
Európai Idegenforgalmi Szakszervezeti Charta

A European  Trade  Union  Liaison  Committee  on  Tourism,  ETLC  (Európai
Idegenforgalmi  Szakszervezetek  Összekötő  Bizottsága)  az  EFFAT,  ETF  és  UNI
Europa európai  szakszervezeti  tömörülések  és  az  IUF,  ITF  és  UNI nemzetközi
szakszervezeti  tömörülések  közötti  együttműködési  platform,  amely  a  különböző
idegenforgalmi  alágazatokban  dolgozókat  (szállodák,  éttermek,  étkeztetés,
személyszállítás, utazási irodák, utazásszervezők, szabadidőparkok, turisztikai hivatalok,
idegenvezetők, stb.) képviseli. 

A szakszervezeti  tömörülések tagjaikkal  együttműködve és  a  hatáskörüknek megfelelő
szinten  a  hozzájuk  tartozó  ágazatban  dolgozók  érdekeit  képviselik  és  támogatják  az
intézmények, a nemzetközi vállalatok és munkáltatói szövetségek felé.

Az  ETLC  meghatározta  az  idegenforgalmi  ágazat  fő  problémáit,  és  a  tagok
megegyeztek abban, hogy a Chartában lefektetett célokat közösen valósítják meg. 

1. Minőségi foglalkoztatás

Az  idegenforgalmi  dolgozóknak  'tisztességes  munkára',  azaz  stabil  munkahelyekre  és
kiszámítható munkaidőre van szükségük, amelyek lehetővé teszik számukra a munka és a
magánélet,  illetve család összeegyeztetését,  olyan jövedelmet biztosítanak, amelyből  a
családok meg tudnak élni, és megfelelő szociális védelmet nyújtanak. Az is fontos, hogy
az általuk szerzett  képesítéseket és képességeket elismerjék és méltányolják, valamint
hogy ezen ágazatban karrierlehetőségeket találjanak.

Az ETLC kiemeli, hogy az idegenforgalmi ágazatban történő foglalkoztatást a  bizonytalan
állások  csökkentésével  és  a  különböző  szinteken  megvalósuló  kollektív  tárgyalásokon
elért  szociális  feltételek  javításával  fenntarthatóbbá  kell  tenni.  Az  idegenforgalomnak
vonzónak  kell  lennie  az  ezen  ágazatban  dolgozók  számára  legalább  olyan  jövedelmi
szintekkel  és  munkafeltételekkel,  amelyeket  más gazdasági  ágazatok  is  nyújtanak.  Ez
magában foglalja a be nem jelentett munka minden formája elleni küzdelmet is. 

Az  ETLC  támogatja  a  szabadságolási  időszakok  meghosszabbítására  irányuló
intézkedéseket,  például  a  tanítási  szünetek  jobb  beosztásával,  amelyek  több  ember
számára  elérhetővé  teszik  a  turizmust,  biztosítják  a  munkavállalók  alkalmazását  a
következő szezonokban is, illetve képzést nyújtanak a dolgozóknak a két szezon közötti
időszakban. Ezen példák azt mutatják, hogyan lehet az idegenforgalmi ágazatban történő
foglalkoztatást fenntarthatóbbá tenni.

2. Munkavállalói és szakszervezeti jogok 

Az ETLC ügyel arra, hogy az idegenforgalmi vállalatok eleget tegyenek  az ENSZ Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozatában, az ILO egyezményekben, az OECD Multinacionális
Vállalkozások  számára  megfogalmazott  Irányelveiben,  a  Turisztikai  Világszervezet
(UNWTO)  Etikai  Kódexében,  az  EU  alapjogi  chartájában  és  az  európai  szociális
jogszabályokban meghatározott elveknek és jogoknak, és hogy a munkahelyen betartsák
az  olyan  alapvető  emberi  és  munkavállalói,  illetve  szakszervezeti  jogokat,  mint  az
egyesülési  szabadság  és  a  kollektív  tárgyaláshoz  való  jog.  Ez  magában  foglalja  a
munkavállalók  vállalaton  belüli  információs  és  konzultációs  jogait  is,  ahogyan  az  az
Európai  Üzemi  Tanácsokról  szóló  irányelvben  is  szerepel.  A szakszervezetek  arra  is



odafigyelnek, hogy a vállalatok működésük során megkönnyítsék munkavállalóik számára,
hogy teljes mértékben élhessenek ezen jogaikkal.

