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2020-ban a közbeszédet és az emberi magatartásokat, a politikai és 
gazdasági döntéseket a COVID-19 koronavírus világjárvány uralta. Ez a 
járvány többek között azért volt más, mint a többi, mert a modern korban 
történt, és mégis gazdasági világválság lett az egyik közvetlen 
következménye. Mivel a világgazdaság válságai ciklikus természetűek, és 
kb. tíz évente következnek be, így volt olyan várakozás, hogy „ideje 
lenne” kipattannia, ám az akkori elképzelések inkább a Föld felmelegedése 
nyomán kialakuló környezeti katasztrófát vizionáltak. Különös módon a 
mikroszkopikus méretű vírus – amely természeténél fogva korábban 
ismeretlen új tulajdonságokkal rendelkezett, terjedése, hatása a járvány 
kitörésekor jobbára ismeretlen volt – kivédhetetlennek tűnő terjedése, 
magas fokú fertőző képessége és a kezdetekben gyógyíthatatlansága 
teljesen új védekezési reflexeket hívott elő a politikai döntéshozókból. 
(Azok a kezdeti hangok, amelyek az influenzának sokkal nagyobb mértékű 
mortalitást tulajdonítottak, hamarosan elhaltak.) A világ dermedten 
figyelt. A döntéshozók pedig a középkori hírhedt pestis-járványok 
korábban hatékony védekezési módját határozták el: az emberek 
elkülönítését. Időt akartak nyerni, hogy egyfelől az egészségügyi 
rendszereiket felkészítsék a tömeges megbetegedésekre, másfelől, hogy 
többet megtudjanak a vírus természetéről, harmadrészt, hogy hatékony 
ellenszereket, szérumokat, gyógyszereket fejlesszenek. 

 
Világjárvány és tanulás, képzés 
 
A 2020. évi koronavírusos világjárvány a legtöbb ország egészségügyi 
rendszerét kissé felkészületlenül érte. Ez részben annak volt köszönhető, 
hogy az iparból átvettek bizonyos logisztikai fejlesztéseket és elméleteket, 
és jelentős mennyiségű kórházi ágyszám-leépítést hajtottak végre. Egyre 
inkább az egynapos műtéteket és kezeléseket részesítették előnyben. Az 
otthoni ápolást elősegítő módszereket és ösztönzési formákat dolgoztak 
ki. További célként tűzték ki a kórházi közfinanszírozott férőhelyek 
számának további radikális csökkentését.  

A világjárvány következtében megbetegedők ugyanakkor 
mindenféleképpen kórházi ellátást igényeltek. A vészhelyzet annyira 
hirtelen következett be, hogy alig maradt idő cselekedni. Ráadásul a 
járványnak megfelelő intézkedéseket minden országban egymáshoz közel 
eső időszakban kellett megoldani, mivel a globalizmus, továbbá a 
nemzetközi