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A munkahelyi balesetvédelmi körülményekre
vonatkozó skandináv kérdőív

E kérdőív feltett célja, hogy feltérképezze az Ön álláspontját az érintett munkahelyen
uralkodó balesetvédelmi körülmények vonatkozásában. Az Ön válaszait számítógépen
dolgozzuk fel és bizalmasan kezeljük. Az egyéni szinten kapott eredményeket egyáltalán
nem hozzuk nyilvánosságra. Arra kívánjuk Önt ösztönözni, hogy választ adjon valamennyi
kérdésünkre, de természetesen Önnek jogában áll megtagadni a választ bármely
kérdésre, kérdéscsoportra, vagy akár az egész kérdőívre.

Elolvastam a kérdőívhez csatolt előszót és az abban rögzített
feltételeknek megfelelően hajlandó vagyok kitölteni a kérdőívet

Igen

E kérdőívet a munkahelyi körülmények vizsgálatára szakosodott skandináv munkacsoport
állította össze a Skandináv Miniszterek Tanácsa által odaítélt pénzügyi támogatás
segítségével
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Példák arra, hogyan rögzítheti válaszait
Nyomatékosa
n vitatja

Vitatja

Egyetért

Nyomaték
osan
egyetért

Kérjük, csak egy X-et helyezzen el egy
kérdés mellett

I

ii

A helyi menedzsment arra ösztönzi a
munkavállalókat, hogy a munkahelyi
balesetvédelmi szabályoknak
megfelelően végezze munkáját, még
abban az esetben is, ha a határidők
szorítanak

Megfelelően
jelölve

Az itt dolgozók megszegik a munkahelyi
balesetvédelemre vonatkozó
szabályokat annak érdekében, hogy
határidőre fejezzék be a munkát

Korrigált jelzés

Amennyiben rossz helyre írta be
az X-et, kérjük, satírozza be a
teljes rubrikát, majd helyezze az
X-et a megfelelő rubrikába

Háttérinformációk
A Születési idõ

B Ön?

19 |___|___|

Férfi

20 |___|___|

Nő

C Ön vezetői szintű pozícióban van (pl.: menedzser,
üzemvezető, részlegvezető, stb.)?

Nem

Igen. Milyenben?
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Az alábbi részben, kérjük, részletezze, ahogy Ön szerint a menedzserek és más
vezetők kezelik a munkahelyi balesetvédelem kérdését az Ön munkahelyén.
Annak ellenére, hogy néhány kérdés nagyon hasonlónak tűnhet, kérjük, adjon választ
mindegyikre.
Nyomatékosan
vitatja

Vitatja

Egyetért

Nyomatékosan
egyetért

Kérjük, csak egy X-et helyezzen el egy
kérdés mellett
1. A helyi menedzsment arra ösztönzi a
munkavállalókat, hogy a munkahelyi
balesetvédelmi szabályoknak
megfelelően végezze munkáját, még
abban az esetben is, ha a határidők
szorítanak
2. A menedzsment biztosítja azt, hogy
mindenki megkapja a munkahelyi
balesetvédelemhez kapcsolódó
szükséges tájékoztatást
3. A menedzsment elnézi azt, ha valaki
hanyagul kezeli a munkahelyi
balesetvédelem kérdését
4. A menedzsment a termelés elébe
helyezi a munkahelyi balesetvédelem
kérdését
5. A menedzsment itt elnézi, hogy a
munkavállalók kockázatot vállalva
végezzék munkájukat, amikor szorosak
a határidők
6. Az itt dolgozók megbíznak a
menedzsment munkahelyi
balesetvédelemmel és
balesetmegelőzéssel kapcsolatos
szakismereteiben
7. A menedzsment intézkedéseket tesz
arra, hogy a munkahelyi balesetvédelmi
ellenőrzések és/vagy vizsgálatok során
feltárt problémákat haladéktalanul
korrigálják
8. Amikor bárminemű kockázatra derül
fény, a menedzsment azt figyelmen
kívűl hagyja, nem intézkedik
9. A menedzsment híján van a munkahelyi
balesetvédelmet megfelelően kezelő
kézségeknek
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Annak ellenére, hogy néhány kérdés nagyon hasonlónak tűnhet, kérjük, adjon választ
mindegyikre
Nyomatékosan
vitatja