3. Szociális párbeszéd

A  foglalkoztatási  kihívásokkal  és  problémákkal  a  legmegfelelőbb  szinten,  azaz  a
munkáltatók  és  a  munkavállalók,  illetve  érdekképviseleti  szervezeteik  között  helyi,
nemzeti, európai vagy nemzetközi szinten folytatott szociális párbeszédben azoknak kell
foglalkozniuk,  akik  beruházásaikkal  és  mindennapi  munkájukkal  turisztikai  szolgáltatást
nyújtanak.  A  szociális  párbeszédben  megoldásokat  lehet  találni  az  adott,  közösen
megállapított  problémákra,  valamint  egyezményeket  lehet kötni,  illetve végrehajtani.  Ez
magában foglalja a kollektív tárgyalást, a tájékoztatást és a konzultációt az Európai Üzemi
Tanácsokban, az ágazati szociális párbeszédet, a globális keretegyezmények tárgyalását,
stb.

Az ETLC követeli, hogy hozzanak létre egy idegenforgalmi ágazati Szociális Párbeszéd
Bizottságot,  valamint  felszólítja  az  Európai  Bizottságot,  hogy hozzon  olyan  vonatkozó
kezdeményezéseket,  amelyekkel  biztosítják  minden  érintett  szereplő  szociális
párbeszédben való részvételét.

4. Mobilitás és migráció

Az idegenforgalmi ágazatban magas a vendégmunkások és a határokon átnyúló szakmai
mobilitás aránya. Az ETLC kimondja, hogy a munkavállalók szabad mozgáshoz való joga
nem vezethet szociális dömpinghez és tisztességtelen versenyhez. Fontos, hogy a más
országokban dolgozó munkavállalóknak joguk legyen legalább olyan munkafeltételekhez
és  szociális  védelemhez,  amelyek  a  hatályos  jogszabályok  és  kollektív  szerződések
értelmében a  fogadó ország munkavállalóit  is  megilletik.  Az  egy adott  helyen dolgozó
munkavállalókkal  azonos  módon  kell  bánni,  és  a  vendégmunkásokat  nem  szabad
hátrányos megkülönböztetésben részesíteni. A fogadó országokban a vendégmunkások
integrációját  elősegítő  képzésről,  lakhatásról,  stb.  szóló  különegyezményeket  a
munkáltatók és a szakszervezetek közötti tárgyalások eredményeként kell megkötni.

5. Kiszervezés és alvállalkozás

A  személyszállítási  és  idegenforgalmi  vállalatok  egyre  inkább  külső  szolgáltatóknak
szervezik ki tevékenységeik egy részét, például a légitársaságok a földi kiszolgálást és az
étkeztetést, a szállodák a takarítást és a karbantartást, az utazásszervezők a foglalásokat,
valamint a munkaerő toborzást és az alkalmazottak kihelyezését a turisták által látogatott
helyekre.

Az ETLC szerint nem szabad, hogy az ilyen kiszervezések célja a bérek csökkentése és a
kollektív  szerződések  aláaknázása  legyen.  A  vállalatoknak  szavatolniuk  kell,  hogy  a
szolgáltatók és a beszállítók betartsák a munkavállalói és szakszervezeti jogokat, valamint
eleget  tegyenek  a  jogi  és  a  közös  megállapodások  alapján  meghatározott
kötelezettségeknek, beleértve a kihelyezett személyzetre vonatkozó kötelezettségeket is.
A  szakszervezeti  és  munkavállalói  képviselőket  tájékoztatni  kell,  és  konzultációt  kell
folytatni velük minden alvállalkozási intézkedésről, és fel kell őket ruházni azon jogokkal,
amelyek lehetővé teszik, hogy a munkahelyi és szociális problémák esetén eljárjanak az
alvállalkozóknál vagy a beszállítóknál.

6. Szerkezeti átalakítás



Az  ETLC  hangsúlyozza,  hogy  a  munkavállalóknak  és  képviselőiknek  rendszeresen
naprakész információkat kell kapniuk azon vállalatok helyzetéről, amelyeknél dolgoznak. A
szakszervezeteket időben kell tájékoztatni, és konzultációt kell velük folytatni a tervezett
szerkezetátalakítási intézkedésekről. A cél az, hogy az ilyen szerkezeti átalakításnak ne
legyenek negatív következményei a foglalkoztatásra és a munkakörülményekre nézve. A
szerkezeti  átalakítás  feltételeiről  és  következményeiről  minden  jelentős  szinten,  így
európai  és  nemzetközi  szinten  is  a  vállalatoknak  és  a  szakszervezeteknek  kell
megállapodniuk.

