Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

Szállodák, éttermek és vendéglátóhelyek
dolgozóinak védelme
növekvő ágazat az Európai Unióban jelenleg
több mint 7,8 millió embert foglalkoztat.
Ez az adatlap a Horeca megelőzés jelentés
legfontosabb ténymegállapításait mutatja be.
Ennek célkitűzései a következőek voltak:
áttekintést adni a munkahelyi biztonság és
egészségvédelemről, a jó gyakorlat azonosítása,
valamint az ágazatban végbemenő fő
foglalkoztatási és gazdasági változások
megvizsgálása.

Az ágazat jellemzői
A Prevent jóvoltából

Bevezetés
A szállodai, étterem és vendéglátó ágazat
(Hotel, restaurant and catering sector - Horeca)
a szállodákat, bárokat, kocsmákat, éttermeket,
szerződéses vendéglátókat, gyorsétel
házhozszállítókat, kávézókat és bisztrókat
foglalja magába. Fontos munkahelyteremtő a
szolgáltató szektor, és, sok EU Tagország
számára az egész gazdaság szempontjából. Ez a

A Horeca ágazatot főleg 10 főt, vagy annál
kevesebbet foglalkoztató kis vállalkozások
alkotják. Munkaereje fiatal: az európai
statisztikák szerint (EU-25, Eurostat 2005),
körülbelül 48%-uk 35 éven aluli, és az 55 éves
vagy annál idősebb dolgozók a munkaerő
kevesebb, mint 10%-át teszik ki, bár a számok a
demográfiai változások miatt növekednek. A
nők – a munkerő 54%-a - létszámban
felülmúlják a férfiakat. Ezt az ágazatot
alkalmasnak tartják a fiatal, viszonylag
képzetlen emberek munkaerő piacra való
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beléptetésére. A munkaerő iskolázottsági
szintje alacsony: a dolgozók 40%-a viszonylag
képzetlen; 10 dolgozóból csupán 1 rendelkezik
felsősokú képzettséggel. A megerőltető
munkakörülmények ellenére az ágazat nem
rendelkezik az átlagnál magasabb baleseti és
betegségi arányokkal.
Európai, nemzeti és helyi irányelvek és
gyakorlat
Az utóbbi évek során a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem törvénykezés egyre
bonyolultabb lett. Mivel a Horeca létesítmények
90% nagyon kicsiny, a munkáltatóknak gyakran
nincs idejük és pénzük arra, hogy megértsék és
kövessék az ágazatot érintő törvényhozási
kérdéseket. A törvények vállalati szinten való
végrehajtása jelentős problémának tűnik az
ágazatban.
Európai szinten a dolgozók a 89/391/EEC
Keretirányelv alá tartoznak. Ez megköveteli a
foglalkoztatóktól kockázatfelmérések végzését,
és a foglalkoztatókra általános kötelességként
kirója, hogy biztosítsák a dolgozók munkahelyi
egészségvédelmét és biztonságát. Kevés
törvény került megfogalmazásra kifejezetten a
Horeca ágazat számára. Néhány törvény, mint
például a veszélyelemzés, kritikus szabályozási
pont (hazard analysis critical control point –
HACCP), valamint a dohányzás tilalma vezetett
ahhoz, hogy az Államok intézményei és
megelőzési szolgáltatói közelebbről
megvizsgálják az ágazatot. Néhány esetben ez
további biztonsági és egészségvédelmi
intézkedések bevezetését eredményezte.

2004-ben az Élelmiszeripari, Mezőgazdasági és
Turisztikai Szakszervezetek Európai Szövetsége
(EFFAT), valamint a Hotrec, az EU és az EEA
szállodáinak, éttermeinek és kávézóinak
kereskedelmi társasága, közös dokumentumot
írt alá ’Kezdeményezés a vállalati társadalmi
felelősség javítására a vendéglátó ágazatban’
címmel.
A dokumentum az alábbi témákra terjed ki
§

