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A koronavírus-járványhoz 

kapcsolódó cikkeink 

 

Tudományos közlemények forrástára, digitális 

tananyagok, távkutatási eljárások: folyamato-

san frissülő cikkgyűjtemény a Magyar Tudo-

mányos Akadémia honlapján. 
 

Magyar kutatók részvételével nyílik meg az út a 

hatékonyabb koronavírus-gyógyszerekhez 

 

Egy nemzetközi együttműködés keretében sikerült 

áttörést elérni a Covid-19 egyik kulcsfehérjéje, a fő 

proteáz működésének gátlásában. Jóllehet a kuta-

tások alig fél éve indultak, a konzorcium a moleku-

láris LEGO koncepció alkalmazásával több mint 70 

olyan molekulát talált, amely megfelelő kiinduló-

pontul szolgálhat a gyógyszerfejlesztéshez. 

 

A COVID-járvány és az influenzavírusok 

közelgő időszaka 

 

A WHO és a világ vezető szakmai szervezeteinek 

ajánlása szerint is minden eddiginél fontosabb az 

influenza elleni oltás beadatása a jelenlegi hely-

zetben. Bár ez nem hatásos a koronavírus ellen, a 

kevesebb influenzás eset jelentősen csökkentheti 

az egészségügyi ellátás terhelését. Továbbra is 

nagyon fontos a járványügyi intézkedések betartá-

sa: a maszkviselés, távolságtartás és rendszeres, 

szabályos, alapos kézmosás és kézfertőtlenítés, 

ezek mindkét kórokozó ellen bizonyítottan hatáso-

sak a megelőzésben. Dr. Kemenesi Gábor és Prof. 

Dr. Jakab Ferenc összefoglalója az mta.hu számá-

ra. 

 

Tudomány a COVID okozta társadalmi sokk 

kezelésének jelen fázisában 

 

Az MTA Elnöki Bizottság az Egészségért állásfog-

lalása.  

 

 

 

 

Gyógyszerek koronavírus-fertőzöttek 

kezelésére 

 

A vakcináért folyó globális verseny mellett a vírus-

fertőzöttek gyógyszeres kezelésének lehetőségeit 

is kutatások ezrei próbálják feltérképezni. Eddig 

egyetlen bizonyítottan hatásos szer létezik, de 

több tucatnyi ígéretes hatóanyagról tudunk, klinikai 

vizsgálatok százai vannak folyamatban. Keserű 

György Miklós akadémikus összefoglalója az 

mta.hu számára az eddigi eredményekről, a vírus 

elleni támadás lehetséges célpontjairól és módsze-

reiről, valamint a magyar kutatásokról. 

 

Tesztek, csoportok, szelektív intézkedések: 

a Magyar Tudományos Akadémia ajánlása a 

Covid-19 járványügyi kezeléséhez 

 

A döntéshozóknak, a kormánynak és a társadalom 

széles körének kíván tájékoztatást nyújtani az az 

ajánlás, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia 

készített, és április 22-én eljuttatott az EMMI, az 

ITM és a Nemzeti Népegészségügyi Központ ve-

zetőinek. Az immunológusok, orvosok és biológu-

sok által összeállított szöveg konkrét szakmai ja-

vaslatokat tesz a kormányzat és a hatóságok szá-

mára a Covid-19-járvány rövid és hosszú távú 

kezelésére. 

 

Koronavírus-tesztek: mire kell figyelniük a 

döntéshozóknak a teszt kiválasztásakor? 

 

A nagyobb része használhatatlan a SARS-CoV-2 

vírus kimutatására készített teszteknek, amelyek-

ből már közel 300 van a világon. Szakemberek 

beszámolói alapján Magyarországon is van olyan 

importált teszt, amelynek a jósló értéke nem éri el 

a 20%-ot. Kovács L. Gábor laboratóriumi szakor-

vos és Falus András immunológus, az MTA rendes 

tagjai sorra veszik a tesztekkel kapcsolatos prob-

lémákat, hangsúlyozva: hazánkban a jó teszt kivá-

lasztásához szükséges szakértelem adott, csak a 

döntések minden szintjén igénybe kellene venni. 

 

 