Ez  különösen  fontos  a  gazdasági  recessziók  idején.  Ezen  időszakokat  nem  szabad
ürügyül  használni  a  munkahelyi  leépítésekre  és  a  szociális  vívmányok  aláaknázására,
hanem  inkább  meg  kell  újítani  és  készségfejlesztéseket  kell  végrehajtani  az
idegenforgalmi ágazatban a csökkentett munkaidőben dolgozók képzésével (ami jó példa
lehet a szezonalitásból adódó hátrányok leküzdésére) vagy  infrastrukturális és megújítási
beruházásokkal,  hogy  az  idegenforgalom  a  gazdasági  fellendülés  időszakában  még
inkább  versenyképes  legyen.  Az  idegenforgalmi  vállalatoknak  szerkezeti  átalakítás
céljából  nyújtott  állami támogatás előfeltétele az, hogy az adott  vállalat  kötelezettséget
vállaljon a munkahelyek megtartására és a foglalkoztatás előmozdítására.

7. Idegenforgalmi tőkebefektetések

Egyre gyakrabban fordul elő, hogy tőkebefektetésekkel (magántőke-befektetési alapokkal,
fedezeti  alapokkal,  ingatlan  befektetési  vagyonkezelőkön  keresztül,  stb.)  átveszik  az
idegenforgalmi vállalatok irányítását vagy megvásárolják részvényei egy részét.

Az ETLC leszögezi, hogy a vállalatba történő tőkebefektetés előtt lehetővé kell  tenni a
munkavállalók  számára  az  információs  és  konzultációs  joguk  gyakorlását.  A
tőkebefektetést  követően  a  megfelelő  szinteken  tájékoztatni  kell  a  munkavállalók
képviseleti szerveit, és konzultációt kell folytatni velük a vállalat szerkezetét és politikáit
érintő  változásokról.  Új  keretekre  van  szükség  ahhoz,  hogy  a  szakszervezeteknek  is
beleszólásuk lehessen a tőkebefektetési társaságok vezetésébe.

A  világméretű  pénzügyi  válság  rávilágított  arra,  amit  a  szakszervezetek  már  régóta
követelnek,  azaz  hogy  sürgősen  szükség  van  szigorúbb  jogszabályokra  és  merevebb
előírásokra, hogy ellenőrizni lehessen a magán sajáttőkét, és átláthatóbbá lehessen tenni
annak mozgásait.

8. Esélyegyenlőség és megkülönböztetésmentesség

Az  ETLC  felszólítja  az  idegenforgalmi  vállalatokat,  hogy  mozdítsa  elő  az
esélyegyenlőséget,  és  hogy  lépjen  fel  a  nemen,  életkoron,  etnikai  vagy  nemzeti
származáson, bőrszínen, fogyatékosságon, szakszervezeti vagy politikai hovatartozáson,
valláson, nemi irányultságon vagy más megkülönbözető jellemzőn alapuló diszkrimináció
minden formája ellen.

A  válllatoknak  a  szakszervezetekkel  közösen  kell  kidolgozniuk  olyan  politikákat,
amelyekkel biztosíthatják a nők és férfiak esélyegyenlőségét az alkalmazás, a bérezés, a
szakmai  előmenetel,  a  képzés  vagy  a  szerződésfelmondás  terén,  és  megkönnyítik  a
magánélet, illetve család és a munka összeegyeztetését.

9. A vállalatok társadalmi felelősségvállalása



A vállalatok nemcsak a termékeikért, illetve szolgáltatásaikért felelősek, hanem azért is,
hogy ezek milyen feltételek mellett teljesülnek. A vállalatok társadalmi felelősségvállalása
azt jelenti, hogy a vállalatok csatlakoznak a már meglévő nemzetközi, nemzeti és helyi jogi
kötelezettségekhez (lásd 2. pont), és a kötelező jogi és szerződésbeli előírásokon túl más
célok teljesítését is önkéntesen vállalják.