§

§

§

Egyenlő esély és diszkriminációmentesség: a vállalatoknak irányelveket
kell kidolgozniuk, melyek kiterjednek a
dolgozók felvételére, a fizetésre, az
előléptetésre, a képzésre, valamint az
elbocsátásra.
Munkakörülmények és
munkaszervezés: bátorítandóak az
olyan szokások, mint például az
’állásmegosztás’, flexibilis munkaidő és
a munka-magánélet egyensúly
elősegítésére tett más intézkedések. A
vállalkozásoknak meg kell kísérelniük a
szezonális dolgozókat egyik szezonról a
másikra újra alkalmazni az állandóság és
a folyamatosság fenntartása érdekében.
Tisztességes játék: A
diszkriminációmentesség elvének
minden szinten érvényesülnie kell a
fizetésekben. Megfontolandóak az
olyan nem-pénzügyi, ’családbarát’
hatással bíró ösztönzők, mint például
gyermekmegőrzés.
Szakképzés és folyamatos képzés, és
egész életen át tartó tanulás: a
képzésnek a ’professzionalizációt’,
valamint az alkalmazottak
foglalkoztathatóságát kell erősítenie. A
vállalkozásoknak több tanoncidőt és
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§

§

szakmai gyakorlatot kell nyújtaniuk ott
ahol az gazdaságilag és társadalmilag
megvalósítható.
Egészségvédelem és biztonság: Az
irányelveket az alkalmazottakkal való
tárgyalás útján kell kialakítani, és ki kell
dolgozni olyan programokat, melyek
célja az ágazatra jellemző problémák
megoldása.
Átszervezés: Az alkalmazottakat és
képviselőiket tájékoztatni kell a vállalat
helyzetéről, valamint bármely tervezett
átszervezésről, ill. ezekről konzultációt
kell velük folytatni. Ezzel elkerülhetőek,
vagy legalábbis korlátozhatóak, a
foglalkoztatásra gyakorolt negatív
következmények és megakadályozható
az alkalmazó és az alkalmazott közötti
kapcsolat megromlása.

Munkakörülmények
A szállodai és vendéglői munka változatos, de a
biztonság és egészségvédelem irodalom a
konyhai munkavégzés kockázataira, és, kisebb
részben, a felszolgáló személyzetre
összpontosít. Az olyan segédtevékenységek,
mint például a takarítás, vagy az áruellátás
ritkán szerepelnek a tudományos
jelentésekben. A dolgozóknak fizikai és
pszichoszociális kockázatokkal is szembe kell
nézniük, köztük szociális veszélyekkel, valamint
hosszú munkaidővel.
Az ágazat nem tipikus foglalkoztatást és
munkakörülményeket nyújt, amely kifejeződik
mind a munkaidőben, mind pedig a
munkaszerződések fajtájában. Általában az
ágazat több rugalmasságot igényel a

munkakörülmények és munkaidő terén. A
munkakörülményekben 1995-2000 között
észrevehető romlás történt, főleg az olyan
pszichoszociális kockázatok vonatkozásában,
mint például az ergonómiai körülmények,
munkakövetelmények, munkaidő és munka
autonómia.
A Horeca ágazat gyorsan változik, ahogy új
technológiák jelennek meg a piacon, és a
vendégek igényei változnak. A változás mögött
álló tényezők számosak és változatosak, köztük:
olyan szociológiai változások, mint például a
háztartások diverzifikálása, valamint az
emberek által napjainkban játszott szerepek
többes száma; a társadalom öregedésével járó
demográfiai változások; és gazdasági
változások, mint például fúziók, átszervezések,
valamint a munka és erőforrások szabadabb
áramlása.

Az ágazatban a munkavégzés legjelentősebb
kockázatai az alábbiak:
§

§

§

Hosszas ácsorgást, statikus testtartást,
cipelést és emelést, valamint ismétlődő
mozdulatokat magában foglaló fizikailag
megerőltető munka, kombinálva más
kedvezőtlen munkakörülményekkel,
mint például a munkahely rossz
kiképzése;
Magas zajszint expozíció; az ágazat
dolgozóinak körülbelül 29%-a van
zajnak kitéve, és több mint 4%-uk véli,
hogy ez veszélyezteti egészségét (1);
Meleg, vagy hideg munkakörnyezet,
főleg a magas hőmérséklet kombinálva
huzattal, nyitott ajtókkal, munkavégzés
felváltva meleg, párás körülmények, és
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§
§

§

olyan hideg környezetek, mint például a
tároló helységek, között;
Vágások és égések;
A nedves és csúszós padló, és akadályok
miatti botlások, csúszások és esések,
valamint a magasból történő leesések;
Veszélyes anyagok, például a
tisztítószerek elterjedt használata,
valamint biológiai szerek az
élelmiszerben.

