
HealthAhead - Egészség mindenekelőtt 

 

A Budapest Bank  

egészségprogramja  
 

Szigeti Ágnes 

belső kommunikációs vezető 

 



Egészségprogram 
 
• Célja 
• Módszertana 
• Közreműködői 

 
 



Az egészségprogram célja 

•Társadalmi felelősségvállalás része 

•Egészségtudatos kultúra kialakítása 

•Családtagok bevonása  

•Egészségesebb munkahely 

•Elkötelezett munkatársak 



Módszertan 

•GE HealthAhead program adoptálása 

•Anyavállalat támogatása 

 

Tájékoztatás 

 

 

Bevonás 

 
 

Elkötelezettség 

 



Vezetők elkötelezettsége 

 

• Költségvetést biztosítja 

• Rendszeresen tájékozódik a haladásról  

• Személyes példát mutat 

• Közreműködik a megvalósításban (örökbefogadási 
program)  

• Közreműködőket támogatja és elismeri 
 

 



Egészségcsapat  

 

• Önként  jelentkező munkatársak 

• Programokat tervezik,  megvalósítják és össze- 

hangolják 

• Családtagokat bevonják  

• Rendszeresen felmérik a dolgozók igényeit 

• Vezetőket tájékoztatják 

 



Egészségprogram 
témái 
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OKTATÁS, MEGELŐZÉS 

 

• Kampány a mellrák ellen: önvizsgálat, séta a 
rózsaszín Lánchídon 

• Ingyenes influenza elleni védőoltás 

• Családi és Sportnap szűrővizsgálatok 

• Dolgozói szűrővizsgálatok 

 



EGÉSZSÉGES ÉTKEZÉS 

 

• 50% egészséges választék az étteremben és 
automatákban 

• Kalória és egyéb standard információk 
feltüntetése 

• 100 %-ban egészséges választék a céges 
rendezvényeken 

• Egészséges étkezés a Családi és Sportnapon 

• Kampány: életmódváltó program 

 



STRESSZKEZELÉS 

 

• Kötelező tréning vezetőknek 

• Időgazdálkodás tréning  

• Stresszkezelési előadások, technikák, 
tanfolyamok  

• Nyugalom Szigete a Családi és sportnapon 

• Stressz témájú könyvek a könyvtárban 

 



MOZGÁS! 

 

• Mozgást ösztönző országos eseményekhez 
csatlakozás 

• Mozgás és sport a Családi és Sportnapon  

• Kedvezményes sportolási lehetőségek 

• „Lépcsőzz” és „Sétálj az épület körül” 
kampányok 

 



ÉLJ SZABADON 

 

• Dohányzásmentes munkahely – már a 
törvényi szabályozás előtt  

• „Élj szabadon” leszoktató kampány  

• Allen Carr dohányzás leszoktató tréningek 

• Tanácsadás a Családi és Sportnapon 

• Leszokni vágyók közösséggé formálása 

 



 

• Hiányzási mérőszámok elemzése 

• Hiányzást csökkentő ösztönzők bevezetése 

 

• Elsősegélynyújtás fontossága, tanfolyamok 

• AED (defibrillátor) program 

 

HIÁNYZÁSOK & MUNKAHELYI BIZTONSÁG 



 
Amit tanultunk… 



 

• A program lelke az egészségcsapat 

• Felsővezetők példamutatása nélkül nem megy 

• Nem elsősorban pénzkérdés 

• A példaképek bemutatása ösztönöz 

• Kevesebb és jobban strukturált kommunikációk  

• Fióki munkatársak bevonása nem könnyű 

 



Legjobb 
gyakorlatok 



Online stresszkezelés 

tréning vezetőknek 
Egy nap fizetett távollét 



Nyári gyümölcsnap a 

fiókokban 
Tai chi a bankban 

„Mivel nagyon sok helyen szinte minden nap volt 

friss gyümölcs, nagyon nehéz a 

legegészségesebbet kiválasztani!”  



Kampányok 

Kis változtatások Egészség számokban 

Életmódváltás Séta a mellrák ellen 



 

1500 munkatárs és családtag 

• Szűrővizsgálatok: 1770 fő 

• Sportprogramok: 257 fő 

• Fitnesz programok: 952 fő 

Egészség expo a családi és 

sportnapon 



KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET! 


