

Így a keresettel való elégedettség eredményei elsődlegesen fontos adatok, melyek mellett 

fontosnak ítélem meg a szakmaiéletút nem kizárólag  anyagi szempontokszerinti 

vizsgálatát, és az ezzel kapcsolatos adatok vizsgálatát is. 

Az előzetes hipotéziseim, és az  adekvát véleményalkotás érdekében a  kapott adatokból a 

következő szempontok eredményeit  hasonlítottam össze. 

 

6.1. Az iskolai végzettség, és a szakmai pályával való elégedettség 

vizsgálata 

 

Ilyen alapokon történő véleményalkotásomhoz a  kapott elégedettségi mutatók értékelése 

során összefüggést látok az iskolai végzettség és a szakmai életúttal való elégedettség 

tekintetében, így a kapott adatokból ennek eredményét összehasonlítottam. 

A kapott eredményekből kiolvasható  egy 1-9-ig terjedő skálán mérve  a 9-es fokozaton a 

magasabb, főiskolai,  vagy több diplomával rendelkezőknek  23,53 %-a maradéktalanul 

elégedett pályája sikerességével, pozitív a jövőképe,  illetve,  8-as fokozaton 29,41 %-uk és 

7-es  fokozaton  szintén 29,41 %-uk mutat  elégedettséget. 
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Szignifikáns eltérést mutat a 8-10 általános iskolai végzettséggel rendelkező  

elégedettsége, a főiskolát végzettekhez hasonlítva. 40 %-uk egyáltalán nem elégedett 

pályájának sikerességével, és negatív a jövőképük. 

Ez komoly problémát jelent a beiskolázás, a képzésbe való bekapcsolódás szempontjából, 

mert abba a 8-10 általánost végzettek is már bekapcsolódhatnak, és ez a jellemző. 

Annál is inkább, hogy hosszú éveken keresztül, 1990-es évektől kezdődően a munkaügyi 

hivatal zömmel őket iskolázta be erre a szakmai képzésre. 

Ez vezetett azoknak a felnőttképzéssel foglakozó intézményeknek a létrejöttéhez, akik 

ezeket a képzéseket közel 20 évig folyamatosan indították, és indítják, és az állam ezeket 

az intézményeket támogatja, annak vizsgálata nélkül, hogy a munkaerőpiacnak van-e 

szüksége a szakmai bizonyítványt megszerzőkre.  

 

 

 

3. ábra: A megkérdezettek iskolai végzettségének/elégedettségének aránya 

 

6.2. A keresettel való elégedettség, és a kompetenciák fejlesztésére való 

igény összefüggése 

 

Jellemzően a keresettel, szakmai életúttal elégedettebbekrendelkeznek magasabb igénnyel 

a kompetenciáik fejlesztésére. 
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A mérésben vizsgált populációtöbb, mint 60 %-a mondta, hogy  keresetével elégedett, és 

ők magasabb igényt is mutatnak a kompetenciák fejlesztésére. 

A 8-10 általánost végzettek 40 %-a válaszolta, hogy nem elégedett keresetével, és nincs is 

igénye a kompetenciák fejlesztésére. Ez annak tudható be, hogy a kompetenciák fejlesztése 

jellemzően a szakmai továbbképzéseken történik, természetesen az önálló munkavégzés, 

az ún. szakmai gyakorlat mellett, hiszen a szolgáltatások nyújtása során a vendégeik, 

klienseik az ügyesebb, képzettebb szakembert választják. A folyamatosan változó, és 

növekvő vevői igény kielégítésére csak a napra kész szaktudással, és gyakorlattal 

rendelkező kolléganők képesek.  

Az állandóan változó divat, az alapanyag, és termékforgalmazó cégek folyamatos 

nyomását a nagyobb pénzbeli forgalom bonyolítására csak a szakmai továbbképzéseken 

való részvétellel tudják elérni. Az új technológiák, gépek, továbbfejlesztett alapanyagok 

ismeretének elsajátítása alapvető fontosságú a szolgáltatásaik szempontjából, hiszen az 

informatika világában sok esetben a vendégük, kliensük hamarabb ismerheti az 

újdonságokat. Ettől nagyobb szakmai hitelesség vesztés nincsen ezekben a szakmákban. 

A sikeres szakember már legalább fél, vagy egy évvel hamarabb ismeri a  várható 

újdonságokat, és mire az a széles közönség számára is ismertté válik, ő már megfelelő 

rutint kell szerezzen az új technológiában. Az új technológia bevezetése a szolgáltatások 

közé forgalom növekedést eredményez, illetve a szolgáltatás színvonalának növekedését. 

Ez saját jól felfogott érdeke, és aki nem ismeri fel, az lemarad, és, aki lemarad, az kimarad, 

ez igen kemény törvénye a szolgáltatói piacnak.Ez olyan versenyközeget teremt, ahol csak 

a szakmailag, emberileg legfelkészültebbek maradnak fenn. 