https://mta.hu/mta_hirei/az-mtahu-osszeallitasai-a-koronavirus-helyzetrol-110465
https://mta.hu/mta_hirei/az-mtahu-osszeallitasai-a-koronavirus-helyzetrol-110465
https://mta.hu/tudomany_hirei/az-osszefogas-ereje-magyar-kutatok-reszvetelevel-nyilik-meg-az-ut-az-eddigieknel-hatekonyabb-koronavirus-gyogyszerekhez-110874
https://mta.hu/tudomany_hirei/az-osszefogas-ereje-magyar-kutatok-reszvetelevel-nyilik-meg-az-ut-az-eddigieknel-hatekonyabb-koronavirus-gyogyszerekhez-110874
https://mta.hu/tudomany_hirei/a-covid-jarvany-es-az-influenzavirusok-kozelgo-idoszaka-110852
https://mta.hu/tudomany_hirei/a-covid-jarvany-es-az-influenzavirusok-kozelgo-idoszaka-110852
https://mta.hu/mta_hirei/tudomany-a-covid-okozta-tarsadalmi-sokk-kezelesenek-jelen-fazisaban-110837
https://mta.hu/mta_hirei/tudomany-a-covid-okozta-tarsadalmi-sokk-kezelesenek-jelen-fazisaban-110837
https://mta.hu/tudomany_hirei/gyogyszerek-koronavirus-fertozottek-kezelesere-110793
https://mta.hu/tudomany_hirei/gyogyszerek-koronavirus-fertozottek-kezelesere-110793
https://mta.hu/tudomany_hirei/gyogyszerek-koronavirus-fertozottek-kezelesere-110793
https://mta.hu/mta_hirei/ajanlast-keszitett-a-donteshozok-szamara-a-magyar-tudomanyos-akademia-a-covid-19-rovid-es-hosszu-tavu-jarvanyugyi-kezeleserol-110613
https://mta.hu/mta_hirei/ajanlast-keszitett-a-donteshozok-szamara-a-magyar-tudomanyos-akademia-a-covid-19-rovid-es-hosszu-tavu-jarvanyugyi-kezeleserol-110613
https://mta.hu/mta_hirei/ajanlast-keszitett-a-donteshozok-szamara-a-magyar-tudomanyos-akademia-a-covid-19-rovid-es-hosszu-tavu-jarvanyugyi-kezeleserol-110613
https://mta.hu/tudomany_hirei/koronavirus-tesztek-mire-kell-figyelnie-a-donteshozoknak-a-teszt-kivalasztasakor-110626
https://mta.hu/tudomany_hirei/koronavirus-tesztek-mire-kell-figyelnie-a-donteshozoknak-a-teszt-kivalasztasakor-110626
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Akadémiai forrástár a COVID-19 ellenes 

küzdelemhez 

 

A koronavírussal kapcsolatos vészhelyzet folyama-

tos éberséget kíván mindannyiunktól, így a Magyar 

Tudományos Akadémia Köztestületétől is. Lovász 

László elnök 2020. március 13-án felhívással for-

dult az osztályelnökökhöz, kérve, hogy közöljék, 

ha tudomásuk van olyan új tudományos ered-

ményről, amely hatékonyan bevethető a COVID-

19-pandémia megfékezésére. Az MTA ezzel az 

akciójával a döntéshozók segítségére kíván lenni 

anélkül, hogy bármilyen párhuzamos intézkedéssel 

megzavarná a hatósági tájékoztatást. Az akció 

átmeneti jellegű, kizárólag a vészhelyzet idejére 

korlátozódik. 

 

Versenyfutás a koronavírus-vakcináért 

 

A jelenlegi járványt okozó koronavírus elleni 

vakcinajelöltek közül tíz már emberi kipróbálás 

alatt van. Az oltóanyag-fejlesztés korábban nem 

látott gyorsasággal zajlik. Melyek a legaggasztóbb 

problémák, amelyekkel a kutatók szembesülnek, 

és miben reménykedhetünk mégis? A kérdéseket 

Ferenci Tamás biostatisztikus válaszolja meg az 

mta.hu számára írt összeállításában. 

 

Hasznos tudnivalók a járvány idején, 

közérthetően – itt a Koronavírus-kisokos 

 

Az új honlapot, mely rengeteg közérthető informá-

ciót tartalmaz a vírus terjedéséről, a megbetege-

dés tüneteiről és kezeléséről, valamint a védeke-

zés szabályairól, három kutató biológus készítette 

és frissíti, a tartalmat pedig egy aneszteziológus és 

egy pulmonológus szakorvos ellenőrzi folyamato-

san. 

 

Új koronavírus – új tudományos eredmények – 

módosuló ajánlások 

 

Az új koronavírus (SARS-CoV-2) hatására soha 

nem látott ütemű tudományos kutatás indult meg. 

A tízezernél is több új tudományos közlemény 

fontos kérdésekben hozott szakértői szemléletvál-

tást. A korábbiaktól eltérő, új ismeretekből kiemel-

kedik a tünetmentes fertőzők szerepe és a levegő-

vel (aeroszollal) való terjedés. A levegő szerepéről, 

a maszkviselésről, a távolságtartás szabályairól – 

összességében a biztonságra törekvő magatartás 

fontosságáról szóló új ajánlásokat Makara Gábor 

akadémikus foglalta össze az mta.hu számára. 

 

Kell-e tartaniuk a macskatulajdonosoknak az új 

koronavírustól? 

 

Az elmúlt hónapokban kiderült, hogy az új korona-

vírus képes megfertőzni a macskákat is. A Magyar 

Állatorvosok Lapja májusi és júniusi számaiban 

szakirodalmi áttekintést ad a háziállatok koronaví-

rus-megbetegedéseiről. 

