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Tisztelt Olvasó!

A COVID-19 járvány gyorsan terjedő vészhelyzetté vált szer-
te a világon, mely minden társadalmi réteget érint. Hazánk-
ban az első hullám ideje alatt a szociális intézmények felada-
tai járványügyi intézkedés szempontjából előtérbe kerültek, 
ezért úgy gondoltuk, hogy mi is foglalkozunk egy különszám 
keretében a COVID-19 járvány hatásával a szociális ágazatra 
nézve.

Különszámunk nem a tudományos tanulmányokra helyezi a
hangsúlyt, mint a korábbi számaink, hanem inkább a gya-
korlati tapasztalatokat szeretné bemutatni, hasznos taná-
csokkal segíteni a szociális szférában dolgozókat.

Bemutatjuk, hogy a pandémia első hullámában milyen ágazati szabályozásokat hoztak 
döntéshozóink. Két kutatási tanulmány eredményeit is megismerhetik, melyek megmu-
tatják, hogy a járvány milyen hatással volt a szociális intézmények működésére, valamint 
a munkavállalók mentális egészségére. Képet kapunk a járvány alatti tapasztalatokról 
egy fogyatékos személyek számára bentlakást nyújtó intézmény szemszögéből, a mun-
kafolyamatokra, szervezetre vonatkozó változtatások átgondolásáról. Bemutatásra ke-
rül három különböző COVID „napló”, három különböző intézményvezetőtől, ami - ahogy 
az egyik szerző is írta - valós helyzeteket, valós szereplők által megélt eseményeket 
dolgoz fel. Végezetül mellékletben csatoltjuk a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Köz-
szolgálati Kar Szociális Vezetőképző Tudásközpont ajánlásait, amely olyan eszköztárat, 
gyakorlati ismereteken alapuló tudástárat állított össze, ami a vészhelyzetben előállt új 
vezetői kihívások során segítséget nyújthat.

Reméljük, hogy a most megjelenő folyóiratszám is elnyeri tetszését és továbbra is meg-
tisztel bennünket Szerzőként vagy Olvasóként!

        A főszerkesztő

ELŐSZÓ
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Nyitrai Imre

A magyarországi szociális ágazat és a COVID-19 
– a Semmelweis Egyetem Szociális Vezetőképző

Tudásközpontja kutatásának tükrében

The Hungarian social sector and the COVID-19
- according to the research by the Social Leadership 

Knowledge Centre of the Semmelweis University

Absztrakt

 A Semmelweis Egyetem Szociális Vezetőképző Tudásközpontja 2020. júniu-
sában, célzott körben lefolytatott COVID-19 kutatásában 509 intézmény vezetője, 
véleményformáló (stakeholder) szakembere vett részt. Az egyetemen végzett hall- 
gatók, az alumni kör válaszait eseténként – kumulált adatokat generálva – kiegészí- 
tettük az adott időszakban, mesterszintű képzésben résztvevő hallgatók válaszaival. 
 A szociális vezetői körre teljes mértékben reprezentatív kutatás igazolta azt 
a hipotézist, amely szerint a kevés áldozattal járó, veszélyhelyzeti védekezés mögött 
a szociális intézmények vezetési-szervezési rugalmassága, az intézményvezetők sze- 
mélyes rátermettsége, gyorsasága, előrelátása és a józan, támogató fenntartói kör 
attitűdje áll.
 A szociális intézmények korlátosan képesek külső erőforrások megteremtésére, 
generálására, ezért a járványhelyzet kezdeti szakaszában (is) a belső erőforrások átcso- 
portosítása és rendkívüli magas megterhelése árán tudtak sikeresen védekezni.
 A kezdeti, magas érzelmi elköteleződést mutató helyzet után (a tágabb tár-
sadalom felől) korlátozott szolidaritást élnek meg az érintettek, és meglehetősen 
borús jövőképet festenek fel.
 A válaszok elemzését – ahogyan a kérdéseket is – csoportosítva végeztük, ahol 
a szervezeti, a vezetői és kiemelten az emberi erőforrást érintő kérdések válaszainak 
összefoglalása mellett kísérletet teszünk további, levonható tanulságok megjelenítésére is. 

Kulcsszavak: járványhelyzet, COVID-19, szociális szolgáltatás, szociális intézmény, 
intézményvezetők

Abstract

 In June 2020, the Social Leadership Knowledge Centre of the Semmelweis 
University conducted a targeted COVID-19 study with 509 institutional leaders and 
stakeholders. In addition, answers provided by alumni were included in the study, 
which we supplemented with cumulative data obtained from students enrolled in 
the master’s level programme in the given period.

COVID-19 KÜLÖNSZÁM
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 Our study, which was fully representative of social services leaders, confirmed 
the hypothesis that protective measures in emergency resulting in low mortality are 
associated with the organizational flexibility of social institutions, competencies of 
the heads of institutions, such as aptitude, agility, foresight and the attitude of the 
sober and supportive circle of service providers.
 Social institutions have the ability, albeit limited, to create and generate ex-
ternal resources, therefore already in the initial stage of the pandemic they were 
able to implement protective measures successfully at the cost of reallocating and 
excessively increasing the workload of internal resources.After an initial situation 
of high emotional engagement (from the wider society), stakeholders experience 
limited solidarity and paint a rather gloomy vision.The analysis of the answers, as 
well as the questions, was performed in an aggregate manner, where in addition to 
summarizing the answers to the questions on the organizational, managerial and in 
particular human resources, we also endeavour to draw further conclusions.

Key words: pandemic, COVID-19, social services, social care, social institution, heads 
of social institutions

Bevezetés

 A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karának szociális veze-
tőképzésében oktatva, részben a napi, oktatási tevékenység során, részben a kép-
zés zárásaként elkészítendő projektmunkákat nyomon kísérve, tutorálva folyamatos 
képet kapunk a szociális ágazat helyzetéről.1 Ráadásul a nálunk tanuló és végzett 
kollégák számos hálózati-működési lehetőséget kihasználnak, amely minden részt- 
vevő számára egy fontos jellemzője képzéseinknek. A vezetői networking tehát lehe-
tőség és kötelesség is számunkra, amely e kutatásban is fontos szerepet kapott.
 Ez a tény már önmagában is izgalmassá teszi a szociális vezetőképzés (SZVK) 
helyzetét, de különösen így van ez kiélezett és nem mindennapi helyzetekben. Ilyen 
helyzet volt a mindenkit váratlanul érő, 2020. márciusától induló és életünket azóta 
is gyökeresen felforgató pandémiás válság.
 Az ágazatban dolgozó vezetők – egyúttal a szakma stakeholderei – által köz- 
vetített képet, a napi megéléseket és a járványhelyzetben szükségessé vált válto-
zásokat leírhatóvá kívántuk tenni. A COVID-19 okozta helyzet leírásának egyik mód-
szereként egy célzott kutatást tartottunk célszerűnek és hatékonynak.
 A kutatás célja tehát legalább kettős volt: egyrészt a szakmánk ezen extrém 
helyzetének a leírása, megismerése, bizonyos szempontból dokumentálása, más- 
részt a járványhelyzetekre való felkészültség további javítása, a levonható tanulságok 
megosztása.

1 Az SE SZVK csapatából jelen kutatás megszervezésében, a kutatási dizájn véglegesítésében a következő 
kollégák vettek valamilyen mértékben részt: Dr. Ádám Szilvia kutatáskoordinátor, Bódy Éva, dr. Juhász Péter, 
László-Kovács Edina, Seres-Pittlik Tímea. A technikai asszisztenciáért külön köszönet Polyák Veronika mun-
katársunknak.