Vitatja

Egyetért

Nyomatékosan
egyetért

Kérjük, csak egy X-et helyezzen el egy
kérdés mellett
10. A menedzsment iparkodik olyan
munkahelyi balesetvédelmi eljárásokat
gyakorlatba ültetni, amelyek valóban
hatékonyak és életképesek

11. A menedzsment minden esetben
hangsúlyozza, hogy mindenki képes
befolyásolni a munkahelyi
balesetvédelmet a munkahelyén

12. A menedzsment itt arra ösztönzi a
munkavállalókat, hogy tevékenyen
vegyen részt a saját testi épségüket
befolyásoló döntések meghozatalában

13. A menedzsment soha nem veszi
figyelembe a munkaerő munkahelyi
balesetvédelemre vonatkozó javaslatait

14. A menedzsment a munkahelyen belül
mindenkit arra ösztönöz, hogy magas
szintű képességeket fejlesszen ki a
munkahelyi balesetvédelem és
kockázatok vonatkozásában

15. A menedzsment soha nem kéri ki a
munkavállalók véleményét a munkahelyi
balesetvédelemmel kapcsolatos döntések
meghozatala előtt

16. A menedzsment bevonja a
munkavállalókat a munkahelyi
balesetvédelemmel kapcsolatos döntések
meghozatalába

17. A menedzsment pontos információkat
gyűjt be a munkahelyi balesetek
kivizsgálása során

18. A menedzsment által foganatosított
szankcióktól való félelem (hátrányos
következmények) visszavetik az itteni
munkavállalókat abban, hogy jelentsék
azokat az eseményeket, amelyek nem
okoztak balesetet, de okozhattak volna

19. A menedzsment mindenkinek figyelmet
szentel, aki munkahelyi balesetben volt
érintett
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Annak ellenére, hogy néhány kérdés nagyon hasonlónak tűnhet, kérjük, adjon választ
mindegyikre
Nyomatékosan
vitatja

Vitatja

Egyetért

Nyomatékosan
egyetért

Kérjük, csak egy X-et helyezzen el egy
kérdés mellett
20. A menedzsment az okok után kutat és
nem bűnbakokat keres, ha
bekövetkezik egy munkahelyi baleset
21. A menedzsment minden esetben a
munkavállalókat hibáztatja a
munkahelyi balesetekért
22. A menedzsment méltányosan bánik a
munkahelyi balesetekben érintett
munkavállalókkal

Az alábbi részben, kérjük, részletezze, ahogy Ön szerint az alkalmazottak kezelik a
munkahelyi balesetvédelem kérdését
23. Az itt dolgozók együtt próbálják
megvalósítani a munkahelyi
balesetvédelem magas szintjét
24. Az itt dolgozók együtt vállalnak
felelősséget azért, hogy a
munkavégzés helye minden
körülmények között rendben legyen
tartva
25. Az itt dolgozók egyáltalán nem
törődnek egymás testi épségével
26. Az itt dolgozók kerülik a feltárt
kockázati tényezők elhárítását
27. Az itt dolgozók egymást segítve
végzik munkájukat biztonságosan
28. Az itt dolgozók nem vállalják fel a
felelősséget egymás testi épségének
megőrzéséért
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Annak ellenére, hogy néhány kérdés nagyon hasonlónak tűnhet, kérjük, adjon választ
mindegyikre
Nyomatékosan
vitatja