Ehhez pedig folyamatos tanulásra, megújulásra van szükség, valamint a mentális egészség 

megőrzésére kiégés megelőzésére. 
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4. ábra: Szakmai kompetencia fejlesztésére irányuló igény és kereset összefüggése 

 

 

6.3. Az iskolai végzettség, érdekképviseleti tagság, és az 5 évenkénti 

kötelező továbbképzés viszonyának vizsgálata 

 

A mérésünk során a megkérdezett populáció 59,15 %-a nem tagja egyik érdekképviseleti 

szervnek sem. A megkérdezettek 14,08 %-a tagja csak mindkét szervezetnek, a kamarának, 

és az ipartestületnek is. 

A  kompetenciák fejlesztése folyamatos kell legyen  szakmai megújulás, a sikeresség 

érdekében, de emellett fontos a szakmai továbbképzéseken kívül egyéb  területen történő 

tanulás is,  vagy a magasabb iskolai végzettség megszerzése. 

Az érdekképviseletek szervezésében változatos lehetőség nyílik a különböző 

továbbképzéseken való ingyenes részvétel. 

A magasabb iskolázottság, ha nem is biztosan, de jellemzően, és elvárhatóan 

nyelvismerettel, nyelvtudással is jár. 

A nyelvismeret igen nagy segítséget nyújt a külföldi szakirodalom tanulmányozásában, 

illetve más országok szakmai tevékenységének megismerésében. 

Ez jelentős előnyt jelent a szakmai munkájukban, ahol az állandó újdonság igénye igen 

magas a szolgáltatásaikat igénybe vevők körében. 
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A mérésünk során kialakított kontrollcsoporttagjai valamennyien főiskolai végzettséggel, 

vagy egyesek több diplomával rendelkeznek, tagjai valamely érdekképviseleti 

szervezetnek, Kamarának, vagy a Szakmai Ipartestületnek, illetve sok esetben 

mindkettőnek.A főiskolát végzettek, és valamely érdekképviseleti szervnek tagjai 48,48 %-

a vallotta, hogy szükség van ebben a szakmában a kötelező, 5 évenkénti továbbképzés 

bevezetésére. 

A vizsgált populáció 81,82 %-a mondta, hogy nem ez a legfontosabb, és, hogy sokba 

kerülnek a továbbképzések. 

Szignifikáns eltérés van az érdekképviseleti, magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők, 

és a szakmunkás végzettséggel rendelkezők, és nem érdekképviseleti tagok véleménye 

között. Az érdekképviseletekhez való csatlakozás egy óriási előnye, hogy ingyenesen 

szervezi továbbképzéseit. Emellett a jogszabályi változásokról ad felvilágosítást, sok 

esetben továbbképzés keretében, valamint szakmai pályázati lehetőségekről, 

eszközbeszerzési pályázati lehetőségekről 

A szakmai, technológiai továbbképzések valóban pénzbe, és sokszor sok pénzbe kerülnek, 

de az érdekképviseletek is szerveznek versenyeket, szakmai bemutatókat, ahol ezeknek az 

információknak a birtokába lehet jutni, sőt a beszerzésükhöz is tudnak javaslatot tenni, 

pályázatírásban segíteni. 

 

A szakmai szervezetek tagjainak továbbképzéseken kötelező részt venni, például  a 

szakmai vizsgaelnökök 3 évenként kötelező jelleggel végeznek el egy tanfolyamot, ami 

után vizsgát tesznek. Jómagam ennek az egyetemi félévnek a szorgalmi időszaka alatt 

végeztem el a kamaránál egy gyakorlati képzőhely ellenőr továbbképzést, melyet szintén 

vizsga követett. Egyéb témákban, mint például a versenyszférában való sikeres működés 

elemei, mely szintén a kamarában zajlott egy ún. üzleti reggeli keretében, ahol egy szakmai 

előadást egy kötetlen üzleti beszélgetés követett, többnyire  vállalati közép, és 

felsővezetőkből állóak körében. 

Részt vettem Lipcsében az első Nemzetközi Podológiai (gyógypedikűr, orvosi pedikűr) 

Kongresszuson, ahol német nyelven tartottam előadást a lábbetegségek korai felismerése, 

és kezelése, orvosi kapcsolattartással címmel. Erre egy nemzetközi szakmai kiállításokat, 

továbbképzéseket, és szakmai bemutatókat, szakmai kongresszusokat rendező szakmai 

szervezet küldött Lipcsébe. 
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Ennek a szakmai szervezetnek a munkájában évekig részt vettem, előkészítettem, és 

szakmailag vezettem a pedikűrös kongresszusaikat, és a podológiai (orvosi 

pedikűr)szekciót a hazai kiállításokon. Ez a feladat, az előadásra való felkészülés önálló 

tudásépítési kompetenciákat igényelt, mely a szakmai továbbképzésnek már egy sajátos 

módja. 

A magasabb iskolai végzettségű szakemberek a szakmai kapcsolati rendszerük folytán is 

kerülnek olyan élethelyzetbe, hogy nem kérdéses, hogy fejlesztik-e szakmai 

kompetenciáikat, magukra nézve kötelezőnek tekintik-e a továbbképzéseken való 

részvételt, mely nem ötévente történik, hanem sok esetben évente többször is. 