COVID-19 KÜLÖNSZÁM
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Módszer
Minta

 A kutatás időpontja – 2020. nyara – nem tűnt éppen a legideálisabbnak, hi- 
szen a kutatási mintánknak szánt vezetői kör rendkívül elfoglalt és leterhelt volt ekkor. 
 Vizsgálatunkat mégis 2020 júniusában végeztük, hiszen az aktuális, még elér- 
hető – feledésbe még nem vesző – tapasztalatokra kívántunk építeni. A járványügyi 
veszélyhelyzetnek megfelelően a kérdőívek kitöltése elektronikusan, online felületen 
történt. 
  A felmérésben a Semmelweis Egyetem Szociális Vezetőképző volt vagy jelenlegi 
hallgatói vettek részt, akik a szociális intézményekben valamennyien vezetőként dol- 
goznak. A vizsgálatban való részvétel teljes mértékben önkéntes volt.
  Ezt a kérdőívet 509 fő töltötte ki, akik legnagyobb arányban önkormányzati 
fenntartású intézményben (38,1%), valamint önkormányzatok társulásánál (23,6%) 
dolgoznak.

   A szociális szolgáltatások teljes fenntartói körében negyvenöt-ötven százalék 
körüli arányban jelenik meg évről évre az önkormányzati fenntartói kör. Kutatásunk-
ban egy kicsit felülreprezentált tehát az önkormányzati intézményi kör.
  Az alábbiakban összegeztük a vizsgálatban résztvevők intézményeire vonat-
kozó további adatokat.

COVID-19 KÜLÖNSZÁM
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  A szolgáltatási típusok tekintetében színes a válaszadói kör, amely fontos az 
egész ágazatra vonatkoztatható megállapítások szempontjából. A válaszokból az is 
kiderült, hogy a kérdőívet kitöltők kb. egyharmada integrált intézményi formában 
tevékenykedik.

Kigészítő minta

 A fenti válaszadói kör mellé – azokban az esetekben, ahol ezt a kérdés 
típusa megengedte – a normál eloszlások megjelenítésekor beemeltük a képzés  
során alkalmazott kérdőívekre2 adott válaszokat. Nyolc ilyen kérdés válaszainak  

2 A képzéseinket 2020. március 11-e után online térbe kényszerültünk átszervezni. A Semmelweis Egyetem 
– más rendszerek mellett- a „zoom” program használatával élt, amelynek belső alkalmazása lehetővé tette 
óráink részeként kérdőívek (zoom polls) közreadását. A válaszadás itt is önkéntesen, online módon történt. 
Egyes, adott esetekben ezeket a válaszokat egyesítettük a validált online kutatásunk értékeivel.

COVID-19 KÜLÖNSZÁM
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bemutatásakor éltünk ezzel a kiegészítéssel, és az adott esetekben ezt külön jelezzük 
is.3

Mérőeszközök

 A vizsgálatban az intézményre vonatkozó információkon kívül rákérdeztünk 
olyan szervezeti témákra is, melyek a vészhelyzettel kapcsolatosak, mint pl. „Milyen 
rendszerességgel kapott a veszélyhelyzet időszakában fenntartójától iránymutatá-
sokat?”, „Készített-e saját (intézményében alkalmazandó) COVID-19 eljárásrendet, 
protokollt?”, valamint „Bevezetett-e átmeneti szervezeti változásokat a pandémia 
időszakára?”.
 A kérdéseink kitértek a kitöltők vezetéssel kapcsolatos képességére is, mint 
pl. „Vezetőként a veszélyhelyzet kezdetekor mi volt a legnagyobb nehézsége, kihívá-
sa?”, „Alkalmaz-e olyan új módszert, amely (esetleges későbbi) veszélyhelyzet során 
is fenntartható lesz szolgáltatásában?”. 
 Vizsgálatunk kitért arra is, hogy mennyire változott meg a járvány alatt a 
munkatársak egymás közötti viszonya, valamint az egészségügyi szolgáltatóval való 
együttműködés, valamint érdeklődtünk arról, milyen hatással volt az intézményi költ- 
ségvetésre és az ágazatra a COVID-19.

Statisztikai módszerek

 Deskriptív statisztikai elemzést alkalmaztunk a kérdéseink vizsgálatakor. A 
statisztikai elemzéseket az SPSS 25.0 programcsomaggal (SPSS Inc., Chicago, Illino-
is, USA) végeztük el.

Kiinduló helyzet

 A kutatásunk hátterében mindvégig a COVID-19 járvány gyorsan változó kihí- 
vásai álltak. Általános helyzetként fogadtuk el, hogy a szociális szolgáltatások teljes 
területén változások következnek be, amelyek iránya adott. Tartalmi vonatkozásban 
a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a szaktárca, az engedélyező és ellenőrző ható-
ságok utasításai egységességet képesek elérni a különféle intézményi területeteken,  

3 A képzés során ugyanazokat a kérdéseket alkalmaztuk, a válaszlehetőségek megegyeztek az online felmé-
réssel. Fontosnak tartottuk, hogy az érintett 184 hallgatónk véleménye is bekerülhessen a kutatásba, hiszen 
ők maguk is gyakorló vezetők és többségében kialakult véleménnyel bírtak adott kérdésekben. Ezek a kér-
dések a következők voltak: „Számít-e tartós, lényegi változásokra a szociális szolgáltatások területén (ágazati 
szinten) a COVID-19 vészhelyzet elmúltával?”, „Alkalmaz-e olyan új módszert, amely a veszélyhelyzet során is 
fenntartható lesz szolgáltatásában?”, „Van olyan munkafolyamat, részterület, amely során új ismeretet adott 
a COVID-19 járványhelyzet?”, „Vezetőként a veszélyhelyzet kezdetekor mi volt a legnagyobb nehézsége, kihí-
vása?”, „A járvány során nyújtott, sokszor emberfeletti energiákat igénylő munkánk Ön szerint mennyire emeli 
az ágazatunk társadalmi megbecsültségét?”, „Megváltozott-e az egészségügyi szolgáltatókkal az eddigi együtt-
működése a COVID-19 járvány elindulása óta?”, „Az Ön intézményében, szolgáltatójánál fizetnek-e bármilyen 
jellegű COVID-pótlékot, kiegészítést?” és „Mekkora többletköltséget jelent előreláthatólag az Ön intézményé-
ben, szolgáltatásában a vírusjárvány elleni védekezés?”.

