ÖSSZEFOGLALÓ
„Az OMMF Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat tevékenységének
ismertségéről”

A tájékozódás az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat által valósult meg

2 0 0 9.

ELŐZMÉNY
A munka világának szereplői (munkáltatók, munkavállalók, érdekképviseletek) számára egyre
hangsúlyosabbá válik a munkavédelemi jogszabályok közötti eligazodás, a munkahelyi
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, illetve
az ehhez vezető út kialakítása.
Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség a Munkavédelmi Tanácsadó
Szolgálat létrehozásával kívánta elősegíteni, hogy a tanácsadási szolgáltatás szempontjából
célcsoportként kezelt mikro-, kis és középvállalkozásokat a munkavédelem tárgyköréhez
kapcsolódó információkkal, tanáccsal lássa el, tájékoztatással, aktuális ismeretátadással
segítse őket. A tanácsadási tevékenység középpontjában a tanácsot kérő által felvetett
problémamegoldás áll, az együttműködés arra irányul. Cél a tanácsot kérő támogatása a
problémamegoldásra kínálkozó döntések körének szűkítésével, és önálló véleményalkotásra
való felkészítéssel a helyes döntésmeghozatalra. A jelenben történő - de a munkáltatók
munkavédelmi helyzetének jövőjét meghatározó - tanácsadási tevékenység olyan folyamat,
amelyben a megbeszélés, a problémamegértés játszik szerepet, a célorientált
problémamegoldó tevékenység kifejtése érdekében.
A kitűzött célok minél eredményesebb megvalósításához fontos ismerni a tanácsot kérőknek a
tanácsadásról, mint szolgáltatásról alkotott véleményét, igényeit, és elvárásait.
Az informálás, tanácsadás, tájékoztatás, írásos (e-mail, fax, levél) és telefonos megkeresési
módjai mellett biztosított a konzultációs lehetőséggel kibővített személyes megbeszélés. Ez
egyben lehetőséget ad arra is, hogy megismerjük a tanácsadói tevékenységről alkotott
véleményeket, felhasználva azokat a továbbfejlődésre. Az alábbi összefoglalás a
munkavédelmi felügyelő tanácsadók által, 2009-ben elvégzett helyszíni személyes
tanácsadások alkalmával, azok mellett, az anonim módon kitöltött kérdőívek erre irányuló
válaszait összegzi.
MÓDSZERTAN
A kérdőíveket összesen 44 munkáltatónál töltötték ki.
A minta azokat reprezentálja, akiket a munkavédelmi felügyelő tanácsadók helyszíni
tanácsadás keretében felkerestek, és ők vállalták a felmérésben való részvételt.
EREDMÉNYEK
A mikro-, kis és középvállalkozások körében végzett kérdőíves interjúk alapján, arra a
kérdésre, hogy mennyire voltak elégedettek a tanácsadással, a megkérdezettek mindegyike
(100%-a) azt a választ adta, hogy teljes körű, kielégítő tájékoztatást kaptak.
A válaszadók egyértelműen pozitívan nyilatkoztak a tanácsadási tevékenységről. Az
elégedettséget 1-5 fokozatú skálán (1= legrosszabb; 5= legjobb) ábrázolva, a kérdőívet
kitöltők 3/4-e legjobbnak (ötös fokozatúnak), 1/4-e jónak (négyes fokozatúnak) jelölte. A
skálán 4 fokozatúnál kisebb értéket nem adtak. [1. ábra]
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1. ábra
Mennyire volt elégedett a tanácsadással, véleménye szerint a megfelelőt karikázza be.
(1=legrosszabb; 5=legjobb)

Skálaérték
4

5

A tanácsadással kapcsolatos elégedettséget befolyásoló tényezők (a kérdőíven felsorolt
állítások) hatását szintén 1-5 fokozatú skálán (1= legkevésbé; 5= leginkább) mértük fel, majd
az egyes tényezőket összegeztük, és meghatároztuk az átlagos pontszámokat. [1. tábla]
1. tábla
Tanácsadással kapcsolatos elégedettség
megítélésére
szolgáló tényezők

1-5 skála
(1= legkevésbé; 5=leginkább)

Skálán elért
átlagos pontszám

1

2

3

4

5

1
2,3%

0

3
6,8%

9
20,5%

31
70,5%

4,6

0

0

2
4,5%

6
13,6%

36
81,8%

4,8

1
2,3%

0

10
22,7%

11
25%

22
50%

4,2

A partnerségi viszony erősítése

0

2
4,5%

1
2,3%

18
40,9%

23
52,3%

4,4

A munkavédelmi tudatformálás
szükségességének hatóság általi
felismerése

1

3

12

28

6,8%

27,3%

63,6%

A munkáltatók kérés nélküli informálása
A prevenció (megelőzés) előtérbe
helyezése
Az OMMF tanácsadási tevékenységen
keresztüli kapcsolat keresése

