A válaszadóknak szóló tájékoztatás
A munkahelyét kiválasztottuk arra, hogy részt vegyen egy nemzetközi felmérésben, amely a munkahelyi
munkavédelemmel és ennek gyakorlati irányításával foglalkozik. Ezt a felmérést szerte Európában,
egyszerre 33 országban végezzük el egyidejűleg, hogy a segítségével meg lehessen határozni, hogy a
különböző országokban a munkahelyi munkavédelemért felelős személyek mennyire vallanak azonos
nézeteket, és mennyire követnek azonos gyakorlatokat.
A kérdőív témakörök széles körét öleli fel, és a kérdések megválaszolása nem igényel szakmai
mélységű ismereteket. A felmérésben részt vevő személyek többsége a részvételt érdekes és élvezetes
tevékenységnek tartja, és reméljük, hogy az Ön esetében is ez a helyzet. Az interjúk általában
megközelítőleg 20–25 percet vesznek igénybe, és természetesen reméljük, hogy számíthatunk az Ön
együttműködésére.

Az EU-OSHA bemutatása
Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséget 1996-ban alapították a munkahelyi
munkavédelemmel kapcsolatos tájékoztatás hivatalos európai szerveként.
Bővebb tájékoztatás az Ügynökségről

A felmérésről
A felmérés célja, hogy Európa-szerte segítse a munkahelyeket a munkavédelem hatékonyabb
kezelésében, és hogy előmozdítsa az alkalmazottak egészségét és jólétét.
A kérdezőbiztos arról fogja kérdezni, hogy Önöknél a munkavédelem kezelésével kapcsolatban milyen
megoldások vannak érvényben, valamint arról, hogy melyek Önöknél a munkavédelmet érintő
legfontosabb kérdések, illetve hogy egyes tényezők, például a stressz, ezek között vannak-e. A kérőív
ezt követően azt vizsgálja, hogy a munkavédelem irányítását hogyan szervezik meg, hogy milyen
támogatási vagy tanácsadási lehetőségek érhetők el, és hogy vannak-e jelentős problémáik.
Ezt követően a politikai döntéshozók nemzeti és európai szinten ezeket az információkat felhasználják
arra, hogy jobb politikákat dolgozzanak ki, és hatékonyabb támogatást nyújtsanak a vállalatoknak, hogy
a munkahelyek biztonságosabbá, egészségesebbé és termelékenyebbé váljanak.
Azzal, hogy részt vesz a felmérésben, értékes információkat ad meg a saját helyzetéről, igényeiről és
elvárásairól, melyek hozzájárulnak majd a munkahelyi körülmények javításához szerte Európában, sőt
azon is túl.

Az információk bizalmas kezelése
Minden információt szigorúan bizalmasan kezelünk, és az eredményeket összesített formában mutatjuk
majd be, hogy ezzel biztosítsuk a válaszadók névtelenségét.
A Kantar – a felmérés lebonyolításáért felelős vállalat – az ESOMAR tagja, és be kell tartania a
nemzetközi piac- és társadalomkutatás viselkedési kódexének rendelkezéseit. Az EU-OSHA
tevékenységét a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása
tekintetében az egyének védelméről szóló 2018/1725 (EU) rendelet szabályozza.
Ha bármilyen aggodalma van a válaszai bizalmas kezelésével kapcsolatban, vagy a tekintetben, hogy a
gyakorlatban a névtelenséget hogyan garantáljuk, vegye fel velünk a kapcsolatot az
esener@osha.europa.eu címen.

Ki végzi el az interjúkat?
Az interjúkat elvégző nemzeti intézmények mind a Kantar terepmunkát végző intézményi hálózatának
tagjai. Az interjúkat magasan képzett és az ilyen típusú felmérések elvégzésében nagy jártassággal
rendelkező személyek végzik el.
A nemzeti központok listájának megtekintése

Hozzáférés az eredményekhez
Az előző felmérés (ESENER-2) eredményei hozzáférhetők honlapunkon: www.esener.eu. Itt az új
tanulmány első eredményeit is megtekintheti 2020 elején. www.esener.eu. 2020 közepén részletes

jelentést teszünk közzé, és az ezt követő években utánkövető tanulmányokat készítünk el. Az EU-OSHA
minden jelentése ingyenesen elérhető és letölthető.
Az EU-OSHA kiadványainak megtekintése

A felmérés támogatói háttere
Az EU-OSHA igazgatási tanácsában kormányok, munkáltatók, valamint szakszervezetek képviseltetik
magukat, akik nem csupán döntöttek ennek e felmérésnek az elindításáról, hanem a kialakításában is
aktívan részt vettek.
Európai szinten a felmérést a következő szervezetek támogatják:

és a
Az EU-OSHA igazgatási tanácsának tagjait felsoroló teljes lista megtekintése

Az interjúztatott személy kiválasztása
A munkahelyét véletlenszerűen választottuk ki egy üzleti nyilvántartásból annak biztosításához, hogy
minden országról reprezentatív képet kapjunk.
A vizsgálatunk céljai szempontjából fontos, hogy a meginterjúztatott személy tájékozott legyen arról,
hogy a munkahelyén a munkavédelmi kérdéseket hogyan kezelik. Nem kell, hogy szakértő legyen a
munkavédelem területén, de ideális módon részt kell vennie a munkahelyén azokban a döntésekben,
amelyek alapján ezen a területen az intézkedéseket meghozzák.

Ki fizeti a felmérést?
Az EU 28 tagállamában, valamint az EGT (Európai Gazdasági Térség) tagjaiként Izlandon és
Norvégiában az EU-OSHA a saját működési költségvetése részeként finanszírozza a felmérést. Svájc
saját maga fedezi a részvétele teljes költségét. A Macedón Köztársaság, és Szerbia az EU
előcsatlakozási támogatási eszköze (IPA) által biztosított finanszírozás révén vesz részt a felmérésben.

További tájékoztatás
A felmérésről további tájékoztatást talál (csak angol nyelven) a www.esener.eu webhelyen.

Szerepvállalás
Egyéb tájékoztatási tevékenysége részeként az EU-OSHA olyan munkahelyi esettanulmányokat keres,
amelyek foglalkozási munkavédelmi kockázatok sikeres, illetve innovatív megközelítését vagy
megoldását domborítják ki. Ha hozott valamilyen érdekes intézkedést, és szeretné ezt megosztani az
EU-OSHA ügynökségen keresztül, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az esener@osha.europa.eu email címen.

Visszajelzés
Kérjük, közölje velünk észrevételeit és javaslatait.

