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Bakos Aranka
„Új kihívásokkal kell számolnunk – munkánkat, tevékenységünket egyrészt racionali-
zálni kell, másrészt átláthatóvá és az utólagos vitás helyzetek elkerülése végett rekonst-
ruálhatóvá kell tenni. Egy kezelést, annak menetét, lefolytatását utólag hitelt érdemlôen 
igazolhatóvá kell tenni. Ennek célja az esetleges, vendégek, fogyasztók részérôl kezde-
ményezett kártérítési perekkel szemben való védettség, annak elkerülése, illetve a vendé-
gek teljes körû informálása. Ennek csak egyik eleme a higiénia, de mindenképpen alapja, 
s tevékenység megkezdésének legelsô feladatai között van ennek biztosítása.”

Aktuális lapszámunkban Benye Gabriella, az ÁNTSZ 
munkatársa segítségével járjuk körbe a pedikûrös 
szakmára vonatkozó szabályozásokat. 1992-ben végezte 
el az Orvostovábbképzô Egyetem Egészségügyi Fôiskolai karán 
közegészségügyi-járványügyi felügyelôként. Jelenleg az ÁNTSZ 
Dunaújvárosi Kistérségi Intézeténél dolgozik település és kör-
nyezet egészségügyi területen.
Bakos Aranka megkeresésére az ÁNTSZ által biztosítható szak-
mai segítségnyújtás 2008 óta több esetben szakvélemény adá-
sával kapcsolódott az újonnan kialakítandó szépségszalonok 
mûködésének megkezdéséhez, illetve a már mûködô szalonok 
higiénés színvonalának fenntartásához.
Magyarországon 2001. január 1-jén lépett hatályba 
a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, 
mely megalkotásának célja a testi és lelki egészség, az 
egészséges környezet biztosítása érdekében, a veszé-
lyes anyagok és veszélyes keverékek káros hatásainak 
megfelelô módon történô azonosítása, megelôzése, 
csökkentése, elhárítása, valamint ismertetése. 
Az említett jogszabály célkitûzése megalapozza közegészség-
ügyi szempontból a szépségszakmákban dolgozók napi rutin 
feladatainak jelentôs részét, hiszen a munkavégzés helyszínén 
a mindenkori legalaposabb higiénés feltételeket szükséges biz-
tosítani, mely általában az e törvény által meghatározott körbe 
tartozó anyagok felhasználásával történik. Szépségszakmákban 
a szolgáltatásnyújtás során úgy a dolgozó, mint a vendég is, 

érintkezésbe kerülhet, az egyébként kívánt higiénés állapot el-
érése érdekében használt veszélyes anyagokkal/készítmények-
kel. Azonban ahhoz, hogy az esetleges egészségkárosító hatások 
– pl.: maró, irritáló – elkerülhetôvé váljanak, a dolgozó részérôl 
tudatos felkészülés, szabályozottság kialakítása szükséges. 
Fentiek megvalósítása érdekében, jogszabályi elôírásoknak – 
a munkavédelemrôl szóló 1993. évi XCIII. Törvény, illetve a 
Kémiai biztonságról szóló törvény – megfelelôen a veszélyes 
anyagokkal végzendô tevékenység megkezdése elôtt az emberi 
egészséget és környezetet károsító kockázatokról becslés készí-
tése szükséges, melynek elvégzéséért szervezett munkavégzés 
esetén a munkáltató, egyéb esetben a vállalkozó, nem vállalko-
zás keretében végzett tevékenység esetén a tevékenységet végzô 
a felelôs.

A kockázatbecslés érdekében a következôk elvégzése 
szükséges:
a) A veszély azonosítása;
b)  az expozíció-hatás (koncentráció/dózis-hatás) összefüggés 

elemzése;
c)  az expozíció becslése;
d)  a kockázat minôségi, illetve mennyiségi jellemzése.
A kockázatbecslés eredményétôl függôen a kockázat kezelé-
se, csökkentése érdekében intézkedések kidolgozása szüksé-
ges, – például kevésbé veszélyes anyag kiválasztása – mely-
hez szakvélemény a területileg illetékes ÁNTSZ-tôl kérhetô.  