 

A társadalom nem kívánhatja egy ápolónőtől 

azt, amit egy katonától 

 

Szülessen egy olyan nemzetközi szerződés vagy 

deklaráció, amely rögzíti világjárvány idején az 

államok közötti együttműködés legfontosabb elveit, 

s mintául szolgálhat az államok belső jogának 

harmonizálásához – ezt a célt tűzte ki a Nemzet-

közi Jogi Intézet, a világ legkiválóbb nemzetközi 

jogászait tömörítő tudós társaság. A dokumentum 

kidolgozására felállított, a világ számos országá-

nak nemzetközi köz- és magánjogászaiból álló, 15 

tagú különbizottság tagjai között van Lamm Vanda 

akadémikus, az MTA Gazdaság- és Jogtudo-

mányok Osztályának elnöke, aki az mta.hu-nak 

beszélt a közelmúltban megkezdett munkáról. 

 

A távolságtartási és maszkviselési szabályok 

most hatványozottan érvényesek – Jakab Fe-

renc virológus a jelenlegi helyzetről az Aréná-

ban 

 

Már több mint 45 millió forintot gyűjtöttek 

orvosoknak és ápolóknak az MTA tagjai és 

doktorai 

 

Akadémiai tagok és doktorok egyhavi tiszteletdíju-

kat ajánlották fel a koronavírus-járványban megbe-

tegedett emberek egészségéért első vonalban 

küzdő orvosoknak és munkatársaiknak, ezzel is 

kifejezve irántuk nagyrabecsülésüket és erkölcsi 

elismerésüket. Május elejéig 278 fő 45 724 054 

forintot adományozott a Szent László Alapítvány 

részére. 

 

 

Mit tesz a koronavírus az aggyal? 

Magyar kutatók új kezelési módszereket 

keresnek 

 

A Covid-19-et főként légzőszervi betegségként 

ismertük meg, de egyre több bizonyíték utal arra, 

hogy a fertőzés és annak hatásai más szerveket, 

köztük az agyat is súlyosan érinthetik. Dénes 

Ádám és kutatótársai a világon az elsők között 

vizsgálnák koronavírus-fertőzésben elhunytak 

https://mta.hu/mta_hirei/akademiai-forrastar-a-covid-19-ellenes-kuzdelemhez-110434
https://mta.hu/mta_hirei/akademiai-forrastar-a-covid-19-ellenes-kuzdelemhez-110434
https://mta.hu/tudomany_hirei/versenyfutas-a-vakcinaert-110691
https://mta.hu/tudomany_hirei/hasznos-tudnivalok-a-jarvany-idejen-kozerthetoen-itt-a-koronavirus-kisokos-110533
https://mta.hu/tudomany_hirei/hasznos-tudnivalok-a-jarvany-idejen-kozerthetoen-itt-a-koronavirus-kisokos-110533
https://mta.hu/tudomany_hirei/uj-koronavirus-uj-tudomanyos-eredmenyek-modosulo-ajanlasok-110668
https://mta.hu/tudomany_hirei/uj-koronavirus-uj-tudomanyos-eredmenyek-modosulo-ajanlasok-110668
https://mta.hu/tudomany_hirei/kell-e-tartaniuk-a-macskatulajdonosoknak-az-uj-koronavirustol-110696
https://mta.hu/tudomany_hirei/kell-e-tartaniuk-a-macskatulajdonosoknak-az-uj-koronavirustol-110696
https://mta.hu/tudomany_hirei/a-tarsadalom-nem-kivanhatja-egy-apolonotol-azt-amit-egy-katonatol-110642
https://mta.hu/tudomany_hirei/a-tarsadalom-nem-kivanhatja-egy-apolonotol-azt-amit-egy-katonatol-110642
https://infostart.hu/interju/2020/05/20/jakab-ferenc-nem-most-kell-pezsgot-bontani-a-virus-meg-koztunk-cirkulal
https://infostart.hu/interju/2020/05/20/jakab-ferenc-nem-most-kell-pezsgot-bontani-a-virus-meg-koztunk-cirkulal
https://infostart.hu/interju/2020/05/20/jakab-ferenc-nem-most-kell-pezsgot-bontani-a-virus-meg-koztunk-cirkulal
https://infostart.hu/interju/2020/05/20/jakab-ferenc-nem-most-kell-pezsgot-bontani-a-virus-meg-koztunk-cirkulal
https://mta.hu/mta_hirei/mar-tobb-mint-45-millio-forintot-gyujtottek-orvosoknak-es-apoloknak-az-mta-tagjai-es-doktorai-110649
https://mta.hu/mta_hirei/mar-tobb-mint-45-millio-forintot-gyujtottek-orvosoknak-es-apoloknak-az-mta-tagjai-es-doktorai-110649
https://mta.hu/mta_hirei/mar-tobb-mint-45-millio-forintot-gyujtottek-orvosoknak-es-apoloknak-az-mta-tagjai-es-doktorai-110649
https://mta.hu/tudomany_hirei/mit-tesz-a-koronavirus-az-aggyal-magyar-kutatok-uj-kezelesi-modszereket-keresnek-110639
https://mta.hu/tudomany_hirei/mit-tesz-a-koronavirus-az-aggyal-magyar-kutatok-uj-kezelesi-modszereket-keresnek-110639
https://mta.hu/tudomany_hirei/mit-tesz-a-koronavirus-az-aggyal-magyar-kutatok-uj-kezelesi-modszereket-keresnek-110639
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agyát. Eredményeik a korábbiaktól eltérő kezelési 

módszerekhez vezethetnek. Beszámolónk kom-

mentálására Freund Tamást, a KOKI igazgatóját, 

az MTA élő természettudományokért felelős alel-

nökét kértük fel. 

