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A globalizáció hatását az élet minden területén 
megtapasztalhatjuk. Szinte ugyanazokat a ter-
mékeket, üzleteket, szolgáltatásokat láthatjuk 
Londonban, Budapesten, Prágában, Tokióban.

Az információ korlátlan áradása és az ahhoz való hozzáférés 
lehetôsége átformálta a tudományágak fejlôdését, de a hétköz-
napi életet is. A mindennapi gazdasági és piaci versenyben ko-
moly harc folyik a vásárló megnyeréséért, a piaci részesedésért, 
a profit maximalizálásáért. Hihetetlen mennyiségû és minôségû 
termék és szolgáltatás kínálatával állunk szemben, miközben az 
ehhez való hozzájutás lehetôsége legfôképpen az anyagi okok-
ra visszavezethetôen meglehetôsen korlátolt. A vásárlói igény 
élénkítését a reklámok segítik elô, melyek valóságtartalmával 
sok esetben az igénybevevô csak késôbb ismerkedik meg. Sok 
esetben a vásárlói igény egészen más, mint a reklámok, hirde-
tések mögött lévô kínálat, vagy valóságos tartalom. Ez nem fel-
tétlenül azért fordul elô, mert a terméket, vagy a szolgáltatást 
kínálónak félrevezetô szándéka van, csak nem megfelelô a pár-
beszéd, a kommunikáció a szolgáltatást igénybevevô és a szol-
gáltató között. Ezt próbálja a médiát, a reklámokat szabályozó 

törvény a megfelelô mederbe terelni, de, mint minden esetben, 
ez sem ad lehetôséget az élet által teremtett valamennyi esetre 
megoldást találni, adni.

Elôfordulhatnak vitás esetek, melyek utólagos tisztázása nem 
egyszerû feladat. Azon túlmenôen, hogy a szolgáltatásokat 
végzôknek a tevékenységüket a hatályos törvényi szabályozást 
figyelembe véve kell végezniük, a szolgáltatások elvégzéséért 
anyagi felelôsséggel is tartoznak. A Magyarországon mûködô 
nagyon nagyszámú képzôintézmények között csak nagyon kevés 
oktatási intézménynél élvez elsôdlegességet az, hogy a tanulókat 
a szükséges, de elégséges mértékben erre feltétlenül felkészítsék. 
Arról pedig végképp kevés információval rendelkeznek az intéz-
mények, a tanulók, de a szépségszakmákban tevékenykedôk is, 
hogy mekkora kockázatot vállal ma az a szolgáltatást végzô, aki 
az emberi szervezeten végzi mindennapi tevékenységét.
Minden ember egészséghez való alkotmányos joga elsôdleges 
elv a szolgáltatások elvégzése során. Ha ez esetleg valamilyen 
formában sérül, meglehetôsen nehéz helyzetek adódhatnak, 
azon túl, hogy egészségkárosodás lehet a következmény.

Lássunk egy példát:
A pedikûrös a szakmai oktatása során megtanulja, melyek a 
fokozott elôvigyázatosságot igénylô, és melyek a kizáró körül-
mények a tevékenysége során. Kivési a benôtt körmöt, amely 
begyullad. Ez elôfordulhat akkor is, ha a tôle telhetô leggondo-
sabb módon végzi el a kezelést, hiszen elôfordulhatnak a vendég 
szervezetében lappangó betegségek is. Sôt praxisom során talál-
koztam olyan esettel, amikor egy ilyen helyzetben a pedikûrös 
kolléganô kérte a segítségemet, hiszen a leggondosabb kezelés 

mellett sem lehetett a gyulladást csökkenteni, az orvoshoz irá-
nyítás sem oldotta meg a problémát. Gondos elemzés, és kitartó 
kérdezôsködés, a probléma több oldalról történô végiggondolása 
után arra jutottunk, hogy egy állandóan fennálló, folyamatos ok 
lehet a háttérben. A benövésre hajlamos egyéneknél elôfordul, 
hogy a panaszmentes köröm egy, a szervezet egészét érintô be-
tegség során begyullad, ilyen lehet pl. egy influenzás betegség, 
vagy a nôk menstruációs idôszaka. A szervezetben elszaporodó 
mikroorganizmusok befolyásolhatják a benövésre hajlamos kö-
röm állapotát. Esetünkben a vendég méregtelenítô kúrán vett 
részt, mely az egyetlen magyarázat lehetett; a szervezetben a 
véráram a benövô körömhöz is eljuttathatja a mikroorganiz-
musait, melyek gyulladást okozhatnak a kivésett köröm helyén. 
Szerencsésnek mondható a pedikûrös, hogy vendége hozzá for-
dult panaszával, aki orvoshoz irányította. A pedikûrös tôlem is 
tanácsot kért, s így közösen sikerült kideríteni, s megoldani a 
problémát.