COVID-19 KÜLÖNSZÁM
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ezért ezeket jelen tanulmányban nem vizsgáltuk. Nem elemeztük sem a tartalmi kon-
zisztenciát, sem az időbeliség megfelelőségét – bár mindezekről is kellő információt 
és persze véleményt nyertünk a gyakorló vezetőktől.
 Kutatásunk nem érinti részletességgel a veszélyhelyzet kezdeti nehézségeit, 
nem foglalkozik mélyrehatóan a védekezés korai problémáival. Ezt egy gyorselem-
zésben már hosszabban érintettük.4

 Kiinduló helyzetnek tekintettük továbbá, hogy a fenntartók a szolgáltatások 
működtetését választották és választják, az adott keretek között biztosítva annak 
feltételeit. Azért tartjuk fontosnak ezt hangsúlyozni, mert nemzetközi példák nem 
mindig mutatták ennek evidenciáját, s itt elég csak spanyol, francia és olasz példákra 
utalni. Ezek az esetek a világsajtót is megjárták, és az adott szolgáltatást nyújtók 
„azonnali kivonulását” mutatták az ellátásokból.5 Ilyen esetről hazai viszonylatban 
nincs ismeretünk.
 Evidenciának tekintettük továbbá – minősítő értékelés nélkül – az ágazat 
munkaerőpiaci nehézségeit és területenként jelentkező alulfinanszírozottságát is, 
így az ezekre vonatkozó kérdésekkel sem foglalkozunk részleteiben. Eredeti kérdés-
feltevésünk árnyalása érdekében azonban fontos volt megtudni, hogy mekkora több- 
let terhet jelentett a járványügyi védekezés az intézményekben. Megpróbáltunk a szer- 
vezeti és HR-változások kiterjedtségéről és lényegi elemeiről reális képet nyerni.
 Összességében – bár kutatásunk kezdetén ezt még nem láthattuk ennyire 
tisztán – Magyarországon rendkívül eredményes védekezés zajlott a szociális te- 
rületen, amelynek okait szeretnénk megtalálni, bemutatni és felhívni a figyelmet 
néhány további tanulságra. Hiszen a COVID-19 helyzetnek koránt sincs még vége…

Szervezeti kérdések

 A kutatásunk idején és 2020 őszén is folyamatosan jelennek meg különféle sza- 
bályozók, útmutatók, protokollok és eljárásrendek, iránymutatások. A felmérésünk 
során fontosnak tartottuk, hogy legalább két irányból közelítsük meg ezt a szervezeti 
működést döntően befolyásoló, vezetőket leginkább érintő kérdést: mennyire gyor- 
san kellett alkalmazkodnia szolgáltatóknak és helyben hogyan kezelték a problémát. 
 Stabil szervezeti környezetben, „normális” időszakokban – az időnként vál-
tozó – módszertani, adminisztrációs változások intézményen belüli „átvezetése” 
legalább három lépésből áll: a, az első lépés az új szabályok értelmezése, megértése 
és sok esetben „lefordítása”, a beosztottak irányába átadható formában történő 
megfogalmazás; b, majd az új információk átadása (belső továbbképzés, írásos átadás 
„házi vizsgával”, értekezleten való ismertetés stb. – sokféle formája ismerhető ennek 
a tevékenységnek); c, végül a gyakorlati átültetés és annak ellenőrzése, amely során  

4 Lásd erről bővebben: http://szoszak.eu/index.php?page=menupont&oldal=50&nyelv=hu (elérés: 2020.10.02.)
5 Néhány esetről szóló híradások: https://www.webbeteg.hu/cikkek/fertozo_betegseg/25117/tragedia-a-spanyol- 
idosotthonokban, https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/magukra-hagyott-idosek-holttestere-talaltak-tobb- 
lakasban-a-spanyol-katonak/, https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/fertozo_betegsegek/cikkek/ korona- 
virus_7_ezer_halott_a_francia_idosotthonokban/20200418143309, https://danubeinstitute. blog.hu/2020/05- 
/08/_csondes_meszarlas_az_olasz_idosotthonokban (elérés: 2020.10.02.)
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– szintén változó technikákkal – a vezetők meggyőződnek arról, hogy az elméletből 
(elvárások) mi és milyen mértékben valósul meg a gyakorlatban (teljesülés).
 A fenti folyamat – érthetően – nem tud megvalósulni a pandémiás helyzetben, 
de nem csak azért, mert csekély biztos tudással rendelkezünk a járványról. Alap eset-
ben a kevés információ akár jobb is lehetne – hiszen könnyebb átadni az új tudást. 
Nagyobb akadály volt azonban, hogy a központi iránymutatások sokszor és sokat 
módosultak. (Valószínűleg ez sem független attól a ténytől, hogy nem ismertük a jár- 
vány alapvető tulajdonságait, és a védekezés egyes részletei sem voltak egészen tisztá- 
zottak.)
 Alapulvéve, hogy az intézmények elsősorban a fenntartókon keresztül kaphat- 
nak elsődlegesen hivatalos „utasítást”, kötelező iránymutatást, így az első kérdés 
erre vonatkozott.

 A válaszokból látszik, hogy – leszámítva a két, extrém szélsőséget, a napi több- 
szöri és a teljesen elmaradt iránymutatást – néhány naponta vált szükségessé újabb 
és újabb információk feldolgozása. A rendkívül gyorsan változó információs környe-
zet a szociális szolgáltatások rendszerében nem ismeretlen, azonban nem jellemző 
a tartós bentlakásos intézményekre és különösen nem az idősellátásban résztvevő 
intézményekre.
 A válaszok elemzése ezt megerősíti: a kisebb fenntartók (szakmai erőforrások 
híján) jellemzően kevésbé tudták megoldani a folyamatos információáramlást, és ez 
a ritkább iránymutatás-nyújtás a gyermekjóléti szolgáltatásokra is jellemző volt. 
Esetükben ráadásul a szolgáltatások nagy részének a szüneteltetése valósult meg, 
sokszor az emberi erőforrások átcsoportosítása mellett (ennek iránya szinte minden, 
ismertetett esetben az idősellátás felé mutatott).

COVID-19 KÜLÖNSZÁM



SZOCIÁLPOLITIKAI 

SZEMLE
VI. ÉVFOLYAM, 3-4. SZÁM | 2020

33

 Az információ átadási feladatok és a sürgető időbeliség okán nagyon sok in-
tézményvezető saját felelősségére is „lépett”: saját hatáskörben készített és adott ki 
utasításokat, vezetett be új eljárásokat, módszereket.

