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Tudomány a COVID okozta 

társadalmi sokk kezelésének 

jelen fázisában 

Az MTA Elnöki Bizottság az Egészségért állásfog-

lalása. 

 

2020. SZEPTEMBER 21. 

 

A SARS-Cov-2 vírus 2020. januári felbukkanását 

követően vezető politikusok nyilatkozataiban jelen-

tős hangsúlyt kapott a tudomány, és ez a szemlé-

let uralta a közbeszédet. Az első hullám eredmé-

nyes védekezésének is köszönhetően megnöve-

kedett a lakosság biztonságérzete, és a közelmúlt-

ban meglepő harsánysággal jelentek meg vírus-

szkeptikus hangok, amelyek kétségbe vonják a 

vírus veszélyeit és a vele szemben való védekezés 

fontosságát. Jelen állásfoglalásunk határozottan 

elítéli ezeket a tudománnyal szemben álló megnyi-

latkozásokat. 

 

A január óta eltelt 8 hónap során a világ tudomá-

nyos műhelyei rendkívüli aktivitással fordultak a 

vírusjárvány felé. A vezető tudományos folyóiratok 

mellett a politikai napi- és hetilapokban is tudomá-

nyos ismeretterjesztő cikkek jelentek meg. Az MTA 

COVID-platformot indított, vezető hazai szakembe-

rek összefoglaló tájékoztató írásait tette közzé, a 

Magyar Orvosi Kamara, a MOTESZ egyetértésével 

állásfoglalást hozott nyilvánosságra a COVID rövid 

és hosszú távú járványügyi kezelésére, amit több 

minisztérium, a Nemzeti Népegészségügyi Köz-

pont figyelmébe ajánlott, összhangban a világ ve-

zető tudományos testületei ajánlásaival: a járvány-

helyzet eredményes kezelésének elengedhetetlen 

feltétele a tudomány és a politika összehangolt 

tevékenysége. 

 

A felmerült kérdések közt akadnak olyanok, ame-

lyekre határozott válasz még mindig nincs, de 

vannak olyan kérdések (pl. maszkviselés, távol-

ságtartás, kontaktkutatás teszteléssel), amelyek 

hatásosságára meggyőző tudományos bizonyíté-

kok születtek, segítve a politikai döntéshozókat a 

nehéz, szükségszerűen konfliktust magukban hor-

dozó döntések meghozatalában. A járvány jelen 

fázisában a viták magja lényegében az a dilemma, 

hogy mekkora egészségkockázatot vállaljon a 

társadalom annak érdekében, hogy a működőké-

pessége megmaradjon. Markánsan kirajzolódott, 

hogy egy világjárvány a mai globalizált világunk-

ban térdre kényszerítheti a gazdasági, pénzügyi, 

egészségügyi, szociális, kulturális, közlekedési, 

turisztikai, oktatási és sok más egyéb szférát. A 

COVID-ra irányuló rendkívül intenzív tudományos 

aktivitás az egészségügyön túl, általános érvként 

is szolgálhat a kutatók, a független tudományos 

műhelyek társadalmi felelősségének, a tudomány 

társadalmi hasznosulásának alátámasztására. 

 

A COVID okozta társadalmi sokk kezelésének 

súlypontja a járvány jelen fázisában szükségsze-

rűen a politikai színtérre tevődött át. Mivel egyelőre 

nincs hatékony gyógyszeres kezelési lehetőség, a 

döntéshozók intézkedései továbbra is megszorítá-

sokat jelentenek. A tudománynak továbbra is nél-

külözhetetlen háttérszerepe van a drasztikus meg-

szorítások mérséklésében, amennyiben a politika 

nyitott a tudományos megállapításokra. Ugyanak-

kor a tudomány nem fogadhatja el azokat a szór-

ványos, de harsány megnyilvánulásokat, amelyek 

a politikai intézkedések, a közéleti megszorítások 

miatti elégedetlenséget virológiai és védőoltás-

ellenes szkepticizmus köntösébe bújtatják. A vírus 

tagadása a valóság tagadása. 

 
Forrás: https://mta.hu/mta_hirei/tudomany-a-covid-

okozta-tarsadalmi-sokk-kezelesenek-jelen-fazisaban-

110837 

 
Válogatta: Fonyó Istvánné 
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