Az esetek bizonyos részében nem sikerül kideríteni az okokat, s 
ha a vendég nem pozitívan áll az esethez, s nem a pedikûröshöz 
fordul panaszával, vagy kártérítési igénye van, a pedikûrösnek 
tudnia kell igazolni, hogy milyen kezelést alkalmazott. A 
pedikûrösnek anyagi felelôssége van, kártérítési kötelezettsége, 
sôt a kiesô munkabért is meg kell térítenie, amennyiben neki 
felróható okból keletkezett a vendége panasza. Ennek kiderítése 
igen nehéz, összetett és hosszadalmas feladat, s a szolgáltatást 
végzônek tudnia kell rekonstruálni az általa elvégzett kezelést a 
vitás helyzet maradéktalan tisztázásának érdekében. Szükséges 
a szakértôk bevonása, szakmai szakértôi egyeztetés, ez történik 
a bírósági tárgyaláson is.
Ez lehet egy igen költséges, hosszadalmas, és legfôképpen nem 
kívánatos következménye egy esetnek, melynek kimenetele is 
bizonytalan. Viszont ez bármikor elôfordulhat, sôt egyre inkább, 
hiszen a fogyasztói érdekek érvényesítése, a tudatos vásárlói 
magatartás egyre erôsebben érvényesül a globalizáció következ-
tében megfigyelhetô minôségromlásból következôen. Mondha-
tom, hogy a szolgáltatást végzôknek is sürgetô szükségük van 
az érdekeik, jogaik érvényesítésére, hiszen az a törvényi szabá-
lyozás hiányzik, mely munkájukat megszabja. A szolgáltatása-
ikat igénybevevôk jogainak érvényesítésére tett lépések olyan 
erôt képviselnek, mellyel szemben jelen helyzetben, megítélésem 
szerint meglehetôsen kiszolgáltatottak. Erre fel kell készíteni a 
szolgáltatókat.

Mire is van szükség?
Elôször is azoknak az írott és íratlan etikai és egyéb szabályoknak 
az ismeretére, melyek az egyes tevékenységeket szabályozzák.

Elsôsorban a törvényi szabályozások, melyek egy gazdasági, 
szolgáltatói tevékenységet befolyásolnak egy adott szakmára vo-
natkozólag. Ezt is összefoglaltam a Szépségszakmák Szolgál-
tatóinak Etikai Kódexében. Természetesen a jogi környezet, 
a törvényi elôírások is folyamatosan változhatnak, így azokat a 
késôbbiekben folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A szépség-
szakmákban a szakmai etikai szabályok ismerete elenged-

hetetlen, melyeket az iskolában, a szakmai közösségben sajátít-
hat el a tanuló, valamint a mesterének személyes példamutató 
magatartása révén. Erre viszont a rövidülô képzési idô nem ad 
elegendô lehetôséget és idôt, arra tehát, hogy ezek a viselkedési 
normák mélyen a tanulóba vésôdjenek. A szakmai közösségi 
tevékenység megoldás lehet, hiszen egy szakmai közösséghez 
való tartozás erôsíti a szakmai összetartást is, mely alapja lehet a 
társadalomban a szépségszakágban tevékenykedôkrôl kialakult 
kép formálásának, pozitív elôítélet kialakításának. A szakmai 
közösségben való részvétel forrása lehet a szakmai és egyéb 
információnak, a továbbképzési lehetôségek megisme-
résének. A továbbképzéseken kívül fontosnak tartom a ma-
gam részérôl a szakma kongresszusokon való részvételét. 
A kongresszusok megfelelô színterei a szakmai beszélgetések 
lefolytatásának, a tanulásnak, az információhoz jutásnak. Ezen 
kívül fontos eleme a mentális egészség gondozásának is, hiszen 
egy-egy ilyen rendezvény alkalmat ad a szakmákban dolgozók 
találkozására, az újdonságok megismerésére, a feltöltôdésre.
Mindemellett lehetôséget nyújt a szakmai anyagok, technológiák 
változásának figyelemmel kísérésére, mely a szakma fejlôdésnek 
egy fontos eleme, és ezek megismerése után az esetleges vásár-
lásra is.

A szépségszakmákban tevékenykedôk szakmai érdekeinek érvé-
nyesítésére, az információkhoz, újdonságokhoz való hozzáférés-
re pedig az ipartestület, vagy kamarai tagság ad lehetôséget.
A szépségszakákban a megoldást minôségbiztosítási rend-
szer bevezetésében látom, mely a szakképzési intézményekben 
már folyamatban van, sôt igen sok intézmény már régóta így  
mûködik, nem egy az Egységes Európai Képzési Keretrendszer-
hez igazítva mûködését.
A szépségszakmák szolgáltatásainak végzésekor a legfontosabb-
nak a kezelések végzésének dokumentálását tartom, 
azon a módon, hogy azok utólagosan rekonstruálhatók legye-
nek. Ehhez természetesen rendelkezni kell a szükséges hozzájá-
rulásokkal is, az adatvédelmi törvények betartásának figyelem-
bevételével.

Fontos volna a szolgáltatásokat végzôknek megérteni és elfo-
gadniuk azt, hogy ez a saját érdekük, hiszen egy esetleges kár-
térítési per során tudniuk kell hitelt érdemlôen igazolniuk, hogy 
milyen kezelést végeztek.
A saját érdekeik védelmében dokumentáljanak mindent, hiszen 
utólag csak abban az esetben lehet ôket segíteni érdekeik érvé-
nyesítésében, ha van mire hivatkozni.
Ha van a kezelésnek nyoma: dokumentum, fénykép, bizonyos 
esetekben, melyekkel a szakember igazolni tudja a kezelését, és 
tisztázhatja az esetleges nézet - és érdekellentétet, még egy bíró-
sági tárgyalást megelôzôen.

Rendkívül fontosnak tartom a vendég bizalmának eti-
kus módon történô megnyerését, melyhez az feltétle-
nül hozzájárul, ha a szolgáltatást végzô elkötelezett a 
minôségi munka mellett, s ezt az elvet tartja szem elôtt 
nap-mint nap.

Bakos Aranka
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