 

Koronavírus a neonatológus szemével – interjú 

Toldi Gergellyel 

 

Alig van olyan szegmense a gazdaságnak, az 

egészségügynek vagy akár mindennapi életünk-

nek, amelyben ne okozott volna kisebb-nagyobb 

változást a koronavírus. Toldi Gergellyel – a Fiatal 

Kutatók Akadémiájának vezetőségi tagjával, jelen-

leg Angliában dolgozó neonatológussal – a kis-

mamákra, az újszülöttekre és az orvosokra nehe-

zedő fokozott terhelésről beszélgettünk. 

 

Felrázott a kialakult helyzet – Fiatal kutató a 

tesztelés frontvonalában 

 

Hogyan éli meg egy molekuláris genetikával fog-

lalkozó, az elmúlt években kutatólaboratóriumban 

dolgozó fiatal biológus a koronavírus-járványt? 

Csuka Dorottya tudományos munkája mellett már-

cius közepe óta önkéntesként részt vesz a korona-

vírus-fertőzés laboratóriumi diagnosztikájában. 

Volt olyan hét, amikor heti három alkalommal, reg-

gel 8-tól este 10 óráig vagy még tovább. Sikerél-

ményt és érzelmi mélypontot egyaránt hozó ta-

pasztalatairól beszélt az mta.hu-nak. 

 

Klinikai vizsgálatok Európában és 

Magyarországon a Covid-19-járvány idején 

 

Jelenleg 500 felett van a Covid-19 betegség 

gyógyszeres kezelését célzó klinikai vizsgálatok 

száma a világban. Sok olyan, más betegségekre 

használt gyógyszert vizsgálnak, amelyek hatéko-

nyak lehetnek az új koronavírus ellen is. A vizsgá-

latok legnagyobb része kutatói kezdeményezésű, 

azaz nem nagy gyógyszercégek, hanem egyete-

mek és kutatóintézetek szervezik és szponzorálják 

a vizsgálatokat. Ezek támogatására jött létre a 

European Clinical Research Infrastructure Network 

(ECRIN) elnevezésű nemzetközi szervezet, 

amelynek Magyarország is tagja. Az mta.hu a ma-

gyar tagszervezet vezetőjét, Kovács L. Gábor aka-

démikust kérte fel az alábbi összefoglaló megírá-

sára. 

 

 

 

 

Hogyan tartsuk össze a családot a 

járványhelyzetben? 

 

A koronavírus miatti korlátozások – az óvodák, 

iskolák bezárása, a home office munkavégzés, a 

szabad mozgás beszűkülése, a személyes kap-

csolatok mellőzése – váratlanul, alapjaiban változ-

tatta meg az életünket. Mindez nemcsak fizikailag, 

hanem pszichésen is fokozott terhet ró ránk, ezért 

a Magyar Pszichológiai Társaság szervezésében 

elérhetővé vált azoknak a pszichológusoknak a 

listája, akik díjmentes online tanácsadást tartanak 

a járvány miatt segítségre szorulóknak. Dr. Szabó-

Balogh Virág klinikai gyermek-szakpszichológussal 

és családterapeutával beszélgettünk a családok 

helyzetéről. 

 

Citokinvihar Covid-19-fertőzésben 

 

A Covid-19 betegség lefolyásáról és az egyes 

gyógyszerek alkalmazhatóságáról Szekanecz Zol-

tán (Debreceni Egyetem ÁOK Belgyógyászati Inté-

zet Reumatológiai Tanszék) és Constantin Tamás 

(Semmelweis Egyetem ÁOK II. Sz. Gyermek-

gyógyászati Klinika, Budapest) készített ábrával 

kísért összefoglalót az mta.hu-nak. 

 

A tudomány erős érvei az általános 

maszkviselés mellett – Makara Gábor 

neuroendokrinológust, az MTA rendes tagját 

kérdeztük 

 

El kell érni, hogy mindenki a saját ügyének is tart-

sa a járvány mielőbbi megszüntetését, amiben 

segíthet a maszkok körültekintő, általános alkal-

mazása – mondta az mta.hu-nak Makara Gábor 

orvosprofesszor. Az MTA rendes tagja hetek óta 

aktívan részt vesz abban a munkában, amellyel az 

Akadémia folyamatosan a döntéshozók figyelmébe 

ajánlja a járvánnyal kapcsolatos legfontosabb in-

formációkat. 