Az  idegenforgalmi  vállalatok  tevékenységük  szociális  és  környezetvédelmi
célkitűzésekhez  való  igazításával  hozzájárulhatnak  a  fenntartható  fejlődéshez.  Ez
magában foglalja az alapvető foglalkoztatási és környezetvédelmi előírások betartását, a
rendszeres  jelentéstevést  arról,  hogy  ezeket  hogyan  valósítják  meg  a  gyakorlatban,
valamint  olyan intézkedések alkalmazását,  amelyek túlmennek a jogi  és szerződésbeli
kötelezettségeken.

Az  ETLC  kiemeli,  hogy  a  vállalatok  csak  akkor  tesznek  igazán  eleget  társadalmi
felelősségvállalásuknak,  ha  belevonják  a  szakszervezeteket  és  a  munkavállalói
képviselőket az ilyen intézkedések tervezésébe, végrehajtásába és értékelésébe.  

10. Fenntartható turizmus

Az ETLC hangsúlyozza, hogy csak akkor lehet fenntartható fejlődést elérni a turizmusban,
ha  az  idegenforgalmi  vállalatok  a  gazdasági  szempontok,  a  környezetvédelem  és  a
kulturális örökség mellett a szociális dimenzióra is figyelmet fordítanak. Ez mindenekelőtt
azt jelenti, hogy fenntartható foglalkoztatást kell teremteni az idegenforgalmi ágazatban,
mivel a szolgáltatások minősége jelentős mértékben függ a foglalkoztatási feltételektől, a
munkavállalók  képesítésétől  és  motivációjától.  A  turizmus  fenntartható  fejlődése
érdekében  szükség  van  továbbá  az  idegenforgalmi  tevékenységekből  származó
jövedelem egyenlő elosztására a küldő országok és a turista célpontok fogadó közösségei
között.

Meg kell szakítani az ‘olcsó’ utazás és idegenforgalom ördögi körét, mivel az aláássa a
szállítási és az idegenforgalmi cégek működését, csökkenti a haszonrést, negatív hatást
gyakorol  a  foglalkoztatásra,  és  pénzügyileg  ellehetetleníti  a  társadalmilag  felelős  és
környezetvédelmi  szempontból  fenntartható  turizmus  megvalósítását.  A  turizmus
környezetre gyakorolt hatását és a klímaváltozás turizmust érintő következményeit szem
előtt  tartva  új  megközelítésmódokra  van  szükség  annak  érdekében,  hogy  a  turisták
tisztában legyenek azzal, hogy a magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtó, fenntartható
turizmusnak ára van.

11. Hatásvizsgálat

Az  ETLC európaszerte  támogatja  a  hatásvizsgálatok  végzését  minden  idegenforgalmi
politika, illetve kezdeményezés terén. Ezen elemzések kiváltképp azt vizsgálják, hogy az
ilyen politikák és kezdeményezések milyen hatást  gyakorolnak a foglalkoztatásra és a
szociális feltételekre az idegenforgalomban. Ebbe a folyamatba a szociális partnereket is
be kell vonni. 

12. Megfigyelőközpont

Az  ETLC  javaslatot  tesz  arra,  hogy  hozzanak  létre  egy  európai  idegenforgalmi
megfigyelőközpontot a szociális partnerek teljes mértékű bevonásával, melynek feladata
az  lenne,  hogy  elősegítse  az  idegenforgalomban  végbemenő  fejlesztések  nyomon
követését és a turisztikai ágazat szociális fenntarthatóságának értékelését. 



13. Állami finanszírozás

Az  ETLC kijelenti,  hogy  a  turisztikai  projektekre  vagy az  idegenforgalmi  vállalatoknak
nyújtott  bármilyen  állami  támogatás  feltétele  a  szociális  előírások  és  a  munkaügyi
jogszabályok  maradéktalan  betartása.  Csak  olyan  kezdeményezések  részesülnek
támogatásban,  amelyek  egyértelműen  hozzájárulnak  a  fenntartható
munkahelyteremtéshez,  javítják  a  munkavállalók  élet-  és  munkakörülményeit,  emelik
képesítésüket,  valamint  előírják  a  munkavállalók  és  képviselőik  részvételét.  Ebben  a
tekintetben  a  szociális  partnereket,  ideértve  az  ETLC-t  a  szakszervezetek  részéről,
rendszeresen tájékoztatni kell, és konzultációt kell folytatni velük az európai és nemzeti
támogatásban részesülő projektekről.

