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Pilot kérdőív értékelése

Bevezető
A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (CSBO) az ÉFÉDOSZSZ (Építő-, Fa- és Építőanyagipari
Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége) megbízásából „Az építőipari munkaadók és munkavállalók
munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztése“ elnevezésű, GINOP-5.3.5-18-2019-00149
azonosító számú projekt keretében vizsgálja az építőipari szakmunkaerő körében a munka és
magánélet, a munka és képzés, valamint a munka és egészség összefüggéseket.
A kutatás célja, hogy az építőipari ágazatban dolgozó szakmunkaerő munkakörülményeinek és a
munkaadók foglalkoztatási gyakorlatának megismerésével a rugalmas foglalkoztatás elterjesztésére
nyíljon lehetőség. Hosszú távon pedig jobb munkakörülmények, biztos alapokon nyugvó gyakorlati
oktatás, valamint a szakmunkának erősebb megbecsülése valósulhasson meg.
Kutatásunk kiterjed


a munkáltatók lehetőségeinek feltárására az atipikus foglalkoztatás területén



munkáltatók és munkavállalók jogtudatosságának mérésére



a munkához köthető stresszállapot felmérésére

Ennek megfelelően elkészült 2 db kérdőív: egy a munkáltatóknak, illetve egy a munkavállalóknak,
melyet online és papír alapon is lehetősége van kitölteni az adatközlőinknek. A két kérdőív kérdései
között jelentős átfedés volt, de a kérdések némileg másképp lettek megfogalmazva: pl. a
munkavállalók saját magukra töltötték ki a kérdéseket, a munkaadók sokszor vonatkoztatott jelleggel
(azaz a cégnél/szervezetnél dolgozó kollégáikra általában).
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A kérdőívet a CSBO kutatói közösen dolgozták ki a ÉFÉDOSZSZ szakembereivel. 2020.07.06-án
elkészült, 2 db végleges tartalommal bíró kérdőív (egy a munkáltatóknak és egy a munkavállalóknak),
melyeket belső körben (a CSBO kutatói és az ÉFÉDOSZOSZ munkatársai) teszteltünk. Ezt követően
került leprogramozásra és 07.13-án elindult a lekérdezés.

Pilot tapasztalatok
A kérdőívhez már menet közben is érkeztek változtatások, amelyek többsége átvezethető volt a
kérőívekre.1 A kötelező projekt vállalásnak megfelelően a CSBO szakemberei készítették el a kérdőívet,
tesztelték az online felületet, majd 07.22-én az ÉFÉDOSZSZ munkatársain keresztül érkeztek korrekciós
észrevételek, az alábbiak szerint:

Változtatási kérelmek
1. Munkáltatói kérdőív
Szükséges átfogalmazás:
A szervezet teljes neve
Címe
Változtatás:
A cég/vállalkozás teljes neve
A cég/vállalkozás címe

2. Munkavállalói kérdőív
Szükséges átfogalmazás:
A szervezet teljes neve
oka, hogy a nyári szabadások miatt még nem volt egyetlen kitöltött kérdőív sem az online
rendszerben, az offline lekérdezés pedig még nem indult el, így a változtatások végrehajthatóak voltak
adattorzulások nélkül.
1Ennek
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Címe

Változtatás:
A cég/vállalkozás teljes neve, ahol dolgozik
A cég/vállalkozás címe, ahol dolgozik

3. Munkavállalói kérdőív
Szükséges kiegészítés:
Mi az Ön házastársának, élettársának a foglalkozása?
Változtatás: Mi az Ön házastársának, élettársának a foglalkozása? Ha a házastársa vagy élettársa
nyugdíjas vagy már nem él, akkor kérem, a legutolsó foglalkozását írja be.

4. Munkavállalói kérdőív
Szükséges kiegészítés:
Mi volt az Ön édesapjának a foglalkozása?
Változtatás: Mi volt az Ön édesapjának a foglalkozása? Ha az édesapja nyugdíjas vagy már nem él,
akkor kérem, a legutolsó foglalkozását írja be.