 

Tesztek, maszkok és ajánlások – a WHO 

szakértőit kérdeztük 

 

Milyen esetekben ajánlja a tesztelést az Egész-

ségügyi Világszervezet? Mi a jelenlegi álláspontja 

a maszkviselésről? Mikor csenghet le a járvány, és 

számíthatunk-e a vakcinára? Az mta.hu kérdéseire 

dr. Jakab Zsuzsanna, a WHO főigazgató-

helyettese és dr. Richard Pebody, a szervezet 

európai fertőzéskockázat-kezelési csoportjának 

vezetője küldött válaszokat. 

 

https://mta.hu/tudomany_hirei/koronavirus-a-neonatologus-szemevel-interju-toldi-gergellyel-110635
https://mta.hu/tudomany_hirei/koronavirus-a-neonatologus-szemevel-interju-toldi-gergellyel-110635
https://mta.hu/mta_hirei/felrazott-a-kialakult-helyzet--110634
https://mta.hu/mta_hirei/felrazott-a-kialakult-helyzet--110634
https://mta.hu/tudomany_hirei/klinikai-vizsgalatok-europaban-es-magyarorszagon-a-covid-19-jarvany-idejen-110632
https://mta.hu/tudomany_hirei/klinikai-vizsgalatok-europaban-es-magyarorszagon-a-covid-19-jarvany-idejen-110632
https://mta.hu/tudomany_hirei/hogyan-tartsuk-ossze-a-csaladot-a-jarvanyhelyzetben-110609
https://mta.hu/tudomany_hirei/hogyan-tartsuk-ossze-a-csaladot-a-jarvanyhelyzetben-110609
https://mta.hu/tudomany_hirei/citokinvihar-covid-19-fertozesben-110610
https://mta.hu/tudomany_hirei/a-tudomany-eros-ervei-az-altalanos-maszkviseles-mellett-makara-gabor-neuroendokrinologust-az-mta-rendes-tagjat-kerdeztuk-110605
https://mta.hu/tudomany_hirei/a-tudomany-eros-ervei-az-altalanos-maszkviseles-mellett-makara-gabor-neuroendokrinologust-az-mta-rendes-tagjat-kerdeztuk-110605
https://mta.hu/tudomany_hirei/a-tudomany-eros-ervei-az-altalanos-maszkviseles-mellett-makara-gabor-neuroendokrinologust-az-mta-rendes-tagjat-kerdeztuk-110605
https://mta.hu/tudomany_hirei/a-tudomany-eros-ervei-az-altalanos-maszkviseles-mellett-makara-gabor-neuroendokrinologust-az-mta-rendes-tagjat-kerdeztuk-110605
https://mta.hu/tudomany_hirei/tesztek-maszkok-es-ajanlasok-a-who-szakertoit-kerdeztuk-110604
https://mta.hu/tudomany_hirei/tesztek-maszkok-es-ajanlasok-a-who-szakertoit-kerdeztuk-110604
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Hogyan segíthetünk szervezetünknek a vírus 

elleni védekezésben? 

 

A világméretű COVID-19-járvány kezelésében 

jelentős az egyéni felelősség szerepe. Ahhoz, 

hogy a járványügyi szabályok szigorú betartásán 

túl hogyan tudunk még védekezni, ismernünk kell 

az emberi szervezet védekezési mechanizmusai-

nak az alapjait, a koronavírus-fertőzésre adott 

válaszreakcióját, és azt, van-e ennek a folyamat-

nak olyan pontja, ahol érdemes beavatkoznunk. Az 

mta.hu Falus András immunológust és Szűcs Gab-

riella belgyógyász-immunológus szakorvost kér-

dezte. 

 

Hogyan óvjuk meg az egészségügyi 

személyzetet a COVID-19-fertőzéstől? 

 

Az Európai Orvosakadémiák Szövetségének 

(FEAM) vezetősége az egészségügyi személyzet 

széleskörű és megfelelő védelmére hívja fel a fi-

gyelmet a COVID-19 elleni harcban. 

 

Itt kérhet lelki támaszt a járvány idején – 

önkéntes pszichológiai segítők listája 

 

Kihez fordulhatnak azok, akik a járvány miatt kiala-

kult helyzetben bizonytalanná váltak, szoronganak, 

félnek? A pszichológus szakma is az online térbe 

költözött: a Pszi Pont nevű oldalon elérhető pszi-

chiáterek, pszichológusok, mentálhigiénés szak-

emberek azt vállalták, hogy néhány alkalommal 

térítésmentes segítséget, krízisintervenciós szol-

gáltatást nyújtanak online vagy telefonon keresztül. 

 

62 vakcinajelölt készül az új koronavírus ellen – 

Falus András immunológussal elemeztük a 

WHO listáját 

 

A WHO 2020. április 4-én közzétett egy listát az új 

koronavírus ellen készülő vakcinákról. A listában 

összesen 62 vakcinajelölt szerepel, melyek külön-

féle működési elveken alapulnak, és a fejlesztés, 

valamint a klinikai vizsgálatok más és más stádiu-

mában vannak. A lista értelmezésére Falus András 

immunológus akadémikust kérte fel az mta. 

