
SZOCIÁLPOLITIKA ÉS ÉRDEKVÉDELEM 

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem 
hozzájárulása a vállalat sikereihez 

Mi ösztönzi a vállalatot, hogy invesztáljon dolgozói egészségének és 
biztonságának javítása érdekében? Az okok sokrétűek, a humanitá-
rius meggondolásoktól a munka- és egészségvédelmi jogszabályi 
előírások teljesítésén át a gazdasági szempontok figyelembevételé-
ig terjednek.  
 
Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; versenyképesség; 

vállalat; siker; hitelképesség. 

A vállalat versenyképessége szempontjából 
egyre fontosabb a munkahelyi egészség és biztonság 

Csak egészséges és motivált alkalmazottaknak jó a teljesítményük, 
ezzel biztosítható a termékek és szolgáltatások minősége, ami végül is 
meghatározza a vállalat teljesítőképességét. Igaz ez megfordítva is: a 
dolgozók egészsége szempontjából különösen nagy szerepe van a 
munkának és a munkahelynek. 

A munkahelyi egészség- és balesetvédelem a jövőben a vállalatok 
között az egyik legfontosabb versenytényezőnek számít majd, mivel a 
munkahelyükön magukat jól érző, egészséges és motivált munkatársak 
– ahogy ez az 1. ábrán is látszik – nagymértékben meghatározzák a vál-
lalat eredményességét. 

Az emberi erőforrások szerepe 

A munkahelyi egészség- és balesetvédelem területének a vállalatok 
számára egyre nagyobb gazdasági jelentősége van, a vállalati teljesít-
mény egyre inkább függ a dolgozók teljesítőképességtől. A vállalati telje-
sítmény és a humánerőforrások terén végrehajtott beruházások össze-
függése erősödik a munka világában végbemenő mélyreható változások 
nyomán, amelyeket a globalizáció, valamint a műszaki és demográfiai 
változások határoznak meg. 
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1. ábra A munkahelyi egészség és biztonság központi szerepe 
a vállalat eredményességében 

 
 

Az elkövetkező 20 évben a demográfiai struktúra változása irányadó 
lesz a vállalatok emberi erőforrás ellátottságának fejlődésére. A népes-
ségszám 2010-ig nem változik, a keresőképes állomány azonban folya-
matosan csökken. 

Sok, főleg magas képzettséget igénylő szakmában ma az általáno-
san nagy munkanélküliség ellenére hiányzik a jól képzett munkaerő. A 
kiváló minőségű termékek és szolgáltatások létrehozása érdekében a 
cégeknek az eddiginél erőteljesebben kell támogatniuk, fejleszteniük és 
a vállalathoz kötniük a jó munkaerőt. 

A tőkepiaci megjelenés szempontjából is fontos 
a dolgozókra figyelő vállalatvezetés 

A tőkepiacra kilépni szándékozó vállalatoknak ma már a munkahelyi 
egészség és biztonság, valamint a környezetvédelem szempontjait is fel 
kell venniük vállalati stratégiájukba. A 2. ábra mutatja, hogy a munkahely 
kialakításának minősége, illetve a dolgozói elégedettség mértéke meg-
határozó a vállalatok gazdasági eredményessége szempontjából. 
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2. ábra A munkahely minősége és a vállalat eredményessége 

 
A Great Place to Work Intézet az USA-ban 1984 óta évente nyilvá-

nosságra hozza a legjobb munkaadónak számító 100 vállalat listáját 
(GPW 100). Összehasonlítva a Standard & Poors tőzsdeindexben sze-
replő 500 vállalat értékének növekedésével, a 100 legjobb munkaadó 
részvényeinek árfolyama sokkal gyorsabban emelkedett. 

Németországban a Psychonomics AG is elvégezte a legjobb mun-
kaadók versenyeztetését. 2003 novemberében a Szövetségi Gazdasági 
Minisztérium „Javaslatok az új minőségű munkához” című rendezvényén 
a Munkavédelmi és Foglalkozás-egészségügyi Szövetségi Intézet 
(BauA) vezetése mellett bemutatták az 50 legjobb munkaadó aktuális 
eredményeit. 

A munkahely minősége befolyásolja a hitelfelvételi  
lehetőségeket 

A jövőben a tőkepiacon hosszabb ideje jelen lévő nagyvállalatok 
mellett a pénzigényes kis- és közepes cégek sem kerülhetik el, hogy fog-
lalkozzanak a munka minőségi tényezőinek – beleértve a menedzsment 
minőségét és a munkavállaló-központúságot – javításával.  

2007-től a klasszikus hitelfinanszírozás esetében is a bankoknak 
minden hitelfelvevőre el kell készíteni egy új típusú ügyfélminősítést. A 



hitel folyósítására és a kondíciókra vonatkozó döntésnél a vállalat új mi-
nősítés szerinti hitelkockázata áll a középpontban.  

A hagyományos hitelképességi vizsgálathoz képest ennél a besoro-
lásnál jelentősebb, 70% súllyal esnek a latba minőségi faktorok, pl. a 
dolgozók és a menedzsment minősége, a vállalat imázsa stb. Az olyan 
tényezők, mint a jó vezetői tulajdonságok, magas képzettségű és erős 
kötődésű munkatársak vagy a kismértékű fluktuáció a vállalat besorolá-
sánál hozzájárulnak a kedvezőbb finanszírozási feltételekhez, illetve a 
hitel engedélyezéséhez. 

Ahhoz, hogy a humántőke – és ezzel a vállalat értéke – növekedjen, 
szükség van az erre a területre fordított források növelésére. Ahhoz vi-
szont, hogy a vállalati döntéshozók biztosítsák ezeket a forrásokat, to-
vábbi kutatásokkal meg kell őket győzni arról, hogy a munkahelyi egész-
ség és biztonság javítása nem fékezi, hanem elősegíti a vállalat ered-
ményességét.  

Összeállította: Dr. Csokonay Józsefné 
 
Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit – Ein wesentlicher Beitrag zum 
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