
Európai felmérés a vasútbiztonsági kultúráról (ERA-
SCS)

Hogyan válhatnak partnerré a vasúti társaságok és hatóságok, 
illetve hogyan fordíthatják közvetlenül hasznukra az 
eredményeket?

Biztonsági kultúra program – 2020. november



ERA-SCS: EGYEDÜLÁLLÓ FELMÉRÉS A VASÚTI BIZTONSÁGÉRZETRŐL 
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Összhangban 
a vasútbiztonsági kultúra európai 

modelljével

Nemzeti biztonsági hatóság
Nemzeti vizsgáló testület

Minisztérium
Adminisztráció...

Vasúti társaság
Pályahálózat-működtető

Gyártó
Szolgáltató...

A vasút európai évének részeként elindítva

Nyitva áll MINDEN európai
vasúti szakember

mint egyén számára

Nyitva áll MINDEN 
európai vasúti társaság 
és hatóság mint partner

számára



TEGYE A SAJÁTJÁVÁ A BIZTONSÁGIKULTÚRA-FELMÉRÉST!
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Európai vasúti társaságként vagy hatóságként

az ERA-SCS partnerévé válhat, és megkaphatja az ÖN alkalmazottainak a 

válaszain alapuló eredményeket, és ezt a lehetőséget a biztonság 

fokozására irányuló, SAJÁT kezdeményezéssé teheti.



AZ ÖN FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI (PÉLDA)
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JELENTŐS
KOCKÁZATOK
ELLENŐRZÉSE 

A VALÓS
MUNKAHELYI HELYZET

ISMERETE 

TANULSÁGOK
LEVONÁSA 

A BIZTONSÁG
KÖVETKEZETES
INTEGRÁLÁSA

PÁRBESZÉD 
FOLYTATÁSA

HIVATALOSSÁ TÉTEL
INFORMÁCIÓ-
MEGOSZTÁS

MEGERŐSÍTÉS

Alkalmazottak Első vonalbeli vezető Középvezető Felső vezető



ERA-SCS A GYAKORLATBAN: A TÍZ LÉPÉS
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A negatív állítások 
nyomatékosítás céljából 
NAGYBETŰKKEL 
szerepelnek.

Feladati közé tartozik 
mások irányítása?

Tisztában vagyok a biztonsággal 
kapcsolatos feladataimmal.

A vezetés az értekezletek 
során megfelelőn foglalkozik a 
biztonsággal.

A szervezetemnél NEM 
tanulunk eleget a biztonsággal 
kapcsolatos visszajelzésekből.

A vasúti szervezetek, 
vállalkozók és gyártók CSAK a 
baleset bekövetkezte után 
foglalkoznak a biztonsággal



A negatív állítások nyomatékosítás
céljából NAGYBETŰKKEL szerepelnek.

ERA-SCS A GYAKORLATBAN: A TÍZ LÉPÉS (PÉLDÁKKAL)
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Feladati közé tartozik 
mások irányítása?

Tisztában vagyok a biztonsággal 
kapcsolatos feladataimmal.

A vezetés az értekezletek 
során megfelelőn foglalkozik a 
biztonsággal.

A szervezetemnél NEM 
tanulunk eleget a biztonsággal 
kapcsolatos visszajelzésekből.

A vasúti szervezetek, vállalkozók és 
gyártók CSAK a baleset bekövetkezte 
után foglalkoznak a biztonsággal



1. megjegyzés: Az 1. és 2. intézkedést a szervezet jogi képviselőjének kell megtennie.
2. megjegyzés: A profilra vonatkozó további kérdésekben, valamint a kezdés időpontjában (2021. április 1. és június 14. között) és a
felmérés időtartamában meg kell állapodni az ERA csapatával.

HOGYAN VÁLHAT PARTNERRÉ?

7

1. Töltse ki a részvételi szándék kifejezésére vonatkozó űrlapot és 
fogadja el az együttműködési jegyzőkönyv feltételeit 2021. 01. 
31.-ig.

2. Nevezzen ki biztonságikultúra-felmérés koordinátort, aki a 
partnerszervezet részéről az ERA csapatával tartja a 
kapcsolatot.

3. Javasoljon műszaki előírásokat és az ERA csapatával 
együttműködve dolgozza ki az ERA-SCS partnerváltozatát.

4. A magas válaszarány biztosítása érdekében készítsen saját 
kommunikációs tervet, és hajtsa végre.

5. Építsen felmérése eredményeire, és ossza meg tapasztalatát az 
ERA csapatával.

ERA weboldal – Biztonsági 
kultúra

Megnyerő üdvözlő szöveg

Profilra vonatkozó további 
kérdések

Kezdő időpont és időtartam

AZ ÖN SZERVEZETÉNEK 
FELMÉRÉSE

A felmérés nyelvei

https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en#meeting1


• A felmérés kitöltése bármilyen elektronikus 
eszközön körülbelül 15 percet vesz igénybe .

• Az információgyűjtés név nélkül történik: a 
felmérésre válaszoló egyének azonosítása NEM 
lehetséges.

• A felmérés partnerváltozatának eredményeit 
KIZÁRÓLAG a partner kapja meg.

• A felmérés összesített eredményeit 
nyilvánosságra hozzák, és az európai 
vasútbiztonság javításához fogják felhasználni.

• A kezdeményezést rendszeresen (2–4 évente), 
illetve kérésre meg kell ismételni.

• A felmérés egy, a vasúti biztonságérzettel 
kapcsolatos, fenntartható európai adtabázis 
létrehozásának a kezdetét jelenti.

A LEGFONTOSABB ÜZENETEK
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Rendszeres tájékoztatásért tekintse 
meg az ERA biztonsági kultúrával 

kapcsolatos weboldalait
Kérdéseit vagy javaslatait erre az e-

mail-címre küldheti: 
safetyclimatesurvey@era.europa.eu

Támogatjuk érdekelt feleinket, hogy a 
vasútbiztonsági kultúráról szóló 
európai felmérést közös sikerré

tegyük.

https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en#meeting1
mailto:safetyclimatesurvey@era.europa.eu


Hatékonyabban működő vasúti 
rendszer a társadalom szolgálatában.

Fedezze fel állásajánlatainkat az era.europa.eu oldalon.

Kövessen minket az              ERA_railways-en

Fedezze fel állásajánlatainkat az era.europa.eu oldalon.


