
Vezetéstudomány 44. kötet Különszám 2013. június 
 

PÉTER Erzsébet – KELLER Krisztina – KASZÁS Nikoletta 
Egészségtudatosság – része a szervezeti kultúrának? 
52. – 58. oldal 
 
Egy olyan vállalati kultúra, amelyben az egészség legalább olyan fontos, mint a szervezet 
által kitűzött gazdasági célok, nagymértékben hozzájárulhat a munkavállalók  
egészségfejlesztéséhez. Ma már a vállalatok  egészségközpontú munkaszervezéssel nagy 
hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, a munkatársak jó fizikai és mentális egészségi 
állapotának megőrzésére, ezáltal hatékonyabbá válhat a munkavégzés. Az empirikus 
kutatás Zala megyei vállalkozások bevonásával vizsgálja, hogyan alakulnak a 
munkáltatók által nyújtott béren kívüli juttatások, az egészségmegőrzésre irányuló 
tevékenységek, valamint hogyan térül meg az állami és magán ellátórendszerbe fektetett 
tőke. Jelen tanulmány méretkategóriánként és vállalkozási formánként vizsgálja, hogy 
milyen különbség van az egészségmegtartó szemléletben, s ennek kapcsán mekkora – 
támogatást élvezhetnek a munkavállalók. 
 
Health consciousness – part of the organisational culture? 
pp. 52-58. 
 
A corporate culture in which health is at least as important as the economic objectives 
set by the company may contribute largely to the employee health promotion. Nowadays 
enterprises put emphasis on prevention and on the preservation of good physical and 
mental condition of the co-workers by applying health oriented work organisation, since it 
may improve work efficiency. The empirical research involves enterprises in Zala County 
and it examines the tendency of fringe benefits and health promotion, as well as how the 
trust put into the public and private health care system is returned. The present research 
evaluates the preventive approaches to health and the amount of financial support 
received by the employees based on the size class and category of enterprises. The 
results are determined by the quality and the direct/indirect impacts of the working 
environment that affect our health condition in several ways. Consequently, workplaces 
are one of the most important scenes in health promotion and health preservation. 
Workplace health promotion is a profitable activity, since the employer, the employee 
and the social system all have interest in the profit. Healthy, qualified and motivated 
workers increase the innovative potential and the productivity of the enterprise. Correct 
workplace health promotion improves the opinion on the company among the customers 
and in the labour market. 


