
 
 

Minőségi munkahelyek és mérésük a vasúti alágazatban. 

 

 

Tisztelt, munkavállaló – szakszervezeti tagtársunk!  

 
Az elkészített „Mérési módszertan” alapján összeállított, kutatás támogató adatgyűjtő kérdőívünk 
kitöltésével nyújthat segítséget nekünk a - „Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó 
tematikus projekt megvalósítása a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezeténél’ - című projekthez. 

 

A minőségi munkahely létrehozása, mint a projekt fő célja és témája napjaink gazdasági környezetében 
egyre nagyobb súllyal bír. 

A jó munkatársakat egyre nehezebb megtalálni. amikor rájuk talál a munkáltató, érdemes időt, energiát 
és pénzt fektetni abba, hogy meg tudja tartani őket, mivel az átalakuló munkaerőpiacon az elmúlt 
években sokkal inkább a munkavállalók megtartása, semmint toborzása vált a legnagyobb kihívássá. 

A kérdőív kitöltése anonim, az legfeljebb 15 percet vesz igénybe. Véleménye, meglátásai fontosak a 
számunkra, hiszen ezek figyelembevételével, feldolgozásával tudjuk kialakítani a munkavállalói 
attitűdökön alapuló álláspontjainkat, tárgyalási pozícióinkat a munkáltató irányába erősítőleg, és 
támasztjuk alá azt, a munka világából érkező valós igényekkel. 
 

Kérjük, hogy a kérdőívünkben feltett kérdések mindegyikére válaszolni szíveskedjék! 

 

Köszönjük együttműködésüket! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A. A válaszadó neme 

1= férfi 

2= nő 

B. Kérjük, adja meg a legmagasabb iskolai végzettségét. 

1= alapfokú  

2= középfokú 

3= felsőfokú szakképzés 

4= főiskolai, egyetemi diploma 

5= Nem nyilatkozom 

C. Hány éves Ön? 

1= 18-20 év 

2= 21-30 év 

3= 31-40 év 

4= 41-50 év 

5= 51-60 év 

6= 60 feletti 

D. Mi a pontos munkaköre: 

…......................................................................................................................... 

E. Milyen munkakörben van foglalkoztatva: 

1= fizikai 

2= termelésirányító 

3= szellemi 

4= vezető 

F. A jelenlegi munkáltatójának megnevezése: 

(pl.: MÁV Zrt.) ………………………………………………………………….…......... 

 

 

 

 



 
 

1. Milyen foglalkoztatási jogviszonyban dolgozik? 

1= Határozatlan idejű teljes munkaidős munkaviszonyban 

2= Határozatlan idejű részmunkaidős munkaviszonyban 

3= Határozott idejű teljes munkaidős munkaviszonyban 

4= Határozott idejű részmunkaidős munkaviszonyban 

5= Megbízási, illetve vállalkozási jogviszonyban 

6= Munkaerőközvetítő cég által alkalmazva. 

2. Hány ember dolgozik az Ön irányítása alatt? 

1= 0 fő 

2= 1-5 fő 

3= 6-50 fő 

4= 50 fő felett 

3. Hány éve dolgozik a jelenlegi munkáltatójánál? 

1= 1-5 éve 

2= 6-15 éve 

3= 16-25 éve 

4= 26-35 éve 

5= 35 évé felett 

4. Hány órát dolgozik hetente a főállásában? 

Órák száma hetente: 

 

5. A főállása mellett másodállásban, vagy alkalmi munkával mennyit tölt hetente? 

Órák száma hetente: 

 

6.  Egy héten hány órát szeretne dolgozni? 

Órák száma hetente: 

 

7. Napi munkába járása (otthonról a munkába és a munkából haza) mennyi időt vesz igénybe? 

Percek száma naponta  



 
 

8. Elégedett a magára bízott munkával? 

1= igen   

2= nagy részben    

3= csak kisebb részben   

4= nem 

9. Összességében nagyon elégedett, elégedett, inkább elégedetlen vagy egyáltalán nem elégedett a 
főállásának munkafeltételeivel? 

1= nagyon elégedett 

2= elégedett 

3= inkább elégedetlen 

4= egyáltalán nem elégedett 

10. Milyen gyakran fordul elő, hogy ismeretlen vagy más munkafolyamatot kell elvégezni (más 
munkaterületen kell helytállnia) a saját feladatai mellett? 

