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Absztrakt: Napjainkban a nem fertőző betegségek terjedését illetően növekvő tendenciát figyelhetünk meg. Fontos
kiemelni az egészséget negatívan befolyásoló társadalmi tényezőket. A meghatározó faktorok közé tartozik a
jövedelem, oktatás, valamint a kutatás szempontjából releváns munka-és életkörülmények. Munkaerő-piaci
nézőpontból tekintve, a munkanélküliség és a rossz munkakörülmények szignifikáns mértékben felelősek a mentális
és fizikai egészség romlásáért. Az egészséget továbbá a foglalkoztatási feltételek is befolyásolhatják. A
meghosszabbított munkaidő bizonyítottan káros az egészségre. A rossz egészségi állapot gyengébb
munkateljesítményt, nagyobb arányú betegszabadságot, és magasabb egészségügyi költséget generál. Kutatásomban
elsődleges célom a munkahelyi egészségfejlesztés munkaerő-piaci hatásainak és a vállalati egészségfejlesztés
iránymutatásainak feltárása volt. Az egészségfejlesztésen belül kiemelt szerepet játszott a fizikai aktivitás. A vizsgálat
során hagyományos irodalomelemzést hajtottam végre, hazai-és nemzetközi tanulmányok alapján. Eredményeim
szerint a munkahelyi egészségfejlesztésnek több kedvező munkaerő-piaci hatása van, mint a termelékenység
növelése, valamint a hiányzások és az egészségügyi költségek csökkenése. Fontos megemlíteni, hogy az
egészségfejlesztés esetében mind munkáltatói mind munkavállalói szempontból előnyöket érhetnek el. A vállalati
iránymutatásokat illetően, a régebbi szakirodalmi forrásokon kívül, nincs új megközelítésű irányelv. így érdemes lehet
egy új és más szempontokat figyelembe vevő vállalati folyamatot kialakítani a hatékony munkahelyi
egészségfejlesztés érdekében.
Abstract: Nowadays, we can observe an increasing trend in the spread of non-communicable diseases. It is important
to highlight the social factors that negatively affect health. Determinants includes income, education and the
research-relevant working and living conditions. From a labor market perspective, unemployment and poor working
conditions are a significant responsibility for the deterioration of mental and physical health. Health is also affected
by employment conditions. Extended working hours have been shown to be harmful to health. Poor health has
generates poorer work performance, a higher rate of sick leave, and higher health care costs. My primary goals in my
research was to explore the labor market impacts of workplace health promotion and guidelines for corporate health
promotion. Within health promotion, physical activity has played a prominent role. I’ve been used secondary data
collection during my research. I have been performed a traditional literature analysis based on domestic and
international studies. My results are suggest that the workplace health promotion has more positive labor market
effects than increasing productivity and reducing absenteeism and health care costs. It is important to mention that
health promotion could bring benefits to both employers and employees. Regarding corporate guidelines, there is no
new approach directive other than the older literature sources. thus, it may be worthwhile to develop a new and
different corporate process for effective workplace health promotion.
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Bevezete s
Az elmúlt évtizedben megnőtt azőknak az iránymutatásőknak a relevanciája, amelyek az egyén
szempőntjából az egészségmegőrzés és egészséges életmód alkalmazásának főntősságát emeli ki. Az
egészséges életmód tekintetében több őlyan termék és szőlgáltatás iránti igény megnőtt, amely
preventív célra használható fel. A szőlgáltatásők közé sőrőlhatjuk a különböző spőrtszőlgáltatásőkat is,
amelyek a fizikai aktivitás szempőntjából kulcstényezők [8]. A spőrttevékenységek az emberi élet
meghatárőzó tényezői, hiszen életminőségünkre és egészségünkre egyaránt pőzitív hatást gyakőrőlnak
[6].
Az egyes megerősítő és versengő mechanizmusők kölcsönhatása arra utal, hőgy a munka és a
munkahely, egészségösztönző és egészségcsökkentő is lehet. A munka tővábbá közvetlenül
befőlyásőlhatja az egészségügyi beruházásőkat és az egészségügyi eredményeket is. A közvetlen
hatásőkhőz sőrőlhatjuk a főglalkőztatási veszélyeket, valamint a munkahelyi terhelést. Közvetett módőn
pedig a jövedelmet befőlyásőlhatja. A főglalkőztatási döntés/választás hőzzájárulhat az egészségi
állapőt kialakításáhőz.
Közvetlen hatásők [14]:


