
A vasútbiztonsági kultúra európai modellje 2.0



A vasútbiztonsági kultúra európai modellje 2.0: Alkotóelemek

EX
C

EL
LE

N
C

E SA
FET

Y
K

IV
Á

LÓ
SÁ

G
B

IZTO
N

SÁ
G

K
U

LTÚ
R

A
SZ

ER
V

EZ
ET

I

A NAGYOBB 
KOCKÁZATOK

KEZELÉSE

A MUNKAHELY 
VALÓSÁG
ISMERETE 

TANULSÁGOK 
LEVONÁSA 

A BIZTONSÁG 
KÖVETKEZETES 
INTEGRÁLÁSA 

AZ ALAPELVEK

VISELKEDÉSMINTÁK

INTERAKCIÓ FORMALIZÁLÁS
INFORMÁCIÓ-
MEGOSZTÁS

MEGERŐSÍTÉS

TÁMOGATÓ 
ESZKÖZÖK



Vasútbiztonsági alapelvek: Kulcsszavak

Kockázattudatosság Munkakörülmények Elemzés Biztonsági jövőkép
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Rugalmasság A rendszer összetettsége Fejlesztés Az erőforrások elosztása



Vasútbiztonsági alapelvek: Attribútumok

Az egyének a szervezet minden
szintjén kerülik a túlzott

megelégedettséget, kétségbe
vonják a beidegződéseket, 
bátorítják és mérlegelik az

ellentétes nézeteket.

Az egyének minden szinten
tisztában vannak a magas

kockázatokkal, és azzal, hogy
ők személyesen miként
képesek hozzájárulni a 

biztonsághoz.

A váratlan helyzetekben 
történő biztonságos működés 

képessége fejlett.

KockázattudatosságF1.1

RugalmasságF1.2

Megkérdőjelező
hozzáállás

F1.3

A szervezet felismeri, hogy a 
munkakörülmények – például a 

szűkös határidők, a 
munkaterhelés és a fáradtság –

befolyásolják a biztonságos 
viselkedést.

A szervezet felismeri, hogy
technológiái és rendszerei

összetettek, és megtörténhet, 
hogy előre nem látható módon

omlanak össze.

Az elvárt teljesítménytől való 
rutinszerű és rendellenes 
eltéréseket felismerik, és 

bejelentést tesznek azokról. A 
„szervezeti hallgatás” felismerését 

és mérséklését szolgáló 
intézkedéseket végrehajtják.

MunkakörülményekF2.1

A rendszer
összetettsége

F2.2

BejelentésF2.3

A jelentések rendszerszintű 
elemzésével feltárják azokat a 
tényezőket, amelyek lehetővé 
teszik a szervezeti tanulást és a 

fejlődést.

A biztonsággal kapcsolatos
visszajelzést lehetőségnek

tekintik a teljesítmény
javítására, és reagálnak

arra.

A szervezet aktívan keresi
a tanulási lehetőségeket.

ElemzésF3.1

FejlesztésF3.2

Másoktól való tanulásF3.3

Az üzleti célok elérésének
támogatása érdekében a 

szervezet kidolgoz és
megvalósít egy biztonsági

jövőképet.

A munkatársak minden szinten
meg vannak győződve arról, 

hogy a biztonság és a szervezet
tevékenysége kéz a kézben

járnak.

Az erőforrások elosztása
során a biztonság az egyik

elsődleges szempont.

Όραμα για την 
ασφάλεια

F4.1

Az erőforrások
elosztása

F4.2

DöntéshozatalF4.3
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Kulturális támogató eszközök: Kulcsszavak
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Csapatmunka és 
együttműködés

Szerep- és felelősségi
körök

Kommunikáció Példamutatás

Személyes értékrend Szervezeti felépítés Kompetenciakezelés Vezetői beavatkozás

Kapcsolat a szabályozási
testületekkel

Szervezeti rendszerek Humán készségek
A humán és szervezeti

tényezők terén szerzett
szakértelem



Kulturális támogató eszközök: Attribútumok

A biztonságos működés érdekében 
ösztönzik a szervezeteken belüli és 

a szervezetek közötti 
együttműködést.

A szerepeket, valamint a 
felelősségi és hatásköröket

megértik és elfogadják.

A biztonsággal kapcsolatos
információkat nyíltan

megosztják a szervezeteken
belül és azok között.

A vezetők olyan
magatartást tanúsítanak, 

amely illeszkedik a 
biztonsági normákhoz.

INTERAKCIÓ FORMALIZÁLÁS
INFORMÁCIÓ-
MEGOSZTÁS

MEGERŐSÍTÉS

Csapatmunka és 
együttműködés

E1.1

A bizalom, a tisztelet és a 
nyitottság áthatja a szervezetet, 

és minden szinten jellemzi a 
szervezeten belüli

kapcsolatokat.

A szervezeti struktúrák 
támogatják a fenntartható 
és biztonságos működést.

A kompetenciakezelés
biztosítja a munkatársak

tájékozottságát.

A vezetők gondoskodnak arról, 
hogy az ösztönzők, szankciók és
jutalmak megerősítsék azokat a 

magatartásformákat és
eredményeket, amelyek

támogatják a biztonsági jövőkép
megvalósítását.

A szabályozási testületekkel
egészséges kapcsolatot ápolnak, 
és gondoskodnak arról, hogy a 

biztonsággal kapcsolatos
elszámoltathatóság az üzemeltető

szervezetnél maradjon.

A folyamatok, eszközök és 
dokumentációk támogatják 

a fenntartható és 
biztonságos működést.

Rendszerszinten fejlesztik a 
safety leadership, illetve 

más nem technikai jellegű 
készségeket.

A humán és szervezeti
tényezőket, beleértve a 

végrehajtási szinten szerzett
tapasztalatot rendszerszinten

figyelembe veszik a tervezés és
a változás során.

Szerep- és
felelősségi körök

E2.1 KommunikációE3.1 PéldamutatásE4.1

Személyes
értékrend

E1.2 Szervezeti felépítésE2.2 KompetenciakezelésE3.2 Vezetői beavatkozásE4.2

Kapcsolat a 
szabályozási
testületekkel

E1.3
Szervezeti
rendszerek

E2.3 Humán készségekE3.3

A humán és szervezeti
tényezők terén

szerzett szakértelem
E4.3
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