
Légy tájékozott!

hétköznapokban. Egy-egy szakmai továbbképzésen, elő-
adáson való részvétel, és egyáltalán az állandó információ-
szerzés nemcsak magabiztossággal tölt el, de a nagyobb 
profit záloga is egyben.

Felelősség 
Munkánk közben egészségügyi felelősségünk is óriási. 
Munkánk közben fizikai és biokémiai úton is beavatkozunk 
az emberi szervezet működésébe. Ezért lehet veszélyes, ha 
nem ismerjük eléggé az emberi szervezet működését és 
reakcióit. Sajnos sok iskolában nem tanítják meg alapo-
san az alapvető anatómiai, bőrgyógyászati és higiénés 
ismereteket. Sokszor a műszaki gépek kezelése is gondot 
okozhat, mert nem mindig a baleset- és munkavédelmi 
előírásoknak megfelelően használjuk. Pedig az előírások 
komoly felelősséget rónak a nyakunkba, és nem is tudjuk, 
hogy mivel jár ez.

Titoktartási kötelezettség
Munkánk során vendégeink adataival kapcsolatban is 
vannak teendőink. Sokan nem tudják, de már az is a titok-
tartási kötelezettség megszegésének minősül, ha bárkinek 
felvilágosítást adunk arról, hogy kik a hozzánk járó vendé-
gek. Következményekkel járhat, ha akkor egy közismert 
személy, de valójában bárki nevét, a hozzájárulása nélkül 
közzétesszük vagy felhasználjuk reklám céljából.  

Maradj egészséges, nem csak testben, 
de lélekben is!
Lelki, mentális egészségünk a legfontosabb dolog talán. 
Pszichológiai hatással vagyunk a vendégeinkre. Tőlünk 
várnak megoldást problémáikra, kikérik a véleményünket, 
fontosnak tartják, és feltétel nélkül elismerik tudásunkat. 

Támogatás, iránymutatás, információ
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és elismeri. Nevéhez mostantól 
már egy etikai kódex is fűződik. 
Hiányzott egy etikai iránytű, 
ezért összefoglalta a szépség-
szakmák tevékenységét szabá-
lyozó írott és íratlan elvárásokat. 
A változások folyamatosak és 
rohamtempóban zajlanak, 
ezért naponta tudná kiegészí-
teni újabb információkkal.

Szépségszakmák Szolgáltatóinak Etikai Kódexe 
Minden olyan információt tartalmaz a különböző enge-
délyekről és törvényi előírásokról, amelyek a munkánk 
során nélkülözhetetlenek. Ezeket sajnos sem az alap, sem 
a továbbképző tanfolyamokon nem tanuljuk meg eléggé. 
Pedig vannak dolgok, melyeket önmagunk és vendégeink 
érdekében is ismernünk kell. Az alábbiakban csak néhány 
fontosabbat említünk meg:

Szeresd a szakmádat!
Mindennapi munkánkat szakmaszeretet nélkül nehéz 
végezni. Ha emellett még van bennünk szakmai alázat is, 
akkor az mindig képes lesz motiválni, feltölteni minket a 