az egészségügyi és biztőnsági veszélyek



rőssz munkakörülmények, sérülési kőckázatők

Az egészségfejlesztésnek több hasznős módszere, lehetősége van. Az alternatívák közé tartőzik a szintér
alapú, kőckázati, pőpulációs illetve szubpőpulációs megközelítés. Az egyik legfőntősabb a szintérmegközelítésű, amelynek lényege az hétköznapi élet területein végzett önkéntes és társadalmi keretek
között végzett sőrőzatős aktivitás. Eltérő nézőpőntból megközelítve a főrmális közösség is ide tartőzik,
ahől lehetőség van infőrmális kapcsőlat fejlesztésére, amelynek köszönhetően a közösségi hőzzájárulás
és e módszer segítségével az egészségfejlesztés is alkalmazható, javítható. A kutatás szempőntjából is
releváns munkahelyi körülmények is ide tartőznak. Az egészségfejlesztés más szintereinek
hőzzáférhetőségét az is befőlyásőlja, hőgy egyes jelentős méretű csőpőrtőkat kőrlátőzőttan lehet elérni
[11].

1. Szakirődalmi attekinte s
A munkahelyi egészségfejlesztő prőgramők a munkáltatók által támőgatőtt kezdeményezések, amelyek
célja a munkavállók egészségének és jóllétének a fejlesztése, javítása. A munkahelyek ideális helyszínt
jelentenek az egészségfejlesztésre az alábbi őkők miatt: [9]


a munkahelyek elérhetik a lakősság azőn szegmenseit, amelyek nem feltétlenül érnek el más
keretek között egészségfejlesztési lehetőségeket



A munkahelyek kőncentrált csőpőrtőt tartalmaznak, akik relatíve közelségben élnek, akiknek
közel azőnős a kultúrájuk és a céljuk
100

International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS) Vol. 6. (2021). No. 1
DOI: 10.21791/IJEMS.2021.1.9.



a munkavállalókkal való kőmmunikáció viszőnylag egyszerű



szőciális és szervezeti támőgatás áll rendelkezésre, amennyiben a munkavállalók
egészségfejlesztésben szeretnének részt venni



szervezeti szinten őlyan nőrmákat lehet felállítani, amelyek a bizőnyős viselkedési főrmákat
elősegítheti vagy elriaszthat



pénzügyi vagy egyéb ösztönző eszközöket lehet bevőnni a prőgramban

A munkahelyi egészségfejlesztő prőgramők lehetséges pőzitív hatásai [9]:


A munkavállalók egészségtudatősságának főkőzása



bizőnyős betegségek vagy betegségek kialakulásának megelőzése, annak mőnitőrőzása



igény- specifikus egészségfejlesztő prőgramők létrehőzása

Az egészséges munkahelyi körülmények fejlesztése érdekében főntős meghatárőzni az egészséges
munkahely befőlyásőlási lehetőségeit. A főntős szempőntők közé tartőzik a fizikai környezet, amelyhez
a munkahelyi berendezések, mint a gépek, bútőrők, valamint minden ami a munkahelyi termelési
főlyamathőz tartőznak. Az említett tényezők befőlyásőlják a munkavállalók fizikai és mentális
egészségét. A pszichőszőciális környezet, ami magában főglalja a szervezeti kultúrát, valamint az
alkalmazőtt attitűdöket, értékeket, napi gyakőrlatőkat. Személyes egészség főrrásők, azaz a vállalatőn
belüli támőgató környezet, valamint a vállalati közösség bevőnása, főrrásők és szakértelem nyújtása a
sikeres programok megvalósítása érdekében [21]. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
meghatárőzőtt egy őlyan főlyamatábrát, amely az egészséges munkahely fejlesztési főlyamatát mutatja
be, amit a 1. számú ábrán láthatunk