Vitatja

Egyetért

Nyomatékosan
egyetért

Kérjük, csak egy X-et helyezzen el egy
kérdés mellett
29. Az itt dolgozók szerint a kockázati
tényezők elkerülhetetlenek
30. Az itt dolgozók szerint a kisebb
munkahelyi balesetek a napi
munkavégzés szokásos részét
képezik
31. Az itt dolgozók elfogadják a veszélyes
magaviseletet mindaddig, amíg nem
következik be munkahelyi baleset
32. Az itt dolgozók megszegik a
munkahelyi balesetvédelemre
vonatkozó szabályokat annak
érdekében, hogy határidőre fejezzék
be a munkát
33. Az itt dolgozók minden esetben
elutasítják a felesleges
kockázatvállalást, még abban az
esetben is, ha szorosak a határidők
34. Az itt dolgozók szerint a gyáváknak
semmi keresnivalója ezen a
munkahelyen
35. Az itt dolgozók elfogadják a
munkahelyi kockázatvállalást

36. Az itt dolgozók próbálnak megoldást
találni, ha valaki munkahelyi
balesetvédelmi problémát észlel
37. Az itt dolgozók biztonságban érzik
magukat, ha együtt végeznek munkát
38. Az itt dolgozók megbíznak egymás
abbéli képességében, hogy
megőrizzék a biztonságot a
munkahelyen
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Annak ellenére, hogy néhány kérdés nagyon hasonlónak tűnhet, kérjük, adjon választ
mindegyikre
Nyomatékosan
vitatja

Vitatja

Egyetért

Nyomatékosan
egyetért

Kérjük, csak egy X-et helyezzen el egy
kérdés mellett
39. Az itt dolgozók levonják a megfelelő
következtetéseket a munkahelyi balesetek
elkerülésére szerzett tapasztalatokból

40. Az itt dolgozók komolyan veszik egymás
véleményét és javaslatait a munkahelyi
balesetvédelem tekintetében

41. Az itt dolgozók csak ritkán beszélik meg a
munkahelyi balesetvédelem kérdését

42. Az itt dolgozók minden esetben
megbeszélik a munkahelyi balesetvédelmi
ügyeket, ha felmerülnek ilyen jellegű ügyek

43. Az itt dolgozók szabadon és nyitottan
beszélhetnek a munkahelyi
balesetvédelemmel kapcsolatban

44. Az itt dolgozók szerint egy jó
munkavédelmi képviselő fontos szerepet
játszik a munkahelyi balesetek
megelőzésében

45. Az itt dolgozók szerint a munkahelyi
balesetvédelmi ellenőrzések/vizsgálatok
nincsenek befolyással a munkahelyi
balesetvédelemre

46. Az itt dolgozók szerint a munkahelyi
balesetvédelmi oktatások jó hatással
vannak a munkahelyi balesetek
megelőzésére

47. Az itt dolgozók szerint a munkahelyi
balesetvédelem korai megtervezése
teljességgel hasztalan

48. Az itt dolgozók szerint a munkahelyi
balesetvédelmi ellenőrzések/vizsgálatok
segítenek a komoly kockázati tényezők
feltárásában

49. Az itt dolgozók szerint a munkahelyi
balesetvédelmi oktatások teljességgel
feleslegesek

50. Az itt dolgozók szerint fontos, hogy álljanak
rendelkezésre világosan megfogalmazott
célkitűzések a munkahelyi balesetvédelem
vonatkozásában
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Amennyiben finomítani kíván válaszain, vagy, ha további megjegyzéseket kíván fűzni e
tanulmányhoz, kérjük, az alábbiakban ezt írásban tegye.
Megjegyzések:
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

J Köszönjük, hogy kitöltötte a fenti kérdőívet. Kérjük, győződjön meg arról,
hogy Ön kipipálta az első oldalon azt a rubrikát, amely megerősíti, hogy
megfelelő tájékoztatás alapján egyezett bele a tanulmányban való részvételbe J
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