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Összefoglalás 

Bevezetés: Az egészségügyi dolgozók körében magas a munkaelégedetlenség, melynek 

számos negatív következménye lehet. A foglalkozás-egészségügy területén dolgozók körében 

végzett elégedettség vizsgálat hiánypótló nemzetközi és magyar viszonylatban is. 

Célkitűzés: A kutatás célja a foglalkozás-egészségügyi szolgálatokban alkalmazott 

egészségügyi szakdolgozók munkával való elégedettségének átfogó felmérése. 

Módszer: A kvantitatív keresztmetszeti vizsgálat 2012. július 13. és október 31. között történt 

Magyarországon, egyszerű véletlenszerűen kiválasztott foglalkozás-egészségügyi 

szolgálatokban dolgozó szakdolgozók körében. Az adatgyűjtő eszköz web-alapú anonim, 

önkitöltős, saját szerkesztésű kérdőív, melynek kérdéscsoportjai: szociodemográfiai adatok, 

munkatevékenységek, munkahelyi jellemzők, munkaterhelés, munkakörülmények, 

elégedettség. Leíró statisztikai elemzés mellett faktoranalízist, ANOVA tesztet, kétmintás t-

próbát, és lineáris regresszió alkalmazása történt (p<0,05) MS Excel 2007 és SPSS 20.0 

szoftverrel.  

Eredmények: A minta (n=343) átlagéletkora 44,5 év. A szakirányú végzettséggel 

rendelkezők tevékenységi köre a legszélesebb. Az ápoló munkamegosztásban elfoglalt helye 

még a diploma megszerzésével sem változik számottevően. A „munkahely és feladatok” 

faktort a legerőteljesebben a képzettségnek megfelelő munka, legkevésbé pedig a munkaidő 

beosztás határozza meg. A „megbecsülés” faktor esetében a legmeghatározóbb az erkölcsi és 

anyagi megbecsülés, a legkevésbé a munkavégzés tárgyi feltételei. A képzettségüknek 

megfelelő munkát végzők a legelégedettebbek a „munkahely és feladatok” faktorral 

(p=0,002). A megbecsüléssel való elégedettség magasabb a 10 évnél kevesebb ideje dolgozók 

(p=0,045), a szakirányú végzettséggel rendelkezők (p=0,005) körében, továbbá nő az 

elégedettség a béren kívüli juttatások emelkedésével (p=0,003) és a több önálló feladat 

végzésével (p=0,011). A „munkahely és feladatok” faktorral való nagyobb elégedettség maga 

után vonja a „megbecsülés” faktorral való elégedettséget (r=0,696).  

Megbeszélés: Megállapítható, hogy a válaszadók munkával való elégedettsége nem kielégítő. 

Az egészségügyi szakdolgozók munkahelyi elégedettségének növelése kulcsfontosságú lenne. 

Kulcsszavak: foglalkozás-egészségügyi szakdolgozók, munkaelégedettség. 
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Survey on the job satisfaction of occupational health nurses 
 

 

Summary 

 

Introduction: Work satisfaction is low in case of healthcare workers, which may have 

numerous negative effects. A work satisfaction study of professionals of occupational health 

is a new approach both in a Hungarian and international context.  

Aim: The aim of the authors is to provide the first comprehensive job satisfaction survey 

among healthcare professionals employed at occupational health services. 

Method: The cross-sectional survey was conducted in Hungary between 13 July 2012 and 31 

October 2012 among healthcare professionals employed at occupational health services with 

simple random sampling technique. Data collection was carried out by using a web-based, 

anonymous, self-administered questionnaire designed by our research group. Questions of the 

survey reflected socio-demographic data, work process, feature of the workplace, work load, 

woring environment, and job satisfaction.  

The authors analysed the obtained data with a descriptive statistical method, ANOVA test, 

Student's two-sample /-test, and with linear regression by using Microsoft Office Excel 2007 

and SPSS2 0.0 statistics software. The p-value < 0.05 was considered as significant. 

Results: The sample size of the research comprised of 343 persons, the average age was 44.5 

years. Professionals with health care degree had the widest types of work. The position 

occupied by a nurse in division of labour does not change significantly even with the 

acquisition of a degree certificate. The factor „workplace and tasks” was influenced the most 

by the work according to degree, and the least by the work schedule. The „respect” factor 

was influenced most by the intellectual and financial aspects, and least by the material aspects 

of the work environment. Those professionals are the most satisfied with the „work place and 

tasks” factor who are doing a job in accordance with their degree (p=0.002). Satisfaction with 

respect is lower in case of those who work for less than 10 years (p=0.045), those who 

possess a health care degree (p=0.005). Furthermore, level of satisfaction increases when the 

extra amount of non-salary benefits (p=0.003) and the level of tasks to carry out alone 

(p=0.011) is growing. The growth of satisfaction with „workplace and tasks” influences the 

satisfaction with the „respect” factor (r=0.696).  

Discussion: From the results of this survey it can be ascertained that the job satisfaction of the 

respondents is not satisfactory. On the whole it can be stated that increasing the job 

satisfaction of healthcare professionals would be of crucial importance. 

Keywords: occupational health professionals, job satisfaction  
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