Ezen együttmûködésrôl elmondható, hogy mindkét fél számára 
elônyös és elôremutató, területe pedig kibôvülhet a szépségsza-
lonok, pedikûrös praxisok kialakításánál, hiszen a közegész-
ségügyi elvárásokat tartalmazó a fodrász-, a kozmetikus- és a 
lábápolóipar, valamint körükbe tartozó tevékenységek folytatá-
sának közegészségügyi szabályairól szóló 6/1969. (IX. 4.) EüM. 
rendelet 2008. évtôl történt hatályon kívül helyezése óta új jog-
szabály nem került kiadásra.  Ezekben az esetekben üzlet nyitá-
sát megelôzôen szakvélemény, illetve elôzetes helyszíni szemle 
kérhetô az illetékes ÁNTSZ-tôl. 
Ekkor összefoglaló tájékoztatást kap az érdeklôdô a különbözô 
részterületekre vonatkozó, több jogszabályból álló elôírásoknak 
megfelelôen. 
Akár újonnan megkezdett tevékenységrôl, akár folyamatosan 
mûködô üzletekrôl beszélünk, ilyenkor a legfontosabb szem-
pont, hogy a munkavégzés céljára szolgáló üzlethelyiségben és 
környezetében a higiéniai feltételek folyamatosan biztosítható-
ak, ellenôrizhetôek legyenek a fenntarthatóság érdekében.

Helyszíni szemle során az ÁNTSZ hatáskörébe tartozó-
an az alábbiak kerülnek vizsgálatra:
A legalapvetôbb higiénés elvárásoknak megfelelô üzletben meg-
kezdett szolgáltatási tevékenység közegészségügyi ellenôrzése 
során az illetékes egészségügyi hatóság vizsgálja a külsô kör-
nyezeti tényezôket, a munkavégzés helyszínének közegészség-
ügyi-higiénés állapotát, személyi, tárgyi feltételek meglétét, a 
kémiai biztonságra vonatkozó elôírások, szabályozottság meg-

létét, valamint a járványügyi és az egészségvédelmi jogszabály-
oknak való megfelelést. 
A hatósági ellenôrzések során tapasztalt megállapítások a hely-
színen az ellenôrzést végzô felügyelô részérôl jegyzôkönyvbe 
kerülnek rögzítésre. Amennyiben hiányosság került megál-
lapításra a gyakorlatban végzett munka kapcsán, illetve az 
elôzetes szakvéleményben foglaltaktól való eltérés tapasztalha-
tó, akkor annak megszüntetésére vonatkozóan elsô alkalommal 
jegyzôkönyvi intézkedés történik határidô megjelölésével. Ettôl 
eltérô esetben a hiányosság súlyának, típusának megfelelôen, 
jogszabályi háttér alapján elrendelô határozat kiadására, illet-
ve – szabálysértési, kémiai terhelési, egészségvédelmi – bírság 
kiszabására kerülhet sor. 

A fentiekben jelzett lehetséges szankciók elkerülé-
se érdekében javasolható, hogy a szépségszakmák-
ra vonatkozó közegészségügyi-higiénés elôírásokról 
az illetékes egészségügyi hatóságtól szakvélemény 
formájában tájékoztatást kérjünk az aktuális kérdé-
seinket illetôen. Mindezek mellett nem elhanyagol-
ható segítség, ha a szolgáltató saját tevékenysé-
gére vonatkozó szabályrendszert mûködtet, és azt 
idôközönként felülvizsgálja, vagy felülvizsgáltatja. 
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Idén induló új rovatunkban Bakos Aranka vendégelôadókat szólaltat meg a szép-
ségszakmákat, illetve a pedikûrt érintô különféle témakörökben. ezek a szakembe-
rek munkájukkal nagyban segítik a szépségszakmák dolgozóit, valamint a Szakmai 
és etikai Bizottság tevékenységét, ezen belül a pedikûrösök munkáját, mivel ezen a 
területen jelentôs változások várhatóak az elkövetkezendô idôkben.