§

§

A legfontosabb pszichológiai kockázati tényezők
a következők:
§

§

§

§

§

Hosszú és nem szabvány munkaórák; az
ágazatot hosszú műszakok,
rendszertelen és szokatlan munkaórák
jellemzik; a munka nagy részét akkor
végzik, amikor mások nem dolgoznak;
Munka-magánélet egyensúly
fenntartásának nehézsége, főleg a
munkaidő kiszámíthatatlansága, a
ledolgozott napok hossza, valamint a
munka feletti kontroll hiánya miatt;
Nagy munkateher és időkényszer;
körülbelül 75%-uk említi, hogy gyorsan
kell dolgoznia; 66%-nak szoros
határidőkre kell dolgoznia; körülbelül
48%-uk szerint nincs elég ideje arra,
hogy elvégezze a munkát (1);
Kevés kontroll a munka felett;
széleskörben elterjedt a monoton,
kreativitásnak híján levő, kevés
kezdeményezést igénylő munka;
Érintkezés a munkatársakkal és a
konyhafőnökkel; a támogatás hiánya
súlyosbíthatja a munkahelyi stresszt; a
munkaerő körülbelül 70% érzi magát
képesnek, hogy támogatást kérjen a

kollégáktól; csupán 53%-a, hogy a
felettesektől (1);
Folyamatos érintkezés a vendégekkel,
amely forrása lehet a stressznek, vagy,
a legrosszabb esetben zaklatáshoz,
esetleg még erőszakhoz is vezethet;
Képzés és oktatás hiánya; a munka
bizonyos részeihez nincs szükség
formális oktatásra, és csak alacsony
szintű képzést és tapasztalatot
igényelnek; az emberek nincsenek
mindig jól kiképezve munkájuk
elvégzéséhez, mely további stresszhez
vezethet.

Esettanulmányok
Az esettanulmányok az ágazatban a
munkásokra leselkedő kockázatok gyakorlati
megelőzésére összpontosítanak. A jelentés
megadja 18 gyakorlati munkahelyi szintű lépés
leírását, leírva a résztvevő csoportok
részvételét, indítékait és céljait. Azonosítja és
felméri az eredményeket, mellékhatásokat, a
siker tényezőit, valamint a problémákat is. Az
esettanulmányokat úgy válogatták ki, hogy
bemutassák azokat a kockázatokat, melyekkel a
Horeca ágazat szembenéz, valamint, hogy
tükrözzék a munkakörnyezetek változatosságát.
Ez nem csupán éttermeket és szállodákat foglal
magába, hanem iskolai menzákat, klubokat és
bárokat is.

A sikeres kockázatmegelőzés a következőket
foglalja magába:
§

Jó kockázatfelmérés; a veszélyek
előzetes azonosítása lényeges annak
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§

§
§

§
§

biztosítására, hogy a megfelelő
problémák kerüljenek azonosításra;
A dolgozók bevonása, annak
biztosítására, hogy valamennyi
probléma azonosításra kerüljön,
valamint, hogy megteremtődjön a
megelőzési intézkedések
megvalósításához szükséges
támogatás;
A vezetőség elkötelezettsége;
Sikeres társulások nagyobb
kezdeményezések elindításához
regionális, országos vagy ágazati
szinten; valamennyi érintettet be kell
vonni e típusú regionális tervek
sikerének biztosítása érdekében;
A megfelelő fajta képzés;
Befoglaló megközelítés, különböző fajta
lépésekkel, mely növelheti bármely
megtett intézkedés általános sikerét.

További információ a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem a Horeca ágazatban témában
megtalálható az alábbi címen:
http://osh.europa.eu/sector/horeca/

További információ a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem a Horeca ágazatban
Írországban, Máltán és az Egyesült Királyságban
témában megtalálható az alábbi címeken:
http://www.hsa.ie, http://www.ohsa.org.mt/,
http://www.hse.gov.uk/catering/index.htm
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( ) Parent-Thirion,A.és mtsa., Negyedik Európai munkakörülmény-felmérés, 2005, Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért
(Eurofund) 2007
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