 

Orvosoknak és ápolóknak gyűjt a Magyar 

Tudományos Akadémia 

 

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak és 

doktorainak egy csoportja március 30-án felhívást 

tett közzé, melynek kezdeményezői elhatározták, 

 

hogy egyhavi akadémiai tiszteletdíjukat felajánlják 

a koronavírus-járványban megbetegedett emberek 

egészségéért első vonalban küzdő orvosoknak és 

munkatársaiknak, ezzel is kifejezve irántuk nagy-

rabecsülésüket és erkölcsi elismerésüket. 

 

A koronavírus okozta COVID–19-pandémia – 

Az Orvosi Hetilap összefoglalója 

 

Korábbi tapasztalatok és tudományos evidenciák 

2020. március végén. Váradi András, Ferenci Ta-

más és Falus András cikke az Orvosi Hetilapban. 

 

Magyar Orvosi Kamara: Aki kilép az utcára, 

hordjon szájmaszkot! 

 

Dr. Nagy Marcell igazságügyi foglalkozás-orvostan 

szakértő, a Magyar Orvosi Kamara titkárának ápri-

lis 8-ai írása arról, miért mikor és hogyan használ-

junk szájmaszkot, és miért okoz zavart a WHO 

jelenlegi álláspontja. 

 

Ott a végünk, ha nem beszéljük meg nyíltan, mi 

jó, és mi nem a járvány kezelésében – a 24.hu 

interjúja Ferenci Tamással 

 

Nagyon későn kezdtük a tesztelést, és még mindig 

nem elég széles körben végezzük, ezért csak be-

csült adataink vannak a koronavírus-fertőzöttek 

valódi számáról. A kormány létrehozott egy mate-

matikusokból, statisztikusokból álló munkacsopor-

tot, hogy adatelemzéssel és prognózisokkal segít-

se a járványügyi intézkedéseket. Ferenci Tamás 

biostatisztikus, az Óbudai Egyetem docense is e 

munkacsoport tagja. Szerinte egyelőre jól állunk, 

de őszintén beszélt a kockázatokról és a hiányos-

ságokról is. Balavány György interjúja a 24.hu-n. 

 

A járvány miatt sokaknak bezárult a világ – 

Hazai vizsgálat a 65 felettiek helyzetéről 

 

A magyarországi 65 éven felüliek társas kapcsola-

tait vizsgálta a Társadalomtudományi Kutatóköz-

pont két munkatársa, Messing Vera és Ságvári 

Bence. Az európai összehasonlításban kifejezetten 

zárkózottnak számító korosztály egy részét külö-

nösen érzékenyen érintik a járvány terjedésének 

lassítását célzó rendkívül fontos korlátozások. 

 

Hogyan kutassunk embereket humán 

kontaktus nélkül? – Az MTA ajánlásai 

 

Távkutatási eljárások viselkedéskutatóknak. 

 

 

https://tudomany.hu/cikkek/hogyan-segithetunk-szervezetunknek-a-virus-elleni-vedekezesben-110593
https://tudomany.hu/cikkek/hogyan-segithetunk-szervezetunknek-a-virus-elleni-vedekezesben-110593
https://mta.hu/tudomany_hirei/hogyan-ovjuk-meg-az-egeszsegugyi-szemelyzetet-a-covid-19-fertozestol-110582
https://mta.hu/tudomany_hirei/hogyan-ovjuk-meg-az-egeszsegugyi-szemelyzetet-a-covid-19-fertozestol-110582
https://mta.hu/tudomany_hirei/lelki-tamasz-jarvany-idejen-onkentes-pszichologiai-segitok-listaja-110572
https://mta.hu/tudomany_hirei/lelki-tamasz-jarvany-idejen-onkentes-pszichologiai-segitok-listaja-110572
https://mta.hu/tudomany_hirei/62-vakcinajelolt-keszul-az-uj-koronavirus-ellen-falus-andras-immunologussal-elemeztuk-a-who-listajat-110578
https://mta.hu/tudomany_hirei/62-vakcinajelolt-keszul-az-uj-koronavirus-ellen-falus-andras-immunologussal-elemeztuk-a-who-listajat-110578
https://mta.hu/tudomany_hirei/62-vakcinajelolt-keszul-az-uj-koronavirus-ellen-falus-andras-immunologussal-elemeztuk-a-who-listajat-110578
https://mta.hu/mta_hirei/orvosoknak-es-apoloknak-gyujt-a-magyar-tudomanyos-akademia-110579
https://mta.hu/mta_hirei/orvosoknak-es-apoloknak-gyujt-a-magyar-tudomanyos-akademia-110579
https://akjournals.com/view/journals/650/161/17/article-p644.xml
https://akjournals.com/view/journals/650/161/17/article-p644.xml
https://mta.hu/tudomany_hirei/magyar-orvosi-kamara-aki-kilep-az-utcara-hordjon-szajmaszkot-110577
https://mta.hu/tudomany_hirei/magyar-orvosi-kamara-aki-kilep-az-utcara-hordjon-szajmaszkot-110577
https://24.hu/belfold/2020/04/07/koronavirus-biostatisztikus-ferenci-tamas-halalozas-prognozis-interju/
https://24.hu/belfold/2020/04/07/koronavirus-biostatisztikus-ferenci-tamas-halalozas-prognozis-interju/
https://24.hu/belfold/2020/04/07/koronavirus-biostatisztikus-ferenci-tamas-halalozas-prognozis-interju/
https://mta.hu/tudomany_hirei/a-jarvany-65-even-feluliek-tarsas-kapcsolataira-gyakorolt-hatasat-vizsgaltak-110522
https://mta.hu/tudomany_hirei/a-jarvany-65-even-feluliek-tarsas-kapcsolataira-gyakorolt-hatasat-vizsgaltak-110522
https://mta.hu/tudomany_hirei/hogyan-kutassunk-embereket-human-kontaktus-nelkul-110441
https://mta.hu/tudomany_hirei/hogyan-kutassunk-embereket-human-kontaktus-nelkul-110441
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Online tananyaggyűjtemény távoktatáshoz az 

MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási 

Programjának csoportjaitól 

 

A koronavírus miatt kialakult oktatási helyzetben a 

Magyar Tudományos Akadémia egy digitális tan-

anyagokat, rendszereket tartalmazó gyűjteményt 

állított össze a tanári munka segítése érdekében, 

az MTA elnöke által 2016-ban indított Tantárgy-

pedagógiai Kutatási Program 19 csoportjának ed-

digi, ebben a helyzetben felhasználható eredmé-

nyeiből. 

 

Az alsósok távoktatását segíti a Szegedi 

Egyetem és az MTA 

 

Megnyitotta az eddig diagnosztikus mérési célokat 

szolgáló feladatbankjait a Szegedi Tudományegye-

tem Oktatáselméleti Kutatócsoportja. A mérést 

szolgáló teszteket folyamatosan gyakorló felada-

tokká alakítják át. 

 

Járványellenes intézkedések: a legújabb 

számítások szerint Magyarország jó úton jár, 

de még sokáig ki kell tartani 

 

A londoni Imperial College megbízásából végzett 

legújabb modellszámítások a Magyarországon is 

meghozott szigorúbb intézkedések megalapozott-

ságát támasztják alá. Az eredmények szerint csil-

lapítás helyett elfojtásra kell törekedni, mert csak 

így tud megbirkózni az egészségügy a helyzettel. 

Addig, amíg megszületnek az egyéb eszközök a 

járvány leküzdésére, a modell szerint a szigorú, 

mindennapi életmódunkat megváltoztató intézke-

déseket újra és újra be kell vezetni. 

 

Magyarország átvenné a kezdeményezést a 

jövő járványaival szemben 

 

Az egyre súlyosbodó koronavírus-világjárvány 

bebizonyította azt, amire számos tudós figyelmez-

tetett: egy technológiafüggő, globalizált civilizáció-

ban, a klímaváltozás közepette nem elégséges, ha 

csak reagálunk a szemünk előtt kialakuló vész-

helyzetekre. Egy kutatókból álló szakértői csoport 

olyan protokollt dolgozott ki, mellyel azonosíthatók 

a potenciális új kórokozók, és képesek lehetünk 

proaktívan tenni a járványok kialakulása ellen. A 

DAMA protokoll alkalmazásával a világon elsőként 

Magyarország veheti át a kezdeményezést az 

ismeretlen kórokozóktól. 

 

 

A WHO összeállítása a koronavírus körüli 

tévhitekről 

 

Ahogyan ez haváriák esetén lenni szokott, az új 

koronavírus-járvány kapcsán is megjelentek a 

tévhitek, egy súlyos problémára egyszerű módsze-

reket kínáló megoldások. A tudomany.hu összeállí-

tása az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kiad-

ványa alapján készült, célja a hiedelmek cáfolata 

és néhány alapvető kérdés tisztázása. 

 

Magyar kutatók jelentkezését várják 

 

A SZTAKI és a Wigner – a Magyar Tudományos 

Akadémia (MTA) támogatásával – úgy döntött, 

felajánlja az általuk üzemeltetett, kutatási célokra 

korábban létrehozott MTA Cloud számítási felhőt, 

benne saját számítási kapacitásukkal (több ezer 

processzor és több terabájt memória) az új koro-

navírus okozta járvány elleni küzdelemre. Várják 

olyan magyar kutatók, kutatócsoportok jelentkezé-

sét, akik a vírussal vagy a járvánnyal foglalkoznak. 

 

Ingyenes online kurzusok a koronavírusról 

 

Ingyenes webináriumot indít a barcelonai Tudo-

mány- és Technológiadiplomáciai Központ a koro-

navírus kapcsán felvetett kérdésekről. Nemzetközi 

szervezetek egészségügyi szakértői, tudománydip-

lomáciai és geopolitikai szakemberek segítenek 

eligazodni a témában az öt alkalomból álló online 

előadás-sorozat keretében. Szintén ingyenes on-

line kurzust indít a koronavírusról nemzetközi 

szakértők bevonásával a London School of Hy-

giene & Tropical Medicine. 