 A válaszadók 84%-a (!) nyilatkozott úgy – fenntartói típustól, ellátotti körtől 
vagy tevékenységi formától függetlenül –, hogy saját útmutatást nyújt az intéz-
ményében élők és dolgozók részére. Ráadásul az is látható, hogy ez számos esetben 
a központi utasítás megjelenése előtt történt meg – vagyis a rátermett, szociális 
intézményvezetők gyorsabban és határozottabban hoztak döntést, mint a 
külső szervek és hivatalok.
 Ezeknek a döntéseknek – eddig – egyetlen „leágazása” váltott ki külső rosszal- 
lást: a szolgáltatók többsége egész nyáron, sőt még ősszel is fenntartotta a látogatási 
és sok esetben a kijárási tilalmat, amellyel egyes szervezetek szerint ellátotti jogokat 
sértettek.
 A szervezeti kérdések körében kiemelten – és a szolgáltatói szektor nagy 
„újdonsága” okán komoly érdeklődés mellett – vizsgáltuk az otthoni munkavégzés 
kérdésének aktuális megítélését. A „home office” kérdése sok szinten komoly 
vitákat generált, hiszen a különféle szektorok másként reagáltak a „maradj otthon” 
utasításra. A szociális ágazatban ez a kép viszonylag egyértelmű: intézményeink két- 
harmadában, ésszerű használat mellett, megjelent az otthoni munkavégzés le-
hetősége. Ezt a változást persze egyénenként másként élték meg az érintettek, de 
főként a „teljes zárás” idején nagyon sok, főként kisgyermekes munkavállalónak és 
sok esetben 60-65 év feletti kollégának igen jelentős segítséget jelentett.
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 Az intézmények tehát a körülményekhez képest rugalmasan kezelték az ott-
honi munkavégzés elrendelését.
 Az eddig elemzett kérdések az információáramlásra és az emberi erőforrás- 
kezelésre vonatkoztak, azonban fontos, hogy vajon át kellett-e alakítani – akár csak  
dőlegesen – a belső, szervezeti működést is ahhoz, hogy ez az eredményes védeke-
zés így megvalósulhatott.
 E kérdésben az intézmények már vegyesebb képet mutattak.
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 Látható, hogy a válaszadók közel fele semmiféle szervezeti átalakítást nem 
végzett. Ennek okai meglehetősen összetett képet mutatnak: értelemszerűen a 
működését felfüggesztő intézményekben semmiféle (egyéb) változásra nem volt 
szükség, de a „kevésbé érintett” intézménytípusok (gyermekjóléti szolgáltatások) 
mellett a legtöbb gyermekvédelmi intézmény és a szociális alapszolgáltatást (nem 
integrált intézményként) végzők egy része is idetartozik.
 A változások – csekély vagy nagyobb mértékű legyen is az – a bentlakásos 
intézményeket, valamint a házi segítségnyújtást és étkezést is folytató intézmények-
ben jelentek meg erősebben. A legtöbb esetben részlegek átalakításával, az izolációs 
mechanizmus kialakításával és a karatén-készenlét miatti átszervezések formájával 
találkozhattunk a válaszokban – de ezekkel később részletesen is foglalkozunk.
 A szervezeti változások – békeidőben – intencionális lépések során, kauzá- 
lis kapcsolatok mentén, ésszerű időtáv alatt valósulnak meg. Akár tudatos változás-
menedzselés mellett, akár spontánabb módon valósul is meg valamely szervezeti 
változás, a szakirodalom6 a tanuló szervezetben is az időtényezőt emeli ki nagy 
súllyal. Az idő – mint legfontosabb erőforrás – rendkívüli leszűkülése óriási nyomás 
alá helyezte a vezetőket – mégis, közel negyedük döntött úgy, hogy jelentős átala-
kításokat végez. Ezek a szereplők a legtöbb esetben az idős otthonok és az integrált 
intézmények voltak – vagyis itt, a védekezés „frontvonalán” gyorsan meghozott, „ke-
resztülvitt” és nagy léptékű döntésekre volt szükség.
 Tovább elemezve e kérdéskört, izgalmas képet fest a következő ábra is, amely 
azt mutatja, milyen – elsősorban emberi erőforrást érintő – változásokat vittek végig 
a szociális intézmények.

6 Csupán példálózó jelleggel: Jerry Yoram Wind – Jeremy Main: Változástervezés, Budapest, 2000, 231-318.o.; 
Kiss Ulrich SJ – Szolgáló vezető a tanuló vállalkozásban, Jezsuita Kiadó, Budapest, 2017, 153-172. o.
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 Látható, hogy magasan a legfontosabb – és legtöbb helyen bekövetkező – 
változás a munkaerő átszervezése volt: ahol szükséges, többlet létszámmal támo-
gatták meg az intézmények a feladatellátást. Ennek két iránya volt: az új feladatok 
ellátására kellett „friss” erő („járványügyi felelős”, infekciókontrollt ellátó munkaerő 
stb.) másrészt az ellátásban jelentkező extra-feladatokra, a korábbi munkaerő 
számszerű megerősítésével vált szükségessé reagálni.
 Ezeknek az új feladatok egy része az izolációból (elsősorban: kórházból 
visszatérő ellátottak kötelező elkülönítése), a közvetlenül a járványügyi utasításokból 
fakadó, több és újszerű teendőből fakadt (ideértve a megnövekedett, „extra” ad-
minisztrációs terheket is), másik része a helyi, közösségi döntésekből adódott. 
Ezeknek a helyi döntéseknek a zöme a korábban szociális szolgáltatási körbe nem 
került, de a karantén miatt elszigetelt ellátottak kapcsán jelent meg. A helyi önkor-
mányzatok – sok esetben a helyi, polgárvédelmi testületek – döntése, határozata 
alapján sok száz kolléga (falu- és tanyagondnokok, családgondozók, átirányított 
szociális gondozók, segítők stb.) látott el helyi időseket, mobilitásukban korlátozott 
személyeket. Az „ellátás” az élelmiszerellátástól a gyógyszerbeszerzésen át a puszta 
elzártság oldásáig széles palettán mozgott. Validálható számok híján nem tudjuk, 
ebben a munkában mennyi önkéntes vett részt, de túlzás nélkül állítható, hogy a 
szolgáltatásainkban dolgozók – átirányítása – nélkül ezt nem tudta volna hazánk köz- 
szolgáltatási rendszere megoldani…
 Szükséges még megemlíteni, hogy – kevés említésszámmal, de – megjelent 
a változások között az új épület bevonása, vagy meglévő épületek átalakítása is. 
Ennek gyakorlati megvalósítása, az új infrastruktúra „beindítása” értelemszerűen jó-
val a munkakörön túli feladatokat igényeltek a kollégáktól (átalakítás, berendezés, 
költözés, felszerelés stb.).
 Kisebb súllyal jelenik meg, de a nyitott kérdésekre adott válaszokból és gya-
korlati tapasztalatokból tudható, hogy a digitalizáció sok helyen fontos elemmé vált. 
Nem csak a gyermekvédelmi intézményekben, amelyeknek informatikai megerősí-
tése elodázhatatlanná vált, hanem a más típusú, kiemelten a bentlakásos intézmé-
nyekben is. Elsősorban a személyes kapcsolattartás pótlására – videóhívások felté- 
teleinek kialakításával –, másodsorban a munkahelyen belüli, azonnali kapcsolat-
tartásra – üzenőcsoportok, zárt (virtuális) közösségek gyors kialakításával.
 Szervezeti kérdésnek értelmezzük a szociális intézmények környezetének 
problémáját is. A szervezeti együttműködések minősége, megléte vagy hiánya jel-
lemzi az adott intézmény munkáját, helyzetét, vezetését is.
 Az együttműködési területek közül jelenleg (is) a legfontosabb az egészség-
ügyi rendszerrel kapcsolatos partnerség milyensége. (Az ábrázolásban az összevont 
válaszadói számot jelenítjük meg.)
 A válasz mögött természetesen most is összetett képet kell látnunk. A ki- 
feszített helyzetben valószínűleg a „változatlan maradt” választ pozitívan kell értel-
meznünk. A járványhelyzetben az egészségügyben – valamennyi szolgáltatónál – 
ugyanis legalább akkora bizonytalanság jelent meg, mint a szociális ágazatban. Ennek 
ellenére a legtöbb vezetői válasz szerint ez nem rontott a meglévő kapcsolatokon.
 A válaszok részletes elemzéséből kiviláglik, hogy a 13%-nyi „romlás” mögött 
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vagy korábbi, „betokosodott” konfliktusok álltak, vagy extrém szolgáltatói reakci-
ók (megszűntetett egészségügyi szolgáltatások, „visszavonult”, el nem érhető házi-
orvosok stb.). Ezek mellé kell sorolni még azokat az eseteket, amikor a bentlakásos 
intézmény orvosa életkora, fertőződése vagy a „mellékállásai” okán nem tudott 
már továbbiakban résztvenni az ellátásban. Mivel a sajtóban is sok félreértéshez7 
vezetett az „intézményi orvosok” kérdése, ezért ez kiemelt szerepet kapott a helyzet 
kezelésében.