14. Az intézményekkel és szervezetekkel történő együttműködés

A fenti  célok elérése érdekében az ETLC továbbra is együttműködik az idegenforgalmi
ágazatért felelős, illetve abban tevékenykedő intézményekkel és szervezetekkel, például a
kormányokkal,  nemzetközi  vagy  európai  intézményekkel,  egyetemekkel  vagy
kutatóintézetekkel, nem kormányzati szervezetekkel, stb.

Követeléseink

Az ETLC felszólítja az idegenforgalmi ágazatban dolgozó munkáltatókat, hogy

-  segítsék  elő  az  idegenforgalmi  dolgozók  munkavállalói  és  szakszervezeti  jogainak,
például az egyesülési szabadság, a kollektív tárgyaláshoz, valamint az információhoz és
konzultációhoz való jogok teljeskörű gyakorlását a munkahelyen

- teljes mértékben tegyenek eleget az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában,
az  ILO  egyezményekben,  az  OECD  Multinacionális  Vállalkozások  számára
megfogalmazott Irányelveiben, a Turisztikai Világszervezet (UNWTO) Etikai Kódexében,
az EU alapjogi chartájában és az európai szociális jogszabályokban, stb. meghatározott
elveknek és jogoknak

-  arra  törekedjenek,  hogy  az  idegenforgalom  vonzó  ágazat  legyen  a  munkavállalók
számára,  valamint  állandó  és  fenntartható  munkahelyeket  teremtsenek  ebben  a
szektorban – alkalmazzák az egyenlő bánásmód elvét, azaz ügyeljenek arra, hogy egy
adott  helyen  dolgozó  minden  munkavállaló  egyenlő  munkáért  egyenlő  fizetést  kapjon
egyenlő  munkafeltételek  mellett,  ahogyan  az  a  jogszabályokban  és  kollektív
szerződésekben is szerepel

- vitassanak meg minden kiszervezési és alvállakozási tervet a szakszervezetekkel/üzemi
tanácsokkal,  kövessék  nyomon  a  szolgáltatói  és  alvállalkozói  tevékenységek
jogszabályoknak és kollektív szerződéseknek való megfelelését, és megfelelő információs
és konzultációs eljárást folytassanak minden szerkezetátalakítási tervről 

-  minden  szinten  konstruktív  munkaügyi  kapcsolatokat  és  szociális  párbeszédet
folytassanak  a  szakszervezetekkel,  hozzanak  létre  egy  európai  szintű,  idegenforgalmi
ágazati szociális párbeszéd bizottságot, és kössenek globális keretegyezményeket

Az  ETLC  felszólítja  az  idegenforgalomért  nemzeti,  regionális  és  európai  szinten
felelős politikai szereplőket, hogy  



-  támogassák  az  állandó  és  fenntartható  munkahelyteremtést  az  idegenforgalomban,
valamint  olyan  eszközök  létrehozását,  amelyekkel  nyomon  lehet  követni  az  ezen
ágazatban végbemenő fejlesztéseket

-  vállaljanak szerepet  a  gazdaságilag,  környezetvédelmileg  és  szociálisan  fenntartható
turizmus  célzott  népszerűsítésében,  és  tudatosítsák  a  fogyasztókban,  hogy  a  magas
színvonalú turisztikai szolgáltatásoknak ára van

- óvják és bővítsék az olyan szociális vívmányokat, mint a fizetett szabadsághoz való jog
és  a  munkaidő  szabályozása,  mivel  ezek  az  idegenforgalom  alapvető  feltételei  közé
tartoznak

- kulcsfontosságú szerepet adjanak a szociális partnereknek az idegenforgalmi politikák
kialakításában

- csak akkor nyújtsanak állami támogatást, ha tiszteletben tartják a munkavállalói jogokat,
és fenntartható turizmust folytatnak

Az ETLC felszólítja a turistákat / fogyasztókat, hogy

-  utazásaik  és  úticéljaik  kiválasztása  során  vegyék  figyelembe  a  szociális,
környezetvédelmi  és  gazdasági  hatásokat,  és  olyan  programok  mellett  döntsenek,
amelyek  előmozdítják  a  fenntartható  turizmust,  csökkentik  a  szén-dioxid  lábnyomukat,
valamint  hozzájárulnak  a  fenntartható  munkahelyekhez  és  a  természeti  és  kulturális
örökség megőrzéséhez
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