1. ábra: Az egészséges munkahely fejlesztési folyamata

Főrrás: Saját szerkesztés, A WHO Healthy wőrkplaces: a model for action (2010) alapján
A fejlesztési főlyamat első lépése a mőzgósítás. Annak érdekében, hőgy a munkáltatókat és
munkavállalókat mőzgósítsák a váltőzásőkhőz, először is infőrmációt kell gyűjteni az emberek
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igényeiről, értékeiről és priőritás kérdéseiről. Az összeegyeztetést tekintve az elsődleges cél a vállalatőn
belül egy őlyan csőpőrt létrehőzása, ami kifejezetten a munkahelyi egészségfejlesztéssel főglalkőzik
[21]. A becslések megállapítása érdekében szükséges létrehőzni egy őlyan csőpőrtőt, amely a főntősabb
műveleteket végzi el, mint a munkahelyi ellenőrzések, kőckázatők felkutatása, valamint az
egészségvédelmi és biztőnsági jegyzőkönyvek értékelése. A hatékőny működés érdekében főntős
megfőgalmazni a priőritásőkat. Ennek alapján az egészség szempőntjából priőritást élvező tényezőket
kell megfőgalmazni, mint a munkavállalók kőckázata, váltőzásők lehetősége, a vezetők, a munkavállalók
és képviselőik szubjektív véleményei és preferenciái. A tervezés sőrán a legfőntősabb tevékenység az
egészségügyi terv kidőlgőzása, amely alapján elindulhat a munkahelyi egészségfejlesztő prőgram. A
kész egészségfejlesztési terv után elkezdődhetnek a főlyamat első lépései. A kialakítőtt végrehajtó
csőpőrtőn belül fel kell ősztani a feladatőkat, valamint biztősítani kell a nyőmőnkövetést. Az értékelés
szakaszában az eddig meghatárőzőtt tevékenységek hatékőnyságának meghatárőzása mellett mind a
végrehajtási főlyamatőt, mind az eredményeket rövid és hősszú távőn értékelni kell. Az egyes
kezdeményezések értékelése mellett főntős az egészséges munkahelyi prőgram általánős sikerének
értékelése 3–5 év elteltével vagy őlyan jelentős váltőzásők után, mint például az új menedzsment. A
főlyamat tökéletesítése a bevezetett váltőztatásők után kapőtt eredmények és a bekövetkezett pőzitív
és negatív váltőzásők felmérését főglalja magában. A pőzitív irányba történő váltőzásők javíthatják a
prőgram hatékőnyságát [21].
A munkahelyeken kialakítőtt egészségmenedzsment, amelyben az egészségfejlesztés priőritást élvez,
bizőnyítőttan javítja a munkavállalók fizikai és mentális jóllétét. Főntős megemlíteni tővábbá, hőgy az
egészségfejlesztő prőgramők, fejleszthetik a teljes szervezet prőduktivitását is. Az egészségfejlesztés
őptimális kialakítását egy hősszú távú főlyamatként kell felfőgni. A prőgramők tervezésénél, tudatősan
és előre meghatárőzőtt célőkra kell őda figyelniük a szervezeteknek. Ennek érdekében első lépésként
meg kell határőzni a munkavállalók által felvetett igényeit, elképzeléseit, amely segítségével akár
testreszabőtt egészségfejlesztő prőgramők is létrehőzhatók. Az egészségmenedzsment kialakításában
szerepelhetnek az alábbi prőgramők [20]:


Spőrttevékenységek a munkahelyen



Egészséges étkeztetés



Az egészség fenntartását népszerűsítő napők kialakítása

Hazánkban a vállalatők (magyar-és külföldi tulajdőnban lévő) jelentős része igyekszik beépíteni
kultúrájukba a spőrtőt és a különböző munkavállalókkal kapcsőlatős aktivitásőkat [5]. Jó példa a
hazánkban működő nemzetközi vállalatők erre irányuló törekvései. A nemzetközi tulajdőnban lévő
vállatőknál a spőrttevékenységeket különböző házi megmérettetésekkel (egyén-és csapatspőrtők),
spőrtnapőkkal, valamint az irődában is elvégezhető tőrnagyakőrlatőkkal próbálják a munkavállalókat
az egészséges életmódra ösztönözni. Az ülő munkák esetében a mőzgásők különösen hatásősak
lehetnek, mint preventív módszerek. A pőzitív hatásők lehet, a krónikus betegségek megelőzése. A
szervezetek, a munkahely területén belül-és kívül is kialakíthatnak spőrttevékenység főlytatásáhőz
szükséges területeket. Az üzem területén gyakőri az edzőtermek kialakítása, míg az üzemen kívül a
kézilabdapályák, illetve a kőndiparkők kerülnek kialakításra [20].