 Többen – az összes válaszadó 15%-a – jelezték, hogy a bajban „szorosabbra 
zárt” az egészségügyi szereplőkkel folytatott együttműködése. Itt elsősorban helyi 
gyógyszertári, szakorvosi, ritkábban betegszállítói kapcsolatokat kell látni, amelyek-
ben közös megoldáskeresések, és információ-megosztások eredményezték a „javu-
lást”. (Természetesen itt is alaphelyzet volt, hogy „vállalható” vagy egyenesen „jó” 
kapcsolat volt korábban is a felek között.)
 A bemutatott szervezeti konfliktusok mögött többen jelezték, hogy a felek 
eltérően értelmezték a látszólag azonos tartalmú utasításokat (ezek köre a fekvőbeteg 
intézményből „visszakerülő” lakókra vonatkozó eljárástól kezdve az egészségügyi 
dolgozók „keresztbe foglalkoztatásán” át a „távgyógyítás” megítéléséig terjedt).

Emberi erőforrás

 Bár már az előző fejezetben is számos, humán erőforrást érintő kérdés került  
terítékre, fontos látni azt is, hogy milyen helyzetben „találta el” a járványhelyzet 
ágazatunkat.

7 Sajnos nagyon kevés a szakújságíró, ezért kevesen tudják, tudták, milyen szabályok mellett és hogyan kell az 
erre kötelezett intézményekben az orvosokat alkalmazni. Ráadásul a közismert orvoshiány a szociális intéz-
ményeket még inkább sújtja hazánkban.
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 Sajnos az elérhető, nyilvános adatok alapján – elsősorban a KSH adataira 
támaszkodva – nem derül ki, hogy a szociális szolgáltatásokban foglalkoztatottak 
száma hogyan változott az elmúlt időszakban.8 Sokféle és sokszor nem független 
elemzés született e témakörben, de a jelenleg ismert adatok azt mutatják, hogy 
stagnáló, egyes esetekben lassan növekvő ellátotti létszám mellett a munkaerőpiaci 
súlya az ágazatnak csökkent. Az intézményvezetőktől nyert kép alapján látható, 
hogy 2020. év elejére nagyon nehézzé vált a munkaerőtoborzás helyzete.
 Egyes megfogalmazások szerint „valódi szerencse” a magasabb kompe-
tenciaigényű, magasabb iskolázottságot igénylő feladatok ellátására – intézményi 
orvos, pszichológus, gyógytornász, jogász stb. munkakörök – munkatársat találni a 
szociális szolgáltatásokban. Egyes területeken szinte lehetetlen – adott, megadható 
bérezés mellett – megfelelő munkaerő felvétele. De több pontján hazánknak a szo- 
ciális ápoló-gondozó utánpótlás is szinte megugorhatatlan feladat lett. Sok intéz-
ményvezető tapasztalata, hogy emberi és munkavállalói értékeiben rendkívül sze-
rény jelentkezőket is „fel kell vennie”, hogy a kötelező létszámigényt a szervezetek 
teljesíteni tudják.
 Számos válaszadó számolt be a magas fluktuációról – extrém esetekben pl. 
az orvosaik teljes „eltűnéséről” – a COVID-helyzet első heteiben. A vezetőktől tudjuk 
azonban, hogy április végére-május elejére ez a helyzet sok helyütt jelentősen 
változott. A pályáztatott, üres álláshelyekre „megszülettek”, megjelentek a „COVID-
visszatérők”: azok, akik más ágazatokból vagy a bezáró, európai országokból vissza-
térve – sokszor csak átmeneti jelleggel – munkát vállaltak a szociális ágazatban. 
Ennek is köszönhető, hogy néhány intézmény még „státuszbővítésre” is alkalmat 
látott és kapott fenntartójától…
 Fontos azonban, hogy a jelentős mentális terhelés-növekedés mellett mi- 
lyen lelki egészséggel sikerült átvészelni a járvány első hullámát. Az erről szóló ku-
tatások még részben zajlanak és eredményeik még nem publikáltak, de az látható, 
hogy a legismertebb internetes keresőbe a „mentálhigiénés segítség COVID” sza-
vakat betáplálva, több mint 50.000 magyar nyelvű találatot mutat a program. Ezek- 
ben rengeteg ingyenes, akár online igénybevehető segítség felajánlásáról olvas-
hatunk. A lelki segítés tehát – korlátosan ugyan – elérhető Magyarországon a szociális 
szakmában dolgozók számára is.
 Mégis meglepő és erősen elgondolkodtató a következő eredménye kutatá-
sunknak.
 A válaszadók mindössze 7%-a állította, hogy kapott/tudott biztosítani vala- 
miféle mentális segítséget. Ágazatunkban komoly erőforrásokkal működnek szu- 
pervíziós, kiégés elleni és lelki egyensúlyt szolgáló egyéb segítő-támogató te-
vékenységek. Ezek nagy része a COVID-19 járványhelyzet alatt – átmenetileg 
– megszűnt, szünetelt, de csak kis részben álltak át ezek a szolgáltatások, ezek a 
szakemberek az online elérésre, elérhetőségre. A fenti, csekély igénybevétel azon-
ban a hirtelen kialakult, nagyon súlyos fizikai kifáradással is összefüggést mutathat: 
annyira megterhelő időszakot éltek meg a területen dolgozók, hogy a figyelem kö- 

8 A KSH felméréseiben, beleértve az OSAP adatgyűjtésből nyilvánosságra kerülő adatokat csak „összevont”, 
egészségügyi és szociális ágazati adatokat láthatunk.
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zéppontjába be sem tudott kerülni a stresszkezelés, a lelkigondozás az ellátói kör- 
ben. Ez fontos tanulság, különösen az elhúzódó járványhelyzetre: meg kell te-
remteni a munkatársak, és legalább a kulcspozíciókban dolgozó kollégák számára a 
mentálhigiénés segítség elérhető és elérendő csatornáit, formáit.

 Külső erőforrást tehát kevés helyen vontak be a mentális egészség meg-
őrzésébe. Mégis, vajon minek köszönhető, hogy szinte minden munkahelyen meg 
tudták ugrani a magasra kerülő lécet: megmaradtak a belső együttműködések, 
elvétve volt csoportos „felmondás”, és a korábbi munkatársak szinte teljessége 
magáénak érezte a COVID-19 védekezés közös megoldását?
 A következő ábra talán egyfajta választ mutat erre is.
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 A válaszadóink mindössze tizede jelezte, hogy romlott a munkahelyi légkör, 
hogy előjöttek korábbi sérelmek és feszültség keletkezett. A megélt, feszült hely-
zetben ennek érzelmi alapjai kétségtelenek, és magában is figyelemreméltó, hogy 
csupán minden tizedik intézmény jelezte ezt a helyzetet.
 Ezzel szemben az intézmények több mint felében egyfajta összetartó erővé 
vált az extrém helyzet: ezeken a helyeken javult a munkahelyi légkör. Ez a csoport-
dinamika azon alapul, hogy a társas együttlét olyan érzelmi szociális feszültségeket 
indít el, amely segíti a kommunikáció kibontakozását, a kapcsolatok kiépítését, az 
egymásra hatást a csoporton belül. Ez a kiépülő kapcsolat, a „többlethatás”, a „szo-
ciális erő” változást, fejlődést eredményez az egyének személyiségében, tudásában, 
amely visszahat a csoport fejlődésére. 
 A „mindenki a fedélzetre” helyzet sokféle rugalmasságot, sokféle nyitottsá-
got igényel az egyén szintjén. Addig még nem ismert munkakörök, részfeladatok 
jelenhetnek meg a mindennapi munkában. Akár új közösségekbe – más „klikk”-be, 
mikroközösségbe – kerülhet egy-egy kolléga a nagyobb intézményekben, saját szer-
vezetén belül is. A krízishelyzet erős próbának vetette alá a munkahelyi csapatokat, 
amelyek – a fenti adatokat látva – e próbatételt kiállták.
 Kutatásunkban a HR-témához soroltunk egy olyan kérdést, amelynek termé- 
szetesen költségvetési vonatkozásai vannak. Azonban a szociális ágazat anyagi meg-
becsültsége olyan szorosan összefügg a HR-helyzettel, hogy talán érthető miért itt 
szerepel az alábbi adat.