 

A társas távolságtartás véd a fertőzés ellen, de 

fel kell készülnünk emberi hatásaira 

 

A távolságtartás elsődleges, megfellebbezhetetlen 

szabály járvány idején. A társas viselkedést vizs-

gáló kutatók ugyanakkor arra figyelmeztetnek, 

hogy készüljünk fel arra, milyen nehézségeket 

okoz az ember saját társas természetével való 

megküzdés. Egyebek mellett erről írt Greg Miller 

tudományos újságíró a Science-ben. Az elszige-

teltség főleg az idős embereket érinti érzékenyen. 

A magyarországi idősek szociális kapcsolataik 

alapján különösen magányosnak számítanak Eu-

rópában. 

 

 

 

https://mta.hu/mta_hirei/online-tananyag-gyujtemeny-az-mta-tantargy-pedagogiai-kutatasi-programjanak-csoportjaitol-110432
https://mta.hu/mta_hirei/online-tananyag-gyujtemeny-az-mta-tantargy-pedagogiai-kutatasi-programjanak-csoportjaitol-110432
https://mta.hu/mta_hirei/online-tananyag-gyujtemeny-az-mta-tantargy-pedagogiai-kutatasi-programjanak-csoportjaitol-110432
https://mta.hu/mta_hirei/az-mta-sajat-eszkozeivel-tamogatja-az-iskolak-tavoktatasra-valo-atallasat-110429
https://mta.hu/mta_hirei/az-mta-sajat-eszkozeivel-tamogatja-az-iskolak-tavoktatasra-valo-atallasat-110429
https://mta.hu/tudomany_hirei/jarvanyellenes-intezkedesek-a-legujabb-szamitasok-szerint-magyarorszag-jo-uton-jar-de-meg-sokaig-ki-kell-tartani-110467
https://mta.hu/tudomany_hirei/jarvanyellenes-intezkedesek-a-legujabb-szamitasok-szerint-magyarorszag-jo-uton-jar-de-meg-sokaig-ki-kell-tartani-110467
https://mta.hu/tudomany_hirei/jarvanyellenes-intezkedesek-a-legujabb-szamitasok-szerint-magyarorszag-jo-uton-jar-de-meg-sokaig-ki-kell-tartani-110467
https://mta.hu/tudomany_hirei/magyarorszag-atvenne-a-kezdemenyezest-a-jovo-jarvanyaival-szemben-110461
https://mta.hu/tudomany_hirei/magyarorszag-atvenne-a-kezdemenyezest-a-jovo-jarvanyaival-szemben-110461
http://tudomany.hu/cikkek/a-who-osszeallitasa-a-koronavirus-koruli-tevhitekrol-110490
http://tudomany.hu/cikkek/a-who-osszeallitasa-a-koronavirus-koruli-tevhitekrol-110490
https://wigner.hu/hu/tobb-ezer-processzort-es-tobb-terabajt-memoriat-ajanl-fel-sztaki-es-wigner-fk-jarvany-elleni
https://mta.hu/mta_hirei/scidiptalks-mit-tehet-a-tudomanydiplomacia-a-jarvanyok-megfekezeseert-110488
https://mta.hu/mta_hirei/a-tarsas-tavolsagtartas-ved-a-fertozes-ellen-de-fel-kell-keszulnunk-emberi-hatasaira-110477
https://mta.hu/mta_hirei/a-tarsas-tavolsagtartas-ved-a-fertozes-ellen-de-fel-kell-keszulnunk-emberi-hatasaira-110477


Hírek 

708 

Tájékoztatók gyerekeknek és időseknek 

jelnyelven és cigány nyelven az MTA oktatási 

kutatócsoportjától 

 

A Nyelvtudományi Intézet (MTA Kiváló Kutatóhely) 

Többnyelvűségi Kutatóközpontjában működő 

MTA-NYTI NyelvEsély Szakmódszertani Kutató-

csoport elkészítette a gyerekeknek szóló koronaví-

rus-tájékoztatók magyar jelnyelvi és romani nyelvű 

változatait. Jelnyelvi tolmácsolással megnézhető 

Magyarország Kormányának idősekhez szóló fel-

hívása is, valamint a Heim Pál Országos Gyer-

mekgyógyászati Intézet Mentálhigiéniai Központ 

kisfilmje. 

 
Forrás: https://mta.hu/mta_hirei/az-mtahu-osszeallitasai-

a-koronavirus-helyzetrol-110465 

 

Válogatta: Fonyó Istvánné 

 
 
 
 

https://mta.hu/mta_hirei/tajekoztatok-gyerekeknek-es-idoseknek-jelnyelven-es-cigany-nyelven-az-mta-oktatasi-kutatocsoportjatol-110498
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