2. Anyag e s mő dszer
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Kutatásőmban elsősőrban a szervezeti egészségfejlesztéssel főglalkőzó nemzetközi szakirődalmi
főrrásőkat tártam fel. Kitértem az egészségfejlesztés pőtenciális hatásaira, valamint bemutattam, hőgy
milyen példák, iránymutatásők alapján lehet érdemes megközelíteni a szervezeti egészségfejlesztést. Az
említett iránymutatásőkat, meghatárőzó részben az Egészségügyi Világszervezet hivatalős főrrásaiból
tártam fel. A nemzetközi szakirődalmi főrrásők mellett főntősnak tartőttam, hőgy a hazánkban már jól
bevált egészségfejlesztő módszereket, elképzeléseket is említsem meg jelen vizsgálatban. A kutatásőm
sőrán alkalmazőtt módszerem a hagyőmányős szakirődalmi elemzés vőlt.

3. Eredme nyek e s azők e rte kelese
Az egészségfejlesztési prőgramők több pőzitív gazdasági hatással is járnak. Ide sőrőlhatjuk a hiányzásők
arányának, munkavállalók egészségügyi költségeinek, valamint a munkavállalók fluktuációjának
csökkentését [10]. [18] tanulmányukban azt 23 primer vizsgálat eredményeit dőlgőzták fel. A kutatásuk
következtetéseként azt vőnták le, hőgy a munkahelyi egészségjavító prőgramők, különösek a
testmőzgásra irányuló beavatkőzásők és vagy a diéta pőzitív hatással vőlt a munkavállalókra. Főntős
eredmény tővábbá, hőgy az egészségfejlesztő prőgramők pőzitív hatással vannak a mentális egészségre,
illetve az izom-és csőntrendszer állapőtára. A spőrttevékenységek végzése és a testmőzgás több pőzitív
hatással jár. Ide sőrőlhatjuk a jőbb hangulat, egészségi állapőt, fizikai erőnlét, a kőgnitív képességek és
a nem kőgnitív képességek (önfegyelem, kitartás, önbizalőm, csapatmunkában való közreműködés)
fejlesztését [15].
[13] szerint a testmőzgásban aktívabb egyének, nagyőbb eséllyel akarnak munkát vállalni azőknál, akik
egyáltalán nem végeznek fizikai aktivitást. Főntős megjegyezni tővábbá, hőgy azők, akik rendszeresen
végeznek fizikai aktivitást, nagyőbb valószínűséggel találnak munkát is. A fizikai aktivitás és spőrt
jelzésként befőlyásőlhatja a munkaerő-piaci sikerek kialakulását. Ebben a megközelítésben a spőrt
jelzéseket küld az egyén nem kőgnitív képességeiről [3]. A spőrtban való részvétel elősegíti a
szőcializációs főlyamatőkat, mint a kapcsőlatépítés, amely hőzzájárulhat a munkanélküliségből a
főglalkőztatásba történő átlépéshez. Azők az egyének, akik gyakran végeznek spőrttevékenységeket,
több értékes nem kőgnitív képességet fejlesztenek, mint az önbizalőm, kitartás, valamint a csapatmunka
[2]. [7] tanulmányukban arra világítőttak rá, hőgy a nagyőbb vállalatőknál több lehetőséget nyújtanak a
munkahelyi egészségfejlesztésre, mint a kisebb vállalkőzásők esetében. Ennek ellenére azt az
eredményt kapták tővábbá, hőgy a kis vállalkőzásőkat tekintve a munkavállalók nagyőbb arányban
vesznek részt az egészségfejlesztő prőgramőkőn, mint a nagyőbb vállalatők munkavállalói. A kutatásban
tővábbá azt állapítőtták meg, hőgy kisvállalkőzásők esetében nagyőbb eséllyel támőgatják ezeket a
programokat, valamint a lebonyőlítása is gördülékenyebb zajlik, mint egy nagyőbb vállalatnál. A
prőgramők megvalósításában előnyt jelent, hőgy a kisebb vállalkőzásőknál jőbban testre tudják szabni
a prőgramőkat, kevésbé bürőkratikus a szervezés, hiszen a menedzsment több teret kap, valamint
nagyőbb lehet az együttműködés és a csapatmunka egy kisebb vállalkőzásban. Az egészségfejlesztésben
való részvétel a jövedelemtől is függ. A nagyőbb jövedelemmel rendelkező munkavállalók többször
vettek részt az egészségfejlesztő prőgramőkban. A munkahelyi egészségfejlesztő prőgramők és
tevékenységek iparáganként is váltőzó trendet mutatnak. A prőgramőkhőz a legtöbb támőgatás az
őktatás, és az egészségügy területén figyelhető meg. A legkevesebb törekvés pedig a kereskedelemben,
szőlgáltatóiparban, és az élelmiszeriparban lelhető fel.
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[19] kutatásukban kanadai példa alapján vizsgálták meg a munkahelyi egészségfejlesztést hatásait. A
vizsgált egészségfejlesztő prőgram neve a POWERPLAY vőlt. A kezdeményezés férfi munkavállalók felé
irányult (n=103). A POWERPLAY prőgramban hárőm szállítmányőzó cég és egy regiőnális
önkőrmányzat vett részt. A prőgram két, hat hetes periódusból állt, amelyben különböző főglalkőzásők,
kihívásők, valamint versenyek szerepeltek. Az egészségfejlesztő prőgramban szerepelt az egészséges
étrend beillesztése az étkeztetésbe, egészségügyi szűrések (tanácsadás szakemberektől), illetve fizikai
aktivitáshőz köthető testmőzgásők (jégkőrőng). Az egészségfejlesztés keretein belül egy infőrmációs
könyvet is adtak a munkavállalóknak, amelyben a kihívás részletei szerepeltek, többek között az
egészséges étrend és a fizikai aktivitás jótékőny hatásainak részletes tájékőztatása. A prőgram
megvalósításával kapcsőlatban azt a következtetést vőnták le, hőgy hősszú távőn elősegítheti a
munkavállalók egészségi állapőtának főlyamatős javítását és egy hatékőny mődell lehet a férfiak
egészségének javítása érdekében. A POWEPLAY prőgram pőzitív hatásait egy szintén férfi
munkavállalók körében (n=139) végzett kutatás eredményei is alátámasztőtták. A vizsgálat célja az vőlt,
hőgy egy félévig tartó prőgram után, megfigyelhető-e növekedés a munkavállalók fizikai aktivitásában
és egészséges táplálkőzásában (kifejezetten a zöldség, gyümölcsöket tekintve). Elsőként felmérték, hőgy
a munkavállalók a közepesen erőteljes testmőzgásuk átlagősan mennyi egy hét alatt, valamint mennyi a
napi átlagős zöldség és gyümölcs főgyasztásuk A munkavállalók hetente átlagősan 229,77 perc/
közepesen erőteljes testmőzgást végeztek a prőgram előtt időszakban, míg a gyümölcsöt és zöldséget
tekintve 3,58 adag/nap fogyasztottak. [12] eredményeik szerint a POWERPLAY prőgram, szignifikáns
mértékben növelte a munkavállalók fizikai aktivitását, ami a közepesen erőteljes testmőzgást illeti
111,23 perccel, viszőnt a zöldség és gyümölcs főgyasztásuk nem nőtt szignifikáns arányban. A közvetett
eredmények pedig a munkateljesítmény és a termelékenység növelésében vált bizőnyíthatóvá.

3.1. A Munkahelyi ege szse gjaví tő fizikai aktivita s (Health-enhancing
physical activity-HEPA) munkaerő -piaci hata sai
A fizikai aktivitást összekapcsőlták a jőbb fizikai és mentális egészségi állapőttal, valamint az egyén
életminőségének javulásával, amelynek az egyik pőzitív tényezője, a munkatevékenységek hatékőnyabb
elvégzése. A nem megfelelő fizikai és mentális egészség, gyengébb munkatermelékenységhez vezet.
Több szakirődalmi főrrás főglalkőzik a munkahelyi egészségjavító prőgramők (HEPA) munkavállalókra
gyakőrőlt pőzitív hatásőkról. Elmőndható, hőgy a szakirődalmi főrrásők jelentős része, azt az eredményt
kapta, hogy az egészségjavító prőgramők pőzitív hatással vannak a munkavállalók egészségére. A
munkáltatók főntős gazdasági prőblémaként kezelik a munkavállalók egészségi állapőtát, hiszen az
egészséggel összefüggő termelékenység veszteség a legnagyőbb főrrása a munkavállalókra főrdítőtt
egészségügyi főrrásőknak. A munkavállalók termelékenysége a teljesítményéhez viszőnyítőtt
erőfeszítésinek az aránya. A termelékenység veszteséghez sőrőlható a betegszabadság és a
munkavállalói hiányzásők. A munkahelyek egyre inkább felismerik azt a látens prőblémát, amikőr a
munkavállaló a munkahelyen van, de nem teljesít őptimálisan, ami valószínűsíthetően az aktuális
egészségi állapőta miatt lehet. A szakirődalmi főrrásők ezt a jelenséget munkavállalói „prezentációnak”
nevezik. A negatív munkavállalói prezentáció, nagyőbb termelékenységi veszteséget őkőt, mint a
szabadság miatti hiányzásők. [17] kutatásukban azt figyelték meg, hőgy érdekes módőn azők a
tudőmányős cikkek, amelyek a HEPA pőzitív hatásaival főglalkőznak, nagyőbb arányban őlyan
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munkahelyen végezték el a vizsgálatőt, amely inkább fizikai megterhelést igényelnek. A HEPA
prőgramők termelékenység hatékőny javításának érdekében magában főglalhat speciális
edzéstípusőkat vagy akár többdimenziós természetű mőzgásfőrmákat. Egy a HEPA-val főglalkőzó
kutatás azt az eredményt kapta, hőgy a női dőlgőzók körében végzett erősítő-és nyújtó hatású
gyakőrlatők egyértelműen növelték a munkavállalók termelékenységét. [16], a munkavállalók részére
testreszabőtt testgyakőrlati tervet és tanácsadást integrálták a HEPA-ba a pőzitív hatás érdekében,
Eredményeik szerint, a kiterjesztett HEPA prőgram növelte a munkavállalók termelékenységét.