 Látható, hogy a válaszadóknak mindössze 6%-a jelezte, hogy intézményében 
akár rendszeres, akár alkalmi jelleggel, bármekkora mértékben is, de fizetnek, 
fizethetnek többletbért a COVID-helyzet kapcsán. (Az ábra az összevont, kiegészített 
alapsokaság kumulált válaszainak eredményét tartalmazza.) A kiegészítő, szöveges 
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és szóbeli információkból láthattuk, hogy a viszonylag alacsony esetszám is kétfelé 
oszlik: nagyjából annyian jelezték egyszeri, egyösszegű jutalom megjelenését, mint 
a veszélyhelyzet alatt adott kiegészítés („COVID-pótlék”) alkalmazását.
 A szöveges válaszokból az is kiderül, hogy nagyon sok intézményvezető rész-
ben érthetetlennek, részben igazságtalannak tartja, hogy ágazatunk teljesen kimaradt a 
„központi jutalmazásból”. Sem az egészségügyi dolgozók, sem a pedagógusok egy- 
szeri juttatásakor – mégcsak felvetés szintjén sem – szerepeltek a szociális ágazatban 
tevékenykedők a kedvezményezetti oldalon. Az anyagi megbecsültségen túlmutató 
tényezők – társadalmi célú hirdetések szövegének elemzésével vagy más módon 
történő – vizsgálata nem volt a kutatás tárgya, de a nyitott kérdésekre adott válaszok 
sok esetben tartalmaztak idevágó közléseket, információkat…

Vezetési kérdések

 A fentiekben is sokszor utaltunk rá, hogy a legsúlyosabb teher az intézmények 
vezetőin volt a veszélyhelyzet időszakában is. Gyorsan változó körülmények mellett, 
sok esetben útmutatás nélkül, legtöbbször azonban „információ-cunamiban” kellett 
a feszültté vált lakóknak, ellátottaknak folytonos, folyamatos szolgáltatást nyújtani 
és a munkatársakkal a korábbiaknál is fegyelmezettebb munkát elláttatni. Ráadásul 
olyan munkákat, feladatokat, amelyek korábban meg sem jelentek, vagy legalábbis 
nem akkora súllyal a mindennapokban. A felelősség mértéke óriásira növekedett. Az 
intézményvezetők nem csupán átvitt értelemben, hanem saját megélésük alapján 
konkrétan „élet és halál kérdésévé” fokozták a COVID-védekezés ügyét. Sokan je-
lezték, hogy ezt találták a legnehezebb feladatnak.
 Felmérésünkben ezt a kérdést tovább részleteztük.

COVID-19 KÜLÖNSZÁM



SZOCIÁLPOLITIKAI 

SZEMLE
VI. ÉVFOLYAM, 3-4. SZÁM | 2020

42

 Az előzetes – hírekben is megjelenő – információk alapján nem okoz megle-
petést, hogy a legtöbb válaszadó a védekezés „fizikai” részét érezte a legnagyobb 
kihívásnak. Különösen így volt ez azokban az esetekben, ahol a fenntartó ebben nem 
tudott/kívánt segítséget nyújtani. Sok vezető maradt „egyedül” ebben a kérdésben 
is. Bár óriási kreativitást mutattak az intézmények az ideiglenes készlethiányok vagy 
robbanásszerűen megugró árak ismeretében – utalva itt a maszkvarrástól a kreatív 
távolságtartási megoldásokon át a „fertőtlenítőszer gyártásig” sokféle gyakorlatra. A 
védőfelszerelések ügye azóta sem rendeződött teljes mértékben.9

 A veszélyhelyzet megmutatta azt is, hogy – a második legtöbb válasz alapján 
– a szociális intézményvezetők munkájának vezetői támogatása mekkora hiányokat 
mutat. Jól és gyorsan dönteni nehéz dolog, de különösen az, ha nincs vezetői kontroll 
– akár coaching, akár vezetői szupervízió hiányában. A megélt „vezetői magányosság” 
még nagyobb mértékűvé vált a pandémiában.
 A fenti válasz-eloszlásban is látni, hogy a komoly nehézségek között helyez-
kedik el – közel harminc említéssel – a tájékozódás. Az ismeretek és információk 
„összeszedése” a huszonegyedik században már – elvileg – nagyon egyszerű feladat, 
a nagyobb kihívást a hitelesség ellenőrzése okozza. Hiteles információkhoz jutni 
sokféle forrásból lehet: a járvány alatt a válaszdóink esetében ez az alábbiak szerint 
valósult meg.

  
 
 Magasan a legtöbb említést az irányítószervi honlapok kategóriája kapta, 
amely megerősíti, hogy az online információhoz jutás mennyire fontossá vált a szo- 
ciális szolgáltatásokat irányítók körében is. Ezt követi a szakmai hírportálok – eléggé 
szűk – köre is.

9 Itt csak utalnánk a szociális alapszolgáltatások központi védőfelszereléssel történő ellátásának hiányára.
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 Jelen tanulmányban nem részletesen elemzett kérdés ugyan, de a Semmel-
weis Egyetem szociális vezetőképző csapata számára fontos visszajelzést adott, hogy 
mennyire kevés szereplőhöz sikerült eljutnia a válságmenedzsment anyagainknak. A 
válaszadók nem egészen 17%-a mondta azt, hogy használta ezeket a részben írásos, 
részben videós anyagainkat, amelyek végén egyszerű ellenőrzési listával (checklist) 
könnyítettük meg a vezetők értelmezési/átadási feladatait. (Ez a válságmenedzsment 
anyag jelen folyóiratszámunk mellékletében megtalálható – a főszerk.)
 Kiemelendő még, hogy a hivatalos Magyar Közlönyből kinyert és az e-mail-
en kapott információk is fontos szerepet töltöttek be a vezetők tájékozódási tevé-
kenységében.
 A kutatás során kiemelt kérdés volt számunkra, hogy vajon mennyire vagyunk 
képesek, hajlandóak tanulni a COVID-19 tapasztalataiból? Vannak-e, létrejöttek-e 
olyan új ismeretek, tudások és módszerek, amelyek továbbvihetőek? Vajon tudunk-e 
érvényes tanulságokat levonni az elmúlt időszakban tapasztaltakról?
 A fenti kérdések egy részét árnyalja a következő adatsor (ebben kumuláltan 
megjelennek a 2020 nyarán éppen hallgatói jogviszonyban lévő vezetők válaszai is). 