5. Munkavállalói kérdőív
Szükséges kiegészítés:
Szenved-e valamilyen munkahelyi stressz, megterhelő munka okozta betegségben? TÖBB VÁLASZ IS
ADHATÓ!
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Magasvérnyomás betegség
Migrén
Gyomorfekély
Krónikus alvászavar
Hát, váll, gerinc problémák
Egyéb mégpedig:……………………………

Változtatás:
Szenved-e valamilyen munkahelyi stressz, megterhelő munka okozta betegségben? TÖBB VÁLASZ IS
ADHATÓ!
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Magasvérnyomás betegség
Migrén
Gyomorfekély
Krónikus alvászavar
Hát, váll, gerinc problémák
Egyéb mégpedig:……………………………
Nincs semmi ilyen probléma

6. Munkavállaló kérdőív
Szükséges kiegészítés:
Melyik iparágban/alágazatban dolgozik Ön? EGY VÁLASZ LEHETSÉGES!
A.) Építőanyag ipar
B.) Építőipar
a)
Építési terület előkészítése
b)
Szerkezetkész épületek építése
c)
Épületgépészeti szerelés
d)
Befejező szerelés
e)
Építőeszköz kölcsönzés
Változtatás:
Melyik iparágban/alágazatban dolgozik Ön? EGY VÁLASZ LEHETSÉGES!
A.) Építőanyag ipar
B.) Építőipar
a)
Építési terület előkészítése
b)
Szerkezetkész épületek építése
c)
Épületgépészeti szerelés
d)
Befejező szerelés
e)
Építőeszköz kölcsönzés
f)
Egyéb mégpedig: ……………………………
Változtatás:
Egyéb kategória felvétele.
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Beérkezett észrevételek
- 1. oldal (munkaadói és munkavállalói kérdőív): szervezet teljes neve és címe
Itt sokan elakadnak, mert nem világos, hogy a cég nevére kíváncsi a kérdező, vagy a szakszervezet
nevére. Továbbá a cím alapján elegendő-e a település neve, vagy a pontos cím kell-e?
Változtatás:
A szervezet/cég minden esetben a cég nevét jelenti, nem szakszervezetet kérdezünk. Az
egyértelműség kedvéért kihagytuk a „szervezet” szót, és csak a cég neve maradt bent.

- 2. oldal (munkavállalói kérdőív): Édesapja foglalkozásánál sokaknál kérdés volt, hogy ha nyugdíjas,
vagy hogy ha nem él, akkor mit kell beírni. Az élettársnál is hasonló probléma merült fel.
Változtatás:
Utasításba a kérdéshez, a kérdés végébe egy mondatba került be a következő mondat:
Ha az édesapja nyugdíjas, vagy már nem él, akkor kérem a legutolsó foglalkozását írja be.

- 3. oldal (munkavállalói kérdőív): Melyik iparágban/alágazatban dolgozik? Itt nincsen felsorolva
minden alágazat, lehetőség.
Változtatás:
Bekerült egy új kategória a felsorolás végére:
f) egyéb
Vannak olyan kérdések, ahol szám adatokat kérünk, így ha oda nem egy számot szeretne beírni a
kitöltő, hanem kötőjellel (pl. 7-8 óra alvás), azt nem fogadj el a rendszer.
Az online kitöltő rendszer csak egész számot fogad el. Ennek megfelelően a kérdés végére az
egyértelműség kedvéért a következő szöveg került:
A válaszában csak egy számot tud megadni, például 7 vagy 15.
Az alábbiak közül melyek vannak hatással az Ön munka-magánélet egyensúlyára? Soronként egy válasz
adható.
Itt a „D” és az „E” az zavaróan ugyanannak tűnik.
Változtatás:
Ezen változtatás nem történt.
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- 4. oldal (munkavállalói kérdőív): Ahol hármat kell kijelölni, ott érdemesebb azt megfogalmazni, hogy
maximum 3-at, mert egy, vagy két jelöléssel is tovább enged a rendszer.
Változtatás:
Ezen változtatás nem történt.

- 5. oldal (munkavállalói kérdőív): Annál a kérdésnél, hogy szenved-e valamilyen munkahelyi stressz
okozta betegségben, ott nincsen olyan lehetőség, hogy nincs semmi ilyen. Így érdemes lenne odaírni,
hogy ha nincs semmi ilyen probléma, akkor üresen lehet hagyni.
Változtatás:
Bekerült egy új kategória a felsorolás végére:
g) nincs semmi ilyen probléma

Készítette: Mészáros Zoltán, kutatásvezető