2,3%

0

4,5

A fentiek alapján látható, hogy a válaszadók a prevenció (megelőzés) előtérbe helyezését
emelték ki, de a többi tényezőt is fontosnak tartották. Az OMMF tanácsadási tevékenységén
keresztüli kapcsolat megerősítéséhez szükséges kommunikációs tevékenység kiszélesítése a
jövő feladata lesz. [2. ábra]
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2. ábra
A tanácsadással kapcsolatos elégedettséget befolyásoló tényezők

A tanácsadás ismertségének kiszélesítésére, és a munkáltatók általi elfogadás növelésére
vonatkozó nyitott kérdésre a megkérdezettek 81,8 %-a válaszolt. A válaszok jelentős része
(77,7 %) fontos eszközként a reklámtevékenység erősítését írta le, annak valamennyi
módszerét megjelölve. Az e-mailen történő tájékoztatást 22,2 %, a szórólapokon, terjeszthető
információs kiadványokkal való ismeretterjesztést 19,4 % ítélte meg lényeges elemként.
Néhány változtatás nélkül idézett válasz:
Offline marketing: (hirdetések, népszerűsítések napilapokban, célcsoport által olvasott
szaklapokban, szórólapokon, rendezvények keretében stb.):
-

„Reklámozás napilapokban, üzleti lapokban.”
„Szaklapokban megjelenés, pl.: Kertészet, szőlészet.”

-

„A kiadványok, szórólapok eljuttatása a munkáltatók számára.”

-

„Médiában, reklámokon különböző fórumokon való terjesztés; plakátok, szórólapok
díjmentes kiküldése a munkáltatók részére.”

-

„A médiákban a Tanácsadó Szolgálat tevékenységének ismertetése.”

-

„A tanácsadó szolgálat létezésének propagálása szélesebb körben (ne csak az OMMF
honlapján).”

-

„Vállalkozás megkezdése előtt tájékoztató anyagok megküldése az érintettek részére.”

-

„Tessék egy pár soros levelet küldeni a vállalkozónak, mert a nevünk és a címünk
nyílván van tartva.”

-

„Médiák fokozottabb kihasználása.”

-

„További, még több propaganda a Tanácsadó Szolgálat tevékenységéről.”

Online marketing:
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-

„Elektronikus úton való széles körű terjesztés.”
„E-mail marketing.”

-

„Valamilyen elektronikus hírleveles szolgáltatás működtetése.”

-

„Fax vagy e-mailen keresztüli megkeresés.”

-

„Elektronikus tájékoztatás, pl. havi tematikus hírlevél.”

-

„Kör e-mail bevezetése.”

-

„Tájékoztatás, információs anyagok megküldése elektronikus (e-mail) úton.”

A válaszadók 38,8%-a fontosnak ítélte a személyes kapcsolat felvételét és annak folyamatos
fenntartását is:
-

„Az Ipargyűléseken kéne tájékoztatni a vállalkozásokat, vagy a Polgármesteri hivatal
szóljon, hogy van ilyen ingyenes lehetőség.”
„Rendszeres személyes információ átadás.”

-

„Személyes megkeresés.”

-

„Felkérés helyszíni tanácsadások megtartására.”

-

„Fórumok (minél több) szervezése, közelebb a munkáltatókhoz és munkavállalókhoz.
Oktatási intézményekkel kapcsolatfelvétel.”

-

„Jó, hogy a cégeket felkeresik a tanácsadás megismerés érdekében, esetleg még cégek
részére prospektusok küldése.”

-

„Munkáltatók gyakoribb felkeresése.”

-

„Fokozni a rendszerességet.”

-

„A munkáltatók széles körű tájékoztatása, több előadással és ismeretterjesztő
nyomtatvánnyal.”

ÖSSZEFOGLALÓ
A fenti tájékozódás azt mutatja, hogy az OMMF Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálatán
keresztül nyújtott tanácsadási lehetőséget a válaszadók pozitívan fogadták, és
elégedettségüket fejezték ki az új lehetőséggel kapcsolatban.
Megfogalmazták igényeiket a tanácsadás szélesítésére vonatkozóan is, a további
együttműködést szorgalmazva („Pozitívnak ítéljük meg ezt a szaktevékenységet, melyet
folytatni szükséges a jövőben. Ez valóban erősíti a partnerséget.”). Megítélésük szerint a
Tanácsadó Szolgálat népszerűsítése, ismertségének kiszélesítése érdekében fontos lenne a
média lehetőségeinek fokozottabb kihasználása, figyelembe véve azt a tényt, hogy az internet
egyre inkább információ hordozóvá válik. E mellett jelentős az igény a személyes
konzultáción alapuló tanácsadások továbbfejlesztésére, amely jó hatékonysággal segíti a
munkavédelmi tudatosság alakítását, erősítését.
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A tájékozódások egyértelműen megerősítették azt a feltevésünket, hogy a tanácsadás
továbbfejlesztésének egyik legfontosabb támogató eszköze a kommunikációs, PR
tevékenység mellett, a célcsoportok véleményeinek folyamatos figyelemmel kísérése.
Budapest, 2010.április 08.
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat
E-mail: mimo@ommf.gov.hu
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