  

 A kép vegyes: a vezetők közel fele úgy látja, hogy van olyan új módszer, 
amely fenntartható, tovább vihető a jövőben. Anélkül, hogy az ágazat innovatív ere-
jéről, nyitottságáról hosszabb tanulságokat tudnánk kifejteni, az eredmény jelzi, 
hogy az intézmények jelentős részében nem lesz már ugyanolyan a munkavégzés, 
a mindennapi „élet”, mint a járvány előtt. A járvány elindulása után 3-4 hónappal a 
vezetők fele szerint maradandó változások lesznek az intézmények életében – de 
erről fontos lenne a jövőben az ellátottak irányába is levonni a szükséges tanulsá-
gokat. Jelesül: nem túl valószínű a „teljes visszatérés” a COVID-19 előtti állapotokhoz, 
megszokásokhoz…
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A COVID-19 költségei

 Kétségtelen és közismert tény, hogy válsághelyzetekben kialakulhat az a 
körülmény, amikor – az emberélet elsőségének kötelezettsége mellett – a helyzet 
megoldásának költségei „nem számítanak”, elő sem kerülnek ilyen kérdések. Itt 
elsősorban pénzben mérhető költségekre gondolunk, hiszen kezdetekkor sok 
minden hiányzott a sikeres járványkezeléshez. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ilyen 
típusú – kiterjedtségű és mélységű, időtartamú – járványügyi védekezésre a szociális 
szolgáltatási ágazatban senki sem készült fel. Nem volt egyetlen olyan fenntartó sem, 
aki olyan jelentős készletekkel, tartalékokkal és speciális eszközökkel rendelkezett 
volna, hogy a helyzetet többlet költségek nélkül tudta volna kezelni.
 Még összetettebb lenne a kérdés, ha nem csupán a pénzben mérhető, 
hanem az emberi erőforrás egyéb „költségeit” is sorba vennénk. A fertőzéstől való 
félelem éppolyan erősen meghatározó volt, mint a fertőzés „behordozásának”, 
átadásának félelme – és ez a félelem óriási mértékű energiákat vitt el az ellátásban 
tevékenykedőktől, napi szinten. Az ágazat első vonalában dolgozók napról napra 
fáradtabban és növekvő lelki terhekkel álltak munkába – ennek egészségállapotra 
gyakorolt hatásait („egészség-költségét”) a jövő kutatásainak kell kimutatnia. Hazai 
kutatásunk elsőként a védekezési többletköltségek nagyságáról érdeklődött.

 
 Az adatok természetesen magas korrelációt mutatnak az adott intézmény 
nagyságával, és azt is láthatjuk, hogy a közel 10%-nyi „költségmentesség” azokra az 
intézményekre vonatkozik, amelyek bezártak, nem működtek a veszélyhelyzet alatt. 
(Ezt is két részre bonthatnánk valójában, hiszen vannak olyan intézménytípusok, ahol 
a „bezárás” – működésük felfüggesztése – nem járt együtt a költségvetési támogatás 
csökkenésével. Amennyiben ezt a „kieső bevétel” tételt is ide emelnénk, akkor alig 
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maradna olyan szolgáltató, ahol ne okozott volna költségvetési egyensúlytalanságot 
a védekezés „ára”.)
 A kutatás során nem kértünk éves költségvetési adatokat az intézményektől, 
így ez az összehasonlítás most elmarad, de indirekt módon (alkalmazottak száma és 
végzett tevékenység) megfigyelhető, hogy a többlet kiadások kezelhetőek maradtak, 
maradnak. Ez természetesen függ a védekezés időszakának tényleges hosszától és 
a jövőben előálló, új teendők költségigényéről – összességében azonban az intéz-
mények fenntartóinak terheléspróbája megtörtént.
 A védekezési költségek nagysága azonban akkor válik szinte jelentős mér-
tékűvé, hogyha elvégzünk egy egyszerű „felszorzást”. A válaszadó 509 intézményt és 
az általuk választott védekezési-bekerülési kategória középértékét választva mind-
összesen 2,3-2,5 mrdFt többletet látunk. Ám „rémisztővé” ez a szám akkor növekszik, 
ha kiszámítjuk, hogy kutatásunkban kb. az ágazat 10%-át képviselő intézményi rész 
vett részt. Ezzel a becslési metódussal könnyen kijön a 20-25 mrdFt/szociális ágazat 
költségtöbblet.
 A működtetett szolgáltatások országos eloszlásának alapulvételével – kö-
zelítőleg – e költségek kb. felét önkormányzati, társult önkormányzati fenntartói kör 
állta, negyedét egyházi és negyedét állami és civil fenntartók. Ennek kompenzálásáról, 
megtérítéséről vagy részbeni átvállalásáról a tanulmány lezárultáig10 nincs isme-
retünk.
 Érdekességként talán nem haszontalan egy olyan adatsort is idéznünk, 
amelynek forrása a kutatási módszertanunk bemutatásakor már említett, 2020. 
I. félévében aktív hallgatói körünk (161 fő, mester vezetőképzésben résztvevő, in-
tézményvezetői beosztású kollégánk).

10 Ez a dátum 2020. október 15. Az már a jövő kérdése, hogy az ágazati érdekvédelem képes-e olyan erős 
lenni, hogy valamiféle ellentételezés történhessen a kérdésben.
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 Az adatsorból az tűnik ki, hogy korántsem az államtól várják az érintettek a 
költségvetési „jótállást”. Elég magas – 30% felletti – a „közös teherviselést” választók 
(javasolók) száma, ahol a szolgáltatást működtető és igénybevevő, valamint az állam 
közösen „állják a számlát”, vagyis elosztják a többlet terheket.
 Tovább vizsgálva a kérdést, érdekes – bár nem meglepő – képet mutat az is, 
amikor a fenti többlet kiadások szerkezetét nézzük. Kíváncsiak voltunk ugyanis, hogy 
mely költségnemekbe sorolhatók a védekezés többlet kiadásai.

 Az ábra azt mutatja, hogy a többletkiadások döntő nagysága, közel 90%-a a 
dologi, napi működtetési költségek növekedéséből állt elő, és a legkisebb „emel- 
kedést” a személyi jellegű többletkiadások jelentik. (Ezt már előrejelezte az az adat 
is, amely a COVID-pótlék, -jutalom ágazati megjelenésének súlyát mutatta.)
 Arra is rákérdeztünk, hogy ezekből a beszerzésekből, amelyre COVID-helyzet 
nélkül nem kerülhetett volna sor, vajon hosszú távon a beszerzés hozzájárul(hat)-e a 
munkavégzés támogatásához, a korszerűsítéshez (pl. rég elmaradt anyagbeszerzése, 
informatikai eszközök, gépjárművek beszerzése stb.)? A válaszadók 42%-a (!) jelezte, 
hogy igen, sikerült olyan beszerzéseket is „keresztülvinnie”, amelyre másként nem 
(vagy csak jóval később, másként) került volna sor. Számunkra ez a szociális intéz- 
ményvezetők rátermettségét éppúgy mutatja, mint az ágazatunk beszerzési politi-
kájának kiszámíthatatlanságát.11

Jövőkép

 A változásmenedzsment szakirodalma12 sokszor foglalkozik az inkrementális 
és radikális változásokkal, és szinte közhelyként kezeli azt a megfigyelést, miszerint 
 
11 Utalva egyúttal arra az ismert jelenségre, hogy szociális intézmények a legtöbbször arra pályáznak, amire 
lehet és nem arra, amire igazán szükségük lenne, amely fejlesztené a szolgáltatásuk színvonalát.
12 Például: Csedő Zoltán – Zavarkó Máté: Változásvezetés, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2019, 19-20.o.
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minden krízishelyzet magában foglalja a változás lehetőségét. A krízisek „átmozgat-
nak” olyan tényezőket is, amelyekre normál működésben nincs, vagy nem mindig van 
lehetőségünk, esetleg túlzottan „nagy fájdalommal” járó változásokat idéznének elő. 
 Ezért tartottuk fontosnak, hogy a COVID-19 válsághelyzetben az intézmény-
vezetők véleményét, vélekedését tudakoljuk a várható jövőképről is.
 Egyrészt arról, hogy személyesen, vezetőként vár-e tartós, lényeges változást 
az ágazatunkban, a szociális szektorban? A „lényeges” kifejezés pontos definíciója ugyan 
nem történt meg a kérdőívünkben, de enélkül is érdekes válaszeloszlást láthatunk.

