
Az egészség tőke, mint emberi tőke beruházás 
 
 

Gottfried Péter  
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Vezetés- és  
Szervezéstudományi Intézet, Emberi Erőforrás  
Menedzsment Tanszék, Debrecen 

E-mail: gottfried.peter@econ.unideb.hu 
 
 
Bevezetés 
Napjainkban a szervezetek működésében az egyik legfontosabb tőketípus az emberi tőke, valamint a hozzá szo-
rosan kapcsolódó egészség tőke. Az egészségi állapot az emberi tőke egy olyan formája, ami befolyásolja a ter-
melést. Az egészség, mint tőketípus három egymással összefüggő területre bontható. A tényezők közé tartozik 
az egyén szempontjából optimális beruházás az egészségi állapotba, valamint a szervezeti- és kormányzati szem-
pontól történő ráfordítások. Az egészség lehet a gazdasági növekedés előrejelző motívuma, aminek több pozitív 
hatása is van, mint a megnövekedett megtakarítások, munkaerő-piaci részvétel, valamint a termelékenység nö-
vekedése. A munkavállalók egészsége fontos költségtényezője a szervezeteknek, valamint kulcstényezője a gaz-
daság termelékenységének.  
Kutatásom általános célkitűzése feltárni az egészség tőke fogalmi meghatározásait a nemzetközi és a hazai szak-
irodalmi forrásokban, valamint a központi célkitűzés, hogy a szervezetek milyen módon járulnak hozzá a mun-
kavállalók egészség tőkéjének fejlesztéséhez.  
 
Anyag és módszerek 
Kutatásomban elvégzett kereséseimet négy adatbázis (Google Scholar, Pubmed, Medline, ScienceDirect) segít-
ségével hajtottam végre. A keresések során felhasznált kulcsszavak közé tartozott az „egészség tőke”, ”munkahelyi 
egészségfejlesztés”, „fizikai aktivitás”, valamint „sport”. Az analízis fő szempontja az volt, hogy a kutatás során 
elvégzett konceptualizálást, magyar és a nemzetközi szakirodalmi források alapján is elvégezzem.  
A vizsgálatomban „félig szisztematikus” irodalom összefoglaló módszert alkalmaztam. A „félig szisztematikus” 
módszert abban az esetben használják, amikor a témát különböző megközelítések alapján konceptualizálták. 
Fontos továbbá, hogy a témát eltérő tudományterületeken vizsgálták, ami azért is releváns tényező, mivel ennek 
alapján a teljes szisztematikus elemzés helyett ideálisabb a „félig szisztematikus” elemzést alkalmazni.  
 
Eredmények 
A munkahelyi egészségfejlesztő programok, szignifikáns mértékben pozitív munkaerő-piaci eredményeket gene-
rálnak. Itt fontos megemlíteni, hogy a munkaerő-piaci hatások mellett, több tanulmány a programok megtérü-
lésével is foglalkozott, amelyek alapján hasonlóan a munkaerő-piaci hatásokhoz, meghatározó részben a 
programok pozitív hatásait (költséghatékonyságát) bizonyították.  
Egyéni, szervezeti, és kormányzati szinten, az egészség tőke fejlesztés segítségével releváns munkaerő-piaci hatást 
érhetnek el. A jelentős eredmények közé sorolhatjuk az egészségügyi költségek, betegszabadságok, presenteeism 
redukálást, illetve a munkateljesítmény, a termelékenység és a munkahelyi elkötelezettség növelését. 
 
Következtetések 
A szakirodalmi források elemzése után arra a konklúzióra jutottam, hogy az egészség tőke fejlesztése komoly 
potenciált jelent a szervezetek számára. Az egészség tőke hatékony fejlesztésének bevált módszere a munkahelyi 
egészségfejlesztő programok, amelyek közül a fizikai aktivitás és a sport is meghatározó szerepet játszik. 
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