
TÁMOP 6.1.2 Program 
Munka közben is egészségesen 

Vállalati hatékonyság növelés 
Munkahelyi egészségfejlesztéssel 

Kolarovszki Tünde 
 

Szakmai vezető 



KOMPLEX MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS (2006) 

Partnereink igényei, problémái, tapasztalataink, kutatásaink hívták 

életre további szolgáltatásainkat.  

 

EGÉSZSÉGÉBRESZTŐ (2007-2009) 

Társadalmi Felelősségvállalás 

Ingyenes szűrések,  egészségmegőrző 

programok irodaházakban 

Personal Best Kft. 16 éve a sikeres, eredményes vállalatokért, egészséges munkavállalókért 

1998 2006 2007 2009 2009-2011 2013 

IRODAI MOBIL MASSZÁZS (1998) 

Magyarországon elsőként munkahelyi 

keretek között preventív szolgáltatás. 

 

TÁMOP – 26 projekt (2009, 2013)  
Kutatás Fejlesztés 

OMMF pályázat 

keretében készült 

kiadvány 



 

 
 
 

Fő tevékenységünk 
• Munkahelyi egészségfejlesztés 
• Irodai Promóció 
• Rendezvényszervezés 
• Egyéni egészségfejlesztés 

•  6000 dolgozója  

• 140 vállalat 

• több mint 25 termékcsoport 

Napjainkban 
 

Témák 
• Mozgásszerv egészsége 
• Stressz és megküzdés 
• Aktív élet 
• Egészséges táplálkozás 
• Dohányzás leszokás támogatása 



 

Vezetői 
beszélgetés 

 

Felmérés 

Diagnózis, 
visszajelző 

beszélgetés 

Stratégia, célok 
megfogalmazása 

Akcióterv 

Fejlesztő 
programok 
(akcióterv 

megvalósítása) 

Stresszkezelő programok 

Mozgásszervi programok 

Energiaegyensúly, aktív élet 

Táplálkozás programok 

Szervezeti szint > Diagnózis 
Egyéni szint > Egyéni tanácsadás 

Állapotfelmérés 
Kérdőíves felmérés 
Interjúk 
Kockázatértékelés 

JELENLEGI 
ÁLLAPOT 

KÍVÁNATOS 
ÁLLAPOT 

Egészségterv 
 

Egészségfejlesztés alapdokumentuma 
Tudatos tervszerű beavatkozás 

Egészségterv 
 

Egészségfejlesztés alapdokumentuma 
Tudatos tervszerű beavatkozás 
Diagnózis + akcióterv 

Egészségterv 

Egészségfejlesztés alapdokumentuma 
Tudatos tervszerű beavatkozás 
Diagnózis + akcióterv 
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Dohányzás leszokás támogatása 

Munkamódszerünk - MEF 
 



  

1.  Fejlesztendő területek meghatározása - Hosszú távú stratégia felállítása 

• mozgásszervi panaszok csökkentése, megelőzése 
• egyéni stresszkezelő képességek javítása 
• étkezési, testedzési szokások fejlesztése 
• szenvedélybetegek leszoktatásának támogatása 

2. Minél nagyobb munkavállalói létszám bevonása 
• kommunikációs csomag kidolgozása 

• vállalati, munkavállalói aktivitás növelése 
• munkaszervezet egészségkultúrájának fejlesztése 

3.  Vezetők bevonásának támogatása 

• támogatás, példamutatás 
• személyes jelenlét a programokon 
• személyes, közvetlen kommunikáció 
• irányítás, programba bevonás 

 Cél: az egészségfejlesztés legyen a vállalatirányítás, a vállalati kultúra része 



Eredmények 
 

• egyéni és közösségi szemléletformálás, 
• a vállalati kultúra alakítása, 
• javuló egészségi állapot, 
• növekvő elégedettség, 
• lojalitás növekedése, 
• javuló teljesítmény. 

 Egészségfejlesztés fogalma, várható eredmények 

Vállalat fejlesztése az egyén fejlesztésén, állapotának javításán keresztül. 
 
Cél: Egészségfejlesztés szemléletének és gyakorlatának beépítése a vállalati kultúrába. 
 

EGÉSZSÉG, 
MINT 
VÁLLALATI 
ÉRTÉK 

Hatékonyság feltétele 

Humán tőke megterülés feltétele 
Hiánya költségelem 

VÁLLALAT 
SZEREPE 
 
 

Az emberek idejük legnagyobb 
részét a munkahelyükön töltik. 

Erős hatás, magas befolyásolási 
képesség. 

Feladata, felelőssége és érdeke, 
hogy foglalkozzon a 
munkavállalók egészségével. 

 

 



A munkahelyi egészségfejlesztés duplán megtérülő beruházás! 