 A válaszokat a kiegészítő mintával közösen megjelenítve mutatjuk be, de még 
a 672 válaszadóból is csupán 27%-nyian látják úgy, hogy lesznek változások. A vezetők 
közel háromnegyede nem vár ilyen változásokat, illetve nem számít lényegesen más 
működésre, mint korábban.
 E kérdéskörrel azért is fontos foglalkozni, mert szinte bizonyosra vehető, 
hogy minden korábbi számítással szemben nagyon hosszú időszakban lesz jelen a 
koronavírus probléma az életünkben. Egyes elemzők szerint pedig akár tartósan is 
velünk maradhatnak a vírusjárványok. Ez pedig azt vetíti előre, hogy a szolgáltatási 
szektor szereplőinek – pláne, ha olyan egyedi és speciális szabályok mentén működ-
nek, mint a szociális szolgáltatások – fel kell készülnie erre a helyzetre is.
 Idevágó kérdésünk volt, hogy vajon szükség van-e krízismenedzsment tu- 
dásokra a jövőben? Erre a kérdésre a válaszadók több mint fele adott igenlő felele- 
tet, vagyis – akár önállóan, de egyes képzésekbe beleszőve mindenképpen – szük-
ségesnek ítéli a kríziskezelés módszertanának átadását a képzési tartalmakban. 
Ráadásul a válaszadók ötöde szerint önálló képzésként is megjelenhetne a szociális 
szolgáltatások kríziskezelése, a krízismenedzsment.
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 A jövőkép fontos része, hogy az intézmények vezetői mit gondolnak a mun-
kaerőpiac változásairól? Számítanak-e nagyobb átrendeződésre, s vajon kell-e a je-
lenleg megszokott HR-stratégiákon változtatni?

  
 A fenti, munkaerőpiaci jövőkép – mérsékelt megfogalmazásban is – rendkívül 
borús. A válaszok felében semmiféle változást nem várnak a vezetők, míg 40%-ban 
kifejezetten az ágazati elvándorlás felerősödését prognosztizálják. Mindössze 5,5% 
válaszolta, hogy beáramlás kezdődik a szociális segítő szakmákba.
 És érdekes módon éppen ennek a körnek a „jóslata” teljesült április-május 
hónapban. Ahogyan már korábban leírtuk, ekkor sokan jelentek meg „új munkaerő-
ként” az intézményekben. A munkaerő felvételeket irányítók arról számoltak be, 
hogy újra van személyi alapja a kiválasztásnak, sőt, egyesek a „túlképzettek” (értsd: 
diplomával rendelkezők) megjelenését és nagyszámú jelentkezését is tapasztalják 
alacsonyabb kompetenciaigényű munkakörökbe is.
 Ezzel az átmeneti, ágazatunk szereplőinél – éppen az összeomlás felé hajló mun- 
kaerőpiaci helyzet miatt – jobbulást mutató HR-helyzettel egyelőre elodázható az a 
kérdés, hogy közép- és hosszútávon miként alakul a munkaerőkínálat a szociális ága- 
zatban. A kínálat alakulásának persze sok tényezője létezik, de kétségtelenül az egyik  
legerősebb eleme az adott szakma, szakmai szelet (részágazat) megbecsültsége.
 Ennek megítélésére szintén kérdéssel fordultunk a véleményformálók felé. 
 A veszélyhelyzet első heteiben úgy látszott, hogy egy széles társadalmi ösz-
szefogás minden jelét és megjelenési formáját képviselő szolidaritás hullámnak 
lehetünk tanúi, részesei. Ebben a helyzetben számos kolléga vélte úgy, hogy „végre 
megváltozik” a szociális szakma jelentőségéről kialakult, többnyire nem túl pozitív tár- 
sadalmi kép. Egyszerűen szólva: a szakma megbecsültsége talán végre az „őt megillető 
helyre” kerülhetne.
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 Kérdésünk megfogalmazása – „emberfeletti munka” – tudatosan sugalmazó 
kívánt lenni. A kumulált értékek ábrázolásával láthatjuk: a többség nem vár ilyen 
megbecsültség növekedést a helyzettől. Mindössze 13%-nyi válaszadó volt „hur-
ráoptimista”, és gondolja (reméli), hogy a teljes társadalom most „rájön” arra, 
mekkora felelősség és mekkora teljesítmény jellemzi a szociális segítés világát. A 
válaszadók négyötöde (!) szerint kis mértékben vagy semennyire sem fog növekedni 
az ágazat presztízse. Ez még az eddigieknél is sötétebb, borúlátóbb képet mutat az 
elemző számára.

Összefoglalás

 A Semmelweis Egyetem szociális vezetőképző csapatának kutatása – a kö 
rülményekhez, leterheltséghez és fáradtsághoz képest – viszonylag sok vezetőhöz, 
kb. az ágazat 10%-át leképező körhöz elért. Ennek a véleményformálói körnek a 
válaszai rávilágítottak arra, hogy a COVID-19 járvány veszélyhelyzeti időszakának 
sikeres védekezése saját, belső erőforrásoknak volt köszönhető. Ennek a szak-
mai immunrendszernek az elemei: a magas fokú gyakorlatiasság, a gyors és gyorsan 
érvényesített döntések sorozata, a rugalmasság és a változások átvezetésének ké-
pessége volt. 
 A vezetői döntések előrelátóak voltak, az alkalmazott szervezési megoldáso-
kat elsősorban a rugalmasság és a gyors változásoknak való azonnali megfelelés 
iránti elkötelezettség jellemezte.
 Szükséges azonban a megosztható tanulságok módszeres összegyűjtése, a 
krízismenedzsment képzésekbe történő beépítése és a lelki egészség megőrzésének 
erőteljesebb segítése.
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 Vizsgálatunk elsődleges célja az volt, hogy képet kapjunk arról, a COVID-19 
járvány milyen hatással volt a szociális területen dolgozók munkájára. Azokra a se-
gítőkre, akik normál működés mellett is, napi szinten gondoskodnak 600-700.000 
rászorulóról.
 Kutatásunk egyik korlátja, hogy keresztmetszeti vizsgálat révén, az ok-okozati 
viszonyok csak kutatói feltételezéseken alapulnak. A tényleges ok-okozati össze-
függések kimutatásához longitudinális vizsgálatra lenne szükség. További korlátot 
jelent, hogy vizsgálatunk nem országosan reprezentatív a szociális szakdolgozókra 
nézve, mivel az adatfelvétel a Semmelweis Egyetem vezető beosztásban tevékenyke-
dő hallgatóiból került ki. Megállapításaink tehát a szervezetek vezetőben kialakult 
kép tanulságainak határáig érvényesek. (Szakdolgozói szintű kutatás, a fentiektől 
kicsit eltérő fókusszal, és egyetlen fenntartói körben készült még, amelyet szintén jelen 
számunkban osztunk meg a szociális szakmával – a főszerk.)
 Ezen gyengeségek mellett talán számos erősség is jellemzi tanulmányunkat. 
Vizsgálatunk során 509 szociális vezetőt vontunk be a kutatásba, különböző terü-
letekről, valamint magyar viszonylatban elsőként elemezzük a COVID-19 járvány ha-
tását a szociális szolgáltatási területen.
 Végzetül szeretnénk megköszönni a járvány alatti leterheltség és feszültség 
ellenére is válaszadásra vállalkozó intézményvezetőknek, hogy részt vettek ebben a 
kutatásban.
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