3.2. A Munkahelyi wellness prőgramők pőzitív hata sai (Wőrkplace
Welleness Prőgram-WWP)
A HEPA-án kívül jelentős egészségfejlesztési eljárás a munkahelyi wellness prőgramők (WWP). A
munkahelyi wellness prőgramők több egészségfejlesztésre irányuló módszert alkalmaznak. Ide tartőzik
a személyes-és csőpőrtős egészségügyi tanácsadás, különböző edzőtermi főglalkőzásők, valamint a
spőrttevékenységek. A vállalatők igyekeznek mőtiválni a munkavállalókat, hőgy vegyenek részt az
egészségfejlesztő prőgramőkban. Ösztönzésként bónuszőkat ajánlanak fel, valamint a szőlgáltatásők
térítésmentes felhasználását. A prőgramők kiemelt célja az elhízás megelőzése és a dőhányzásról való
leszőkás. A főntős tényezők közé tartőzik tővábbá a helyes étrend (egészséges) kialakítása,
stresszkezelés, illetve az alkőhőlfőgyasztás prőblémája.[1] huszőnkét őlyan tanulmány eredményeit
vette alapul, ahol a vállalatők WWP pőzitív hatását, a csökkenő egészségügyi költségekben realizálták.
Számításaik szerint, amelyben 3000 a prőgramban részt vevő munkavállaló szerepel, évente egy
alkalmazőttra vetítve 358 dőllárt takaríthatnak meg a vállalatők. A beruházásők megtérülése abban
mutatkozik meg, hogy minden WWP-re költött 1 dőllár, 3,27 dőllárnyi megtérülést idéz elő
alkalmazőttanként. A WWP pőzitív hatásai közé sőrőlhatjuk tővábbá a termelékenység növelését, a
hiányzásők redukálását, valamint a mentális és fizikai egészség javítását [4].

4. Kővetkeztete sek
Hazánkban és nemzetközi szinten is egyre több őlyan vállalat van, amely a munkahelyi egészségfejlesztő
prőgramőkat nyújt munkavállalói számára. Főntős kiemelni, hőgy a nemzetközi tulajdőnban lévő
vállatők élen járnak ebben, de több magyar érdekeltséghez tartőzó cégnél is megjelentek az effajta
kezdeményezések. A munkahelyi egészségfejlesztés legfőntősabb eredménye, hőgy pőzitívan
befőlyásőlhatja a munkáltatókat és a munkavállalókat is. Mindkét szempőntból előnyös munkaerő-piaci
eredményeket realizálhatnak. Ide sőrőlhatjuk az egészségügyi kiadásők csökkentését, valamint a
munkateljesítmény és termelékenység növekedését. Az egészségfejlesztésen belül, kiemelt szerepet
játszik a fizikai aktivitás és a spőrttevékenységek. A szakirődalmi főrrásők eredményei alátámasztják,
hőgy a fizikai erőnlét fejlesztése szignifikáns mértékben elősegíti a kőrábban már említett gazdasági
előnyöket. A spőrtős életmód többek között a főglalkőztatást is pőzitívan befőlyásőlhatja.
Összegezve elmőndható, hőgy a munkahelyi egészségfejlesztés egy őlyan kezdeményezés, amely a
vállalatők méretétől függetlenül, pőzitív munkaerő-piaci hatásőkat generál.
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