1= soha 

2= havonta   

3= hetente   

4= naponta 

11. Ha valamilyen változtatást javasol a munkavégzéssel kapcsolatban... 

1= meghallgatják és elfogadják a véleményét   

2= meghallgatják a véleményét, de általában ennek nincs hatása a munkavégzésre 

3= nincs lehetőség arra, hogy elmondja a munkavégzéssel kapcsolatos javaslatait   

4= nem nyilatkozom 

12. Hogyan értékeli azokat a tájékoztatásokat, amelyek a munkavégezést érintő változásokról kap? 

1= elégségesek és időben megkapja őket 

2= elégségesek, de nem mindig kapja meg időben    

3= előfordul, hogy elégtelen a tájékoztatás   

4= egyáltalán nem kap meg minden fontos tájékoztatást a munkahelyén 

 

 

 



 
 

13. Hogyan értékeli, ha szeretne a vállalaton belül egy magasabb beosztásba kerülni, lenne-e 
lehetősége erre? 

1= több példa is van erre a vállalaton belül, igen    

2= nagyon ritkán lehetséges az előrelépés   

3= nem lát lehetőséget arra, hogy előrelépjen 

4= nem nyilatkozom 

14. Hogyan értékeli, a képzettségének megfelelő munkakörben dolgozik? 

1= egyáltalán nem   

2= részben   

3= teljes mértékben   

4= nem nyilatkozom 

15. Az elmúlt 12 hónap során részt vett-e a vállalatnál kötelező képzések valamelyikén? 

1= többször 

2= egyszer 

3= egyszer sem 

16. Amióta elkezdett a jelenlegi állásában dolgozni, volt-e lehetősége nem kötelező képzésen részt 
venni, amelyet a vállalat támogatott, akár csak azzal is, hogy lehetővé tette az órák látogatását?   

1= Igen, mindig 

2= Igen egy alkalommal 

8= Nem volt erre igénye 

9= Szerette volna, de nem engedte a vezetőség 

17 . Az elmúlt 12 hónapban Ön összesen hány napot töltött a munkáltatója által biztosított vagy fizetett 
képzésen? 

Napok száma  

 

18. Az elmúlt 12 hónapban Ön összesen hány napot töltött olyan képzésen, amely független a 
munkáltatója igényitől? 

Napok száma 

 

 

 



 
 

19.  A munkahelye ösztönzi Önt arra, hogy fejlessze a készségeit és képességeit? 

1= igen 

2= nem 

3= nem nyilatkozom 

20. Az ön a munkaidejéből mennyi időt végez fizikailag megterhelő munkát? 

1= a munkaidő túlnyomó részében 

2= A munkaidő felében 

3= a munkaidő negyedében 

4= ritkán vagy alig 

21. Melyik jellemzi leginkább a munkavégzésének fizikai kihívásait?   

1= rossz, fárasztó testhelyzet; 

2= nehéz súlyok emelése, 

3= súlyos tárgyak hordása, 

4= ismétlődő mozdulatok, 

5= szabadban, extrém időjárási körülmények között végzett munka. 

6= ülőmunka 

22. A munkaidejében kell-e vegyszerekkel, vagy más, egészségtelen anyagokkal dolgoznia? 

 1= a munkaidő túlnyomó részében 

2= a munkaidő felében 

3= a munkaidő negyedében 

4= ritkán vagy alig 

23. Milyen gyakran fordul elő, hogy a munkavégzés mennyiségi követelményeinek nem, vagy csak 
nehezen tud megfelelni. 

1= soha 

2= havonta   

3= hetente   

4= naponta 

 

 

 



 
24. Milyen gyakran fordul elő, hogy a munkavégzés minőségi követelményeinek csak nehezen tud 
megfelelni. 

1= soha 

2= havonta   

3= hetente   

4= naponta   

25. A munkavégzés során adódó konfliktusok kiváltanak-e negatív érzelmeket Önből? 

1= Soha. 

2= Bár nem stresszes a munkám, időnként vannak olyan helyzetek, hogy érzelmileg igénybe 
vesznek.    

3= Nagyon sokszor fordul elő feszült helyzet a munkavégzés során. 

4= A munkavégzés állandó stressz számomra.   

26. A munkájával kapcsolatban felmerülő egészségügyi és biztonsági kockázatokat illetően mennyire 
mondaná magát jól tájékozottnak? 

1= jól tájékozott 

2= tájékozott 

3= nem jól tájékozott 

4= nem nyilatkozom 

27. Mennyire gondolja kockázatosnak a munkakörét? 

1= egyáltalán nem   

2= kis részben    

3= nagy részben    

4= nagyon veszélyes munkakörülmények között dolgozik 

28. Mennyire ért egy egyet a következő állítással: A munkáltató minden olyan munkavédelmi eszközt 
biztosít, amely az egészsége védelmét szolgálja a munkahelyen. 

1= teljes mértékben 

2= nagyrészt 

3= sok hiányosságot lát a munkavédelmi felszerelések biztosítása terén 

4= nem nyilatkozom 

29. Havonta hányszor dolgozik hétvégén vagy munkaszüneti napon? 

Hét végi vagy munkaszüneti napon végzett munka havonta napban:  

 



 
30. Havonta hány órát dolgozik éjszaka? 

Éjszakai munka óráinak száma:  

 

31. Az elmúlt hónapban hányszor érezte úgy, hogy nem tudta kipihenni magát? 

Fáradtsággal induló napok száma: 

 

32. Az elmúlt hónapban hányszor kellett nem várt időben, sürgősen, vagy a beosztása módosítása 
miatt a munkába mennie? 

A beosztástól eltérő munka elrendelése napokban:  

 

33. Mennyire tudja összehangolni a munkaidejével a családi és társadalmi kötelezettségeit? 

1= teljes mértékben 

2= nagy részben 

3= kis részben 

4= nagyon nehezen /nem   

5= nem nyilatkozom 

34. Azt elintéznie, hogy havonta egyszer egy vagy két órára elmehessen munkaidőben személyes 
vagy családi ügyeinek az elintézésére… 

1= nagyon könnyű 

2= elég könnyű 

3= elég nehéz 

4= lehetetlen 

8= nem nyilatkozom 

35. Mit gondol az, hogy a családi ügyekkel összefüggő szabadságot, rendkívüli szabadságot vegyen 
ki a jövő héten 

1= nagyon könnyű 

2= elég könnyű 

3= elég nehéz 

4= lehetetlen 

8= nem nyilatkozom 

 

 



 
36. Munkatársai segítséget nyújtanak Önnek és támogatják Önt 

1= teljes mértékben 

2= nagy részben 

3= kis részben 

4= nem igazán    

5= nem nyilatkozom 

37. A főnökei segítséget nyújtanak Önnek és támogatják Önt 

1= teljes mértékben 

2= nagy részben 

3= kis részben 

4= nem igazán 

5= nem nyilatkozom 

38. A szakszervezeti tisztségviselők segítséget nyújtanak Önnek és támogatják Önt 

1= teljes mértékben 

2= nagy részben 

3= kis részben 

4= nem igazán 

5= nem nyilatkozom 

39. Konzultálnak Önnel, mielőtt kitűzik a munkája során teljesítendő célokat 

1= teljes mértékben 

2= nagy részben 

3= kis részben 

4= nem fordult még elő   

5= nem nyilatkozom 

40. Bevonják a munkaszervezés vagy a munkafolyamatok továbbfejlesztésébe 

1= teljes mértékben 

2= nagy részben 

3= kis részben 

4= nem fordult még elő    

5= nem nyilatkozom 



 
41. Előfordult-e hogy olyan tulajdonságáért, adottságáért kritizálták, amelyről nem tehet? 

1= nem 

2= igen, de nem sértett 

3= igen, rosszul esett     

4= nem nyilatkozom 

42. Mennyire elégedett a jövedelmével? 

1= teljes mértékben 

2= kis mértékben 

3= egyáltalán nem 

4= nem nyilatkozom 

43. Gondoljon a háztartása havi jövedelmére. Hogyan jön ki a háztartása ebből a jövedelemből? 

1= nagyon könnyen 

2= elég könnyen 

3= némi nehézséggel 

4= nagyon nehezen 

5= nem nyilatkozom 

44. Ha nem kapna fizetést, hány hónapig tudná a jelenlegi életszínvonalát fenntartani? 

1= 0 

2= 1 

3= 1-3 

4= 3-5 

5= nem nyilatkozom 

45. Azért, hogy megéljen, kell-e másodállást, alkalmi munkát vállalnia? 

1= soha 

2= ritkán 

3= elég gyakran 

4= szinte állandóan 

5= nem nyilatkozom 

 

 



 
46. Melyik állítást tartja leginkább igaznak az Ön pénzügyi helyzetére? 

1= Van, hogy gondot okoz az alapvető élelmiszerek megvásárlása és a számlák befizetése. 

2= Az alapvető élelmiszerek megvásárlása és a számlák befizetése nem probléma, viszont a 
rendkívüli kiadások megterhelik a családi költségvetést.    

3= Ésszerűen beosztva az élelmiszerek és a számlák rendezésén túl jut szórakozásra és 
családi kirándulás és egyéb igények kielégítésére is. 

4= Nem kell gondolkodnia, amire szüksége van a családjának, azt meg is tudja venni. 

5= Nem nyilatkozom 

47. A bruttó havi fizetése mely összeghatárok közé esik? 

1= 161 – 200 ezer forint 

2= 201 – 250 ezer forint   

3= 251 – 300 ezer forint 

4= 301 – 370 ezer forint 

5= 371 – 450 ezer forint 

6= 450 ezer forintnál több 

7= Nem nyilatkozom 

48. Általánosságban milyen az egészségi állapota?  

1=nagyon jó 

2=jó 

3=kielégítő 

4=rossz 

5=nagyon rossz 

8=nem nyilatkozom 

49. Hány napot volt keresőképtelen az elmúlt egy évben?   

1= nem volt táppénzen 

2= 0-15 napot    

3= 15-30 napot 

4= 30-90 napot   

5= nem nyilatkozom 

 

 



 
50. Mit gondol, munkája veszélyezteti az egészségét vagy a személyes biztonságát? 

1= igen 

2= nem 

3= nem nyilatkozom 

51. Van-e olyan egészségügyi problémája, amely a véleménye szerint összefügg a 
munkavégzésével? 

1= igen 

2= nem 

3= nem nyilatkozom 

52. Az elmúlt hónapban a munkája során érte-e Önt szóbeli bántalmazás, nem kívánt szexuális jellegű 
érdeklődés, fenyegetés, megalázó viselkedés? 

1= igen 

2= nem 

3= nem nyilatkozom 

53. Kap elismerést jó munkavégzés esetén? 

1= igen 

2= nem 

3= nem nyilatkozom 

 

 

 

Köszönjük a válaszait!  

 