Vállalati érték 
Hatékonyság 
Költségek csökkenése 
Minőség 
Pozitív imázs (külső és belső) 

 

Munkavállalói érték 
Elégedettség 
Motiváció 
Egészség, jobb közérzet 
Teljesítőképesség 

 

 
Termelési volumen 

 

 

Betegszabadság 
 

 
Kockázat 

 

 
Kárköltség 

 

 

Fluktuáció 
 

 

Határidők tartása 
 

Számszerűsíthető mutatók 

 
Toborzási költség 

 

 

Betanítási költség 
 

 

Helyettesítési költség 
 

 

Munkabalesetek 
 



A vállalatok gondolkodásáról 



Tapasztalat számokban (3554 kitöltött kérdőív) 

47% 
100% 60% 20% 

max.  71%, min. 37% 

max.  79%, min. 18% 

max.  69%, min. 25% 

20% 
100% 60% 20% 

max.  71%, min. 29% 

max.  65%, min. 24% 

max.  36%, min. 5% 

Foglalkozás egészségügynél járt 23% (az elmúlt évben) 

Az elmúlt hónapban: 



A munkahelyen megvalósítható 
Vállalatok számára is vonzó 

Vállalati hatékonyság növelés munkahelyi egészségfejlesztéssel 
 

 
A munkavállalókat:  
 
Eredményesebbé 
 
Motiváltabbá 
 
Egészségesebbé tenni 
 
Módszer, amellyel hosszú távon lehet az 
egészséget megőrizni 



 
 

 
 

 

Vállalati hatékonyság növelés munkahelyi egészségfejlesztéssel 

Munkáltatók  részére egy olyan programot: 
 
A munkából való hiányzás leggyakoribb és legköltségesebb okára reagál 
 
Azonnali felhasználásra kész, mégis vállaltra szabott 
 
Tervezhető, előre látható 
 
Tudást, mérhető eredményeket ad 
 
Motivációt,  elkötelezettséget teremt  
 
Megvalósítása Tanúsítvánnyal minősíthető 

Több mint 5 éven keresztül, 20 
vállalat és 2500 munkavállaló 

bevonásával  kutattuk 



 
 

•  Három, egymásra 
épülő fokozat 
 
•   A fokozatok célhoz 
vezető lépcsőfokok 
 
Előny: bármelyik 
fokozat megismételhető 

Cél: váz és izomrendszeri 
károsodások megelőzése 



  

Munkavégzéssel kapcsolatos váz – és 
izomrendszeri károsodások és megelőzésük 
 

 A vállalati hatékonyság növelése munkahelyi 
egészségfejlesztéssel 
   
Mozgásszervi és ergonómiai állapotfelmérések 
tanácsadással (spinal mouse) 
 

Szoftveres támogatás: Speciális kockázatértékelő 
és kezelő szoftver 
   

 

 

Tudást és motivációt közvetít 
Résztvevők: vállalati vezetők 



Stratégiává alakul 
Résztvevők: munkavállalók 
  

Munkavállalók: 
 Állapotfelmérés, on-line képzés 
 Kockázati viszonyszám, egyéni javaslat 
 
Vállalat: 
 Mozgásszervi Egészségterv 
 Diagnózis, Stratégiai célok, Akcióterv  

 

 



 
Különböző mozgásterápiák, és tréningek 
kombinációjának együttes ALKALMAZÁSA 
 
Kommunikáció, folyamatos  egyéni és vállalati 
visszajelzés    

 

 

Mozgásszervi egészségfejlesztés 
Visszajelzés és kiértékelés 
Résztvevők: mindenki 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Széleskörű Szoftver Támogatás 
 

Mozgásszervi kockázatértékelő rendszer  
(egyéni adatok , vállalati riportok, 
kockázatkezelési  javaslatok) 

 
On-line kérdőív felvétel, on-line bejelentkezés 

 
Számítógépre telepíthető „ 15 perc az 
egészséges munkavégzésért” torna szoftver  



GERINCBARÁT MUNKAHELY® TANÚSÍTVÁNY  

 

A tanúsítás feltétele: 
 
• Fokozatonkénti oklevelek megszerzése 
 az igazolást civil szervezetek adják 
• Folyamatos alkalmazás, vállalati kultúrába való beépülés 
 az auditálást független tanúsító cég végzi 
 

Megszerzése: 
 
• Ellenőrzött minőséget garantál 
• Mutatja a vállalat értékrendszerét, melynek fókuszában a humán tőke áll 
 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A programot létrehozó 5 éves fejlesztő munka néhány eddigi 
eredménye:  
 
 

•   41,4 %-ban javult a terhelhetőség 
•   48,3 %-ban javult a munkavégző képesség 
•   58,6 %-ban javult a munkahelyi hangulat 
•   48,3 %-ban javult az egészségi állapot 
•   72,4 %-ban javult az általános közérzet 
•   60,3 %-ban javult a testi fájdalomérzet 
•   72,4 %-ban megvalósult az egészséges életmódra való áttérés 
 



TÁMOP 6.1.2 Program 
Munka közben is egészségesen 

 
  

 
 
 
 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

 