Úgy vélem, az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők számára, ha önkéntesen nem 

teszik, akkor kötelező jelleggel kell bevezetni az 5 évenkénti továbbképzést, és kötelező 

jelleggel kell az érdekképviseleti, kamarai tagságot is előírni a szakmai minőségbiztosítás 

érdekében. 

 

 

5. ábra: Érdekképviseleti tagság/továbbképzés viszonya 
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A szakmai életút során a tapasztalataim szerint néhány, 4-5 évi munkavégzés, és 

továbbképzéseken való részvétel után megérik az igény, és felhalmozódik a tudás, az 

ismeret, melyet ezután szívesen átadnak az utánuk következő generációknak, tanulóknak. 

Legtöbb szakember tanítani kezd, szakmai bemutatókat tart, melyeket sok esetben a 

szakmai szervezetek keretein belül tud megtenni.Emellett a szakmai szervezetek 

folyamatos továbbképzési rendszerrel, versenyek szervezésével alapozza meg a szakmai 

ismeret továbbadását, és a szakmai versengést is a kollégák között. Viszont a szakmai 

szervezeteknél, jellemzően a kamarában gondot fordítanak a minőségi feladatvégzésre, így 

itt már sok esetben csak a legkiválóbbak képesek a faladatoknak megfelelni. 

Mindemellett a szakmai fejlesztések során az állami szervek a szakmai szervezeteket kérik 

fel véleményezésre, előkészítésre, és ezek a faladatok már összetett, és magas szintű 

szakmai kompetenciákat kívánnak meg. Így érthető, hogy a magasabb iskolai 

végzettségűek tagsága magasabb a szakmai szervezetekben. 

A kamaráknak be kellene tölteni azt a szerepüket is, hogy széles körben végzik 

munkájukat, mind magasabb számú tagságot toborozva, és segítve a kezdőket annak 

felismerésében, hogy ebből előnyeik származhatnak. 

A főiskolát végzettek 64,71 %-a tagja valamely szakmai szervezetnek, ők azok, akiknek 

magasabbak az  elégedettségi mutatóik pályájuk sikerességével, pozitívabb a jövőképük. 

Az alacsonyabb iskolai végzettséggel, 8-10 általános iskolát  végzettek 80 %-a, a 

szakmunkás végzettséggel rendelkezők 63,33 %-a nem tagja egyiknek sem, és nem is 

tartják ezt fontosnak.Ők azok, akiknek a képzését a munkaügyi hivatalok támogatják. 

A tapasztalat azt mutatja a felnőttképzésben, hogy eredményesebb a tanulás, és életpálya, 

ha a felnőtt tanuló anyagilag is részt vállal saját képzéséből. Ez esetünkben is helytálló 

megállapítás, azt tekintve, hogy a keresetükkel elégedettebb, főiskolát végzettek 

folyamatosan képezik magukat, és magasabb is az igényük a kompetenciák fejlesztésére. 
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6. ábra: Érdekképviseleti tagság fontossága és az iskolai végzettség viszonya 

 

6.4. A keresettel való elégedettség illetve a kompetenciák fejlesztésére való 

igény viszonyának vizsgálata 

 

Az 1-9 fokú skálán 9-es fokozaton a vizsgált populáció keresettel megelégedett, pozitív 

jövőképpel rendelkező, érettségizett tagjainak 35,71 %-a vallotta, hogy igénye van a 

kompetenciák fejlesztésére. 

Nem várt eredményt mutatnak a kontroll csoport válaszai. 

A keresetükkel elégedett, pozitív jövőképpel rendelkezőknek csak a 23,53 %-a vallotta a 

kompetenciák fejlesztésének nagy szükségességét. 

Ez számomra meglepő eredmény volt az érettségivel rendelkezőkhöz viszonyítva. 

Szignifikáns eltérést csak a magasabb és alacsonyabb iskolai végzettségűek körében kapott 

mérési eredmény mutat. 

A 8-10 általános iskolai végzettséggel rendelkező,  a keresettel 8-as- fokozaton elégedettek 

20 %-a tartja fontosnak a kompetenciák fejlesztését. 

Az esetükben 9-es fokozaton nincsen értelmezhető adat, mivel ilyen fokozaton nincsen 

közöttük elégedett a keresettel. 

A magasabb iskolai végzettséggel rendelkező kolléganők igényét a kompetenciák 

fejlesztésére magasabb értéken vártam a mérésünktől. 
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Hogy ennek hátterében mi állhat, ez a mérőeszköz fejlesztése során egy fontos szempont 

lehet. 

 

 

7. ábra: A megkérdezettek kompetenciafejlesztésre irányuló igényének a keresettel való 

elégedettség, jövőkép attitüd tükrében 

 

 

6.5. A bemeneti motiváció és az iskolai végzettség összefüggése 

 

Abemeneti motiváció tekintetében is szignifikáns eltérések tapasztalhatóak az iskolai 

végzettség tekintetében. 

Arra a kérdésre, hogy miért választotta ezt a szakmát, a kontrollcsoport, a főiskolai 

végzettséggel rendelkezők válasza a0-10-ig terjedő skálán a legmagasabb, 8-as értéket 

mutat az arra adott válasz, hogy szép hivatásnak tartják aszakmájukat, addig az 

alacsonyabb végzettségűek körében fontosabb motivációs tényező a munkanélküli hivatal 

ajánlása, a saját időbeosztás, és a jó kereset reménye. 

Ezek az utóbbi motivációs tényezők az én megítélésem szerint meglehetősen pragmatikus 

okok, és befolyásoló tényezők. 
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A szakma szeretete, hogy mennyiben szép hivatás az emberekkel való munkavégzés, szép, 

higiénikus környezetben, sok esetben luxus igényeket is kielégítő körülmények között, az 

jellemzően nem fontos szempont a számukra. 

Az az eredmény viszont, hogy a munkaügyi hivatal ajánlotta számukra ennek a szakmának 

a megtanulását, elgondolkodtató körülmény, egy, a hivatal részéről folyamatosan 

alkalmazott rossz gyakorlat. 

Az állam az első szakma megszerzését támogatja. 

Az a tény, hogy szakmunkás végzettséggel rendelkezőknek ajánlotta a munkaügyi hivatal a 

szakmai átképzést, és ezen ingyenesen vehettek részt, az a  jogszabály figyelmen kívül 

hagyása. Ezzel az eredménnyel a dolgozat most nem foglalkozik tovább. 

 

 

 

 

8. ábra: A bemeneti motiváció és az iskolai végzettség összefüggése 

 

Az elégedettségi mérések eredményeinek, és az abból kiolvasottak alapján vonom le a 

végkövetkeztetéseimet. 

 

Fontosnak ítélem meg, hogy az alacsonyabb iskolai végzettséget megemeljük a szakmai 

képzésbe való bemenet során. 
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A pályaorientáció, és szakmai tanácsadás fontos faladata kell legyen a szakmai 

szervezeteknek.Szükségesnek tartom mérni a pályára való alkalmasságot. 

 

A 2013-as kiterjesztett mérési eredmények vizsgálatánál központi kérdésnek találtam az 

egyén szintjén motiváció szerepét az önálló tudásépítésben, a minőség, a szakmai közösség 

iránti elköteleződés kérdését és a szakmai életút sikerességének kérdésében. 

Mindezen kérdéseket pedig fontosnak tartom úgy vizsgálni, hogy eközben ismerjük meg a 

tanítás, oktatás, tanulás megváltozott szerepének összetevőit, a teljesség igény nélkül. 

Központba helyezve a pedagógus, a tanár. 15és a tanuló szerepének megváltozását, 

melynek legfontosabb tényezője a kapcsolódó két legfontosabb tudományágban 

végbemenő paradigmaváltás. 

 

A jelenlegi képzésen tanultak, a validáció tantárgyának részletes szakirodalmi elolvasása 

ugyan az elégedettségi mérések eredményeinek kiértékeléséhez nem szorosan fűződnek, de 

az objektív vélemény alkotását elősegítik, és a szakmai minőség érdekében javasolt 

fejlesztések megfogalmazásában pedig támpontot adtak.16 

 

Az 5 évenkénti kötelező  továbbképzés szükségességét az is indokolja, hogy az Európai 

Unió központi programja a Life Long Lerning, az LLL tartalmazza a munkaerőpiacra való 

bekerüléshez, és bent maradáshoz alapvetően fontos kulcskompetenciákat. 

Ezek a kulcskompetenciák a következők: rugalmasság, kreativitás, önálló információ 

szerzés, feldolgozás, team, csapat munka, önállóság, terhelhetőség, információs, 

kommunikációs, és technikai ismeretek- IKT  alkalmazása, kommunikációs ismeretek, 2 

idegen nyelv ismerete, önálló tudásépítés, és a fejlődőképesség kompetenciája.17 

                                                           
15 Thomas Gordon: A tanári hatékonyság fejlesztése (Gondolat, Budapest, 1990.) 

Kálmán Anikó: A felnőttoktatásban és -képzésben alkalmazható kompetenciaelvű módszerek és azok alkalmazhatósága, 

Nemzeti Felnőttképzési Intézet. , 2005  

 
16Zrinszky, László (1997): A felnőttképzés tudománya. OKKER Oktatási Iroda. Budapest.  

Hinzen, Heribert, Koltai, Dénes (szerk.): Felnőttoktatás az ezredfordulón. Perspektívák, tapasztalatok, dokumentumok, 

Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete – PTE FEEFI, Budapest , 2000  

European Commission (2000): Memorandum OnLifelongLearning,  

http://europa.eu.int/comm/education/life/memoen.pdf 
17 Harangi László, HinzenHeribert, Sz. Tóth János: Nemzetközi nyilatkozatok és dokumentumok a felnőttoktatásról és az 

egész életen át tartó tanulásról, Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete Budapest , 1998  

Dr. Kálmán Anikó: Andragógia interdiszciplináris kutatásmódszertan, Okker, Budapest, 2005 
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A továbbiakban elengedhetetlennek ítélem meg a  Szakmai Minőségbiztosítási Rendszer 

bevezetését, és az ehhez szükséges szakmai bizottság létrehozását  a részletes 

kidolgozásért.A 2011-ben a kézápoló, műkörömépítő, és lábápoló szakma kettéválasztását 

igen jó szakmai lépésnek tartom, melyet tovább kell vinni az eltérő módon szakmai 

fejlesztés tekintetében.Ennek okát abban látom, hogy a kézápolás során az igen nagy 

kockázatot jelentő diabétesz kevésbé veszélyes körülmény, mint a lábápolás területén. 

Eltérő a szolgáltatás környezete, az élő emberi szervezeten a lábon egészséges egyén 

esetében is sokkal többféle, és az élő szervezetre nagyobb veszélyt jelentő 

mikroorganizmusok élnek. A lábápoló, pedikűrös szolgáltatás egészségügyi szolgáltatás, és 

ezt a feloldhatatlannak látszó körülményt, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium 

gondozásában van a szakma, és nem egészségügyi felügyelet alatt mindenképpen egy 

szigorú, és adekvát Szakmai Minőségbiztosítási Rendszer bevezetése és folyamatos 

működtetése volna képes megítélésem szerint áthidalni. 

 

A Szakmai Minőségbiztosítási Rendszer bevezetése a tömeges képzés, és pályaelhagyás 

megelőzésére, két részbőlkell álljon, Szolgáltatási Minőség Biztosítási Rendszer, mely a 

gyakorlatban a szolgáltatások színvonalának emelkedését szolgálná, és Szakmai Képzési 

Minőség Biztosítási Rendszer, mely a folyamatos szakmai képzés, a kompetenciák 

fejlesztésének célozza.Szépségszakmák Szolgáltatóinak Etikai Kódexe egy olyan 

összefoglaló szabályrendszer, és jogszabálygyűjtemény, mely valamennyi 

szépségszakmára, a kézápolás, műkörömépítés, lábápolás, kozmetika, és fodrászat 

tartalmazza az írott és íratlan szakmai szabályokat.A mérés eredményeinek értékelése, és a 

kiolvasott megállapítások alapján a szakmai fejlesztési javaslataim a következők.Az Etikai 

Kódex elfogadása, és elfogadtatása szükségszerű a szakmai elköteleződés okán. 

Emellett szükségesnek ítélem meg a kreditrendszer, és 5 évenkénti 100 pontos rendszer 

bevetését a szakmai továbbképzésekben, a kompetenciák fejlesztésében. 

A pályakövetés rendszerének egy fontos eleme lehet az elégedettségi vizsgálatok 

folyamatos végzése.Ennek első lépéseként javasolom az általam kidolgozott, és 

továbbfejlesztett kérdőívvel való vizsgálatok lefolytatását.Fontosnak ítélem mag és 

javasolom a szakmai pályaorientáció és szaktanácsadás szakmai bizottság szintjén történő 

megszervezését, és működtetését. Javasolom a Szolgáltatási Minőség Biztosítási Rendszer 

bevezetését. 
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7. A mérés felhasználhatósága 

 

7.1. Az előzetes adatgyűjtést szolgáló mérőeszköz fejlesztésének 

fontossága, a mérés kiterjesztése 

 

A dolgozat témájául szolgáló mérés elvégzése során a következőket tapasztaltam a 

méréssel, a mérőeszközzel kapcsolatban. 

Az elégedettségi mutatók szignifikáns összefüggést mutatnak az iskolai végzettség 

szintjével. A magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők magasabb számban tagjai 

valamely érdekképviseleti szervezetnek, elégedettebbek pályájuk sikerességével, 

pozitívabb jövőképük van, és magasabb az igényük az 5 évenkénti továbbképzés 

bevezetésére.Ezeket az eredményeket a 3-4-5-6-os ábrák tartalmazzák.  

Aszakma választási motivációjukat nem elsősorban anyagi okok határozzák meg, a 

főiskolát végzettek, és az érettségivel rendelkezők körében jellemzően szép hivatásnak 

tartják a választott szakmát. Ezt a 8-as ábra eredményeiből olvastam ki. 

 A főiskolai végzettséggel rendelkezőknek viszont  nem volt jelentősen magasabb igényük  

a kompetenciák fejlesztésére, amely meglepő, és elgondolkodtató eredmény, mely egy 

további vizsgálatban érdemes lehet a megismételt mérésre. Ez a 7-es ábrán látható. 

A  további hipotézisem, hogy a tömeges képzés, a munkaügyi hivatal által támogatott,  

számukra ingyenes képzés negatívan hat a szolgáltatásokat végzők pályájára, annak 

sikerességére, és az azzal való elégedettségre igaznak bizonyult, az ő körükben 

alacsonyabb elégedettségi mutatókat tapasztaltama pályájuk sikerességével, és a pozitív 

jövőképp megítélésével kapcsolatban. A válaszok értékelését a 3-4-5-6-os ábrák alapján 

végeztem el. 

Bementi, pályaválasztási motivációjuk között a válaszolók többsége a szabad időbeosztást 

jelölte meg, továbbá meghatározó számukra   a jó kereset reménye is. 

A szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők körében már jelentősebb számú válaszolót 

láthatunk abban a kérdésben, hogy szép hivatásnak tartják, vagy érdekesnek a választott 

szakmát. A 8-10 általános iskolai végzettségűek,  körében a válaszolók többsége a szabad 

időbeosztást tartja első helyen fontosnak.  Ez a 8-as ábrán látható. 

.A kérdőív megfelelt a mérés során az előzetes hipotézisek vizsgálatához.Az adatok 

kiértékeléséhez, és vizualizálásához megfelelő volt a kérdőív kódolása.Nem volt megfelelő 

viszont annak a meglepő eredménynek megválaszolására, hogy a főiskolai végzettséggel 
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rendelkezők vajon miért nem tartották fontosnak nagyobb számban a kompetenciák 

fejlesztését.A mérés megismétlése során fontosnak tartom a kérdőívbe erre irányuló kérdés 

csoport felvételét.Fontosnak ítélem meg továbbá, hogy a mérést kiterjesszük azoknak a 

körére, mind szélesebben, akik az eddigi mérésekből kimaradtak. 

Ehhez szükség lesz a mintavételi populáció mind nagyobb számban történő 

kiterjesztésére,számtanilag és területileg is.  

Az elégedettségi vizsgálat megismétlése során érdemesnek találom  továbbá, hogy egy, a 

tanárra, a tanítási folyamatra vonatkozó kérdéscsoport felvételét is a kérdőívbe. A tanári 

feladatok egyik legfontosabbja az értékelés, melyet adekvát mérések kell megelőzzenek, és 

amelyhez hiteles mérőeszközökre van szükség, és mindezek egy mérési és értékelési 

rendszert kell alkossanak. 

Összefoglalva a mérőeszköz fejlesztésére vonatkozó javaslataimat, tehát fontos a mérési 

populáció számtanilag, és területileg történő kiterjesztése, a magasabb iskolai 

végzettséggel ( érettségi, főiskola) rendelkező populáció kompetenciák fejlesztéséhez való 

viszonyulásának ismételt mérése, kérdéscsoport felvétele a kérdőívbe, melyek a szakmai 

végzettség megszerzésére irányuló képzésen való elégedettséget méri a tanárok, oktatók 

tekintetében. 

Didaktikailag a mérés, és értékelés is szükséges, hogy kövesse a  legfontosabb didaktikai 

alapelveket, objektivitásra kell törekedjen, célorientált, operacionalizált, konceptualizált, 

stratégiailag tervezett legyen, ellenőrzött, és folyamatába be kell illeszteni a mérési 

rendszer önértékelését, és annak folyamatos, az oktatási folyamathoz szorosan kapcsolódó, 

plasztikus fejlesztését. A tanítási- tanulási folyamatnak ebben a szakaszában kell fontos 

továbbá, hogy a tanár szem előtt tartsa, hogy a tanuló személyiségében igen mély nyomot 

hagy a visszajelzés, a tanuló munkájának értékelése, mely kizárólagosan  ösztönző 

szabadna legyen. Ennek szem előtt tartásával érdemes közelebbről megismerkednie 

valamennyi tanárnak, és oktatónak a docimológia, mérés, és értékelés 

tudományával,18mely segíthet az objektivitásra törekvésben a mérési, értékelés munkában, 

és nem szükséges rossz, hanem élvezetes része lesz a tanár munkájának. 

  

                                                           
18 Cserné DrAdermann Gizella, A tanulás és kutatásmódszertan alapjai, JPTE- FEEFI, Pécs, 1999 
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A személyértékelés az értékelésnek egyik fontos változata, alkalmazzák az oktatásban 

(tanulásban való előmenetel), a munkahelyen (a munkára való alkalmasság 

megállapításában), versenyeken (a képességen alapuló teljesítmények elbírálásában). A 

hivatalos értékelői szerep hatalmi pozíciónak számít, hiszen az értékelés befolyásolja a 

személy sorsát. Vizsgáztatást már a régi Kínában is végeztek. Tudásának bizonyításával az 

ember társadalmi helyzete jelentősen változhatott. A középkori Európában a tudás vagyont 

helyettesítő egzisztenciát biztosított. 

Az értékelés mindig valamilyen értékek mentén történik. Érték az, ami a közösség, a 

társadalom, a csoport, az egyén számára fontos. Az abszolút értékek kortól, időtől 

függetlenek, és leginkább transzcendens hátterűek. A viszonylagos értékek történelmi 

kortól, helytől, időtől függenek. Egyes csoportoknak vagy személyeknek is lehet sajátos 

értékszemléletük. 
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7.2. A Szakmai Minőségbiztosítási Rendszer 

 

Az általam javasolt Szakmai Minőségbiztosítási Rendszer (továbbiakban SZMBR) alapja 

egy Szakmai Bizottság létrehozása, elképzelésem szerint a 3 ún. szépségszakmával 

közösen., mely két részből áll: Szolgáltatói Minőség Biztosítási Rendszer, és Szakmai 

Képzési Biztosítási Rendszer. 

 

A Szolgáltatói Minőségbiztosítási Rendszer, melyet a 3 szakmai szolgáltatás 

gyakorlásában kell bevezetni, melynek része többek között egy Fertőtlenítési Terv, 

Adatnyilvántartási Rendszer. 

 

Az ilyen jellegű tevékenységek az Európai Unióban közös szakmai besorolás alá tartoznak, 

ami a magyarországi besorolást illetően már közös képzési kerettantervbe lett integrálva. 

Ez  a magyarországi szakmák vezetőségében és a képzéseket bonyolító szakiskolák 

részéről igen nagy ellenállásba ütközik jelenleg, függetlenül attól, hogy nincsen rá más 

lehetőség. 

 

Valamennyi szakmát átszervezték, és közös ágazatokat hoztak létre, ez alól ez a három 

szakma sem lesz kivétel.  

 

Abban ugyan a szakmai vezetőknek, és szakiskolai képviselőknek igazuk van, hogy féltik a 

szakai tudás, oktatás színvonalát, hiszen ezeket a szakmákat eddig külön-külön a 

fodrászokat, kozmetikusokat 2, vagy 3 évig tanították, a kézápolókat, lábápolókat 

képzőintézmények szervezésétől függően 2, vagy 12 hónapig. 

 

A jogalkotói szándék elfogadható, hiszen a három szakmának sok közös tananyagtartalma 

van, így hatékonyabbá, gazdaságosabbá, és racionálisabbá tehető a képzés, nem beszélve 

arról, hogy ez az állam, és az állampolgárok pénzéből valósul meg. 

Sok esetben szétaprózottan a három szakmában, 2-3 évig tanulnak a szakiskolákban a 

tanulók, majd a versenyszférába kikerülve a sikertelenség jut nekik, és a pályaelhagyás. 

Az egész szakmai képzés a piacgazdaság által vezérelt, ahová szakmailag, felkészületlenül 

ontják a tanulókat az iskolák, a képzők. 
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Ennek érdekében kívánok lépéseket tenni az általam javasolt SZMBR bevezetésével, és 

működtetésével, tudva azt, hogy az legfeljebb az emberi, szakmai elkötelezettségem, és 

szintjén okán megtehető, hiszen a jogalkotók és az Európai Unió támogatási szándéka is 

többek között ez, melyeket az utóbbi évek intézkedései, a fejlesztések is bizonyítanak. 

A Szakmai Bizottság létrehozásának alapja a közös értékek mellett történő elköteleződés, 

melynek alapjául szolgál az általam 2010-ben megírt Szépségszakmák Szolgáltatóinak 

Etikai Kódexe. 

 

A Szakmai Bizottság ennek alapján elfogadja a Küldetés Nyilatkozatot, a Szervezeti és 

Működési Szabályzatot, mely rögzíti a faladatit: 

1. Elégedettségi vizsgálatok, mérések, értékelések végzése, publikálása 

2. Elégedettségi vizsgálatok kiterjesztése:  

 vevői, dolgozói, munkaadói, tanulók, szülők, iskolák elégedettségi 

méréseire. 

Az elégedettségi eredmények felhasználásával fel lehet állítani egy sorrendiséget a képzők, 

szakiskolák között, ahol már nem a mennyiség, hanem a minőség a döntő. 

 

Az oktatás szervezése során be lehet építeni a tárgyévi minőségcélok közé az eredmények 

ismeretében hozott új célokat a képzés minőségének a növeléséhez. 

3. Elfogadja mindhárom szakmában és bemutatja a bizottság a szakmai 

tevékenység végzésekor bevetendő Szolgáltatói Minőségbiztosítási 

Rendszert, melyet kidolgoztam, és néhány szolgáltató hely önkéntesen már 

működtet. 

4. Elfogadja, és támogatja, működteti a 3 szakmában bevezetendő, kötelező,  

100 pontos szakmai továbbképzés rendszerét. 

5. Értékelési, és mérési ismereteket közvetít  a szakképzésben tanítók, oktatók 

felé, elősegíti a kompetencia alapú képzés, mérés, értékelés megfelelő, 

objektív értelmezését és alkalmazását. 

6. Törekszik mind szélesebb körben megismertetni a tevékenységét 

7. Elősegíti a szakmai pálya sikeres választását,  irányultság vizsgálati, 

önismereti vizsgálatokat végez, és  pályaorientációs tanácsadói 

tevékenységet folytat 

Felhasznált szakirodalom 
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9. Függelék 

 

 

ÉRDEKKÉPVISELETI TAGSÁG ARÁNYA 
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DOLGOZÓI KÉRD ŐÍV 

 

Tisztelt Válaszadó! 
Köszönjük közreműködését kutatási munkánkban.  Az Ön válaszai fontosak a számunkra. 

Szeretnénk, ha kitöltené kérdőívünket, melyben minden kérdéshez egy választ várunk. Kérjük, aláhúzással, 
vagy a válasz bekarikázásával jelölje válaszát. 

A kérdőívet név nélkül is kitöltheti. 
A kérdőív kitöltésének célja, hogy feltárjon olyan információkat, melyek segítségünkre lehetnek egy előzetes 

adatgyűjtésben, összefüggések feltárásában,  a szépségszakmákban tapasztalható pályaelhagyás magas 
számával kapcsolatban. 

Erre az előzetes felmérésre, egy 2008-ban végzett szakdolgozati  kutatás ( PTE- Bakos Aranka: A 
szépségszakmák elégedettségi vizsgálata)  alapján, egy újabb kutatás előkészítéséhez van szükség, mely a 

Dunaújvárosi Főiskolán mérés, és értékelés  tanára megnevezésű  képzésben, a csoportmunka félévi 
feladatának teljesítéséhez nyújt segítséget. 

Felelős tanár: Dr. Bacsa-Bán Anetta 
 

Tárgya: A szépségszakmák elégedettségi mutatóinak vizsgálata 
A szépségszakmák egy adott területén, a kézápoló, lábápoló, műkörömépítő szakmában 

dolgozók elégedettsége a pályájuk sikerességével c. kérdőív  

 
      Tárgya: A szépségszakmák elégedettségi mutatóinak vizsgálata 

      
I. Mi motiválta leginkább a fodrász/kéz-, lábápoló és műköröm-építő szakma 
választására? 

      

 

Érdekes 
munkának 

tartom 

A Munkanélküli 
Hivatal javasolta 

Nagyon jó 
pénzkereseti 

lehetőség 

Szép 
hivatásnak 

tartom 

Saját 
időbeosztás 
szerint lehet 

dolgozni 

      
II. Mennyi ideig tartott a képzés? 

      

 

Másfél hónap  
(gyorsított 

tempó) 

Három hónap  
(normál tempó) 

Fél év  
(lassú tempó)   

      
III. Mennyi volt a tanfolyam összes óraszáma? 

      
 

Nem tudom 200 óra 400 óra 600 óra 
 

       

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

      

 

elégedetlen 
vagyok a 

képzéssel 

több gyakorlati óra 
kellett volna 

több elméleti óra 
kellett volna 

az elmélettel 
jobban meg 

lehetett volna 
alapozni a 

gyakorlatot 

teljesen 
elégedett 

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

      

 

elmélet tanár 
- igen 

gyakorlati 
tanár - igen 

elmélet tanár - nem 
gyakorlati tanár - igen 

elmélet tanár - 
igen 

gyakorlati tanár 
- nem 

Egyik sem 
volt 

felkészült. 
 

      
VI. Mennyire elégedett keresetével? 

      
 

egyáltalán 
nem 

nem közepesen elégedett 
teljesen 

elégedett 

      
VII. Mennyire elégedett mostani helyzetével a szakmában? 

      

 

egyáltalán 
nem 

nem közepesen elégedett 
teljesen 

elégedett 

      
VIII. Mit tart a legfontosabbnak a szakmában? 

      

 

Jó anyagi 
lehetőség 

Összetett feladat, bárki 
megtalálja a számára 

megfelelőt 

Fejlődési 
lehetőség, 

jövőkép 
Önállóság 

Gyorsan 
megtanulhat

ó 

      
IX. Mi a legmagasabb iskolai végzettsége? 

      

 
8-10 osztály 

szakmunkásbizonyítván
y 

érettségi 
felsőfokú 

végzettség  

      
X. Tartja-e a kapcsolatot a kollégákkal? 

      

 

Nem tartom 
fontosnak. 

ritkán elég sűrűn 
igen, 

folyamatosa
n 

 

 
XI. Mennyire tartja hiányszakmának a kéz- és lábápoló, műköröm-építő szakmát? 

      

 

Nagyon is 
kevesen 

vannak ilyen 
szakmában. 

Vannak a szakmában, de 
kevés az igazán jó 

szakember. 

Nem 
hiányszakma, 
sőt, talán túl 

sokan is vannak. 
  

      
XII. Milyen gyakran olvas szakmai irodalmat? 

      
 

naponta hetente havonta félévente évente 

      
XIII. Milyen gyakran jár kiállításokra, szakmai rendezvényekre? 

      
 

havonta félévente évente 2 évente 5 évente 
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XIV. Mikor volt utoljára továbbképzésen? 

      
 

1 hete 1 hónapja 1 éve 3 éve 5 éve 

      
XV. Mikor volt szakmai versenyen résztvevőként? 

      
 

Soha 1 hónapja 1 éve 3 éve 5 éve 

      
XVI. Mikor vezetett be új szolgáltatást? 

      
 

1 hete 1 hónapja 1 éve 3 éve 5 éve 

      
XVII. Tagja-e valamelyik érdekképviseleti szervnek? 

      

 
Nem vagyok. 

Nem tartom 
érdemesnek. 

Ipartestületi tag 
vagyok. 

Kamarai tag 
vagyok. 

Mindkettőne
k tagja 

vagyok. 

      
XVIII. Mennyire néz optimistán, bizakodóan a jövőbe? 

      

 

egyáltalán 
nem 

nem túl bizakodóan optimistán 
  

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

      

 

Nem tartom 
fontosnak 

Nem ez a legfontosabb, 
túl sokba kerülnek. 

Fontos, de nem 
feltétlenül 5 

évente 

Nagyon 
fontos, 

folyamatosa
n szükséges. 

 

 

 

Köszönjük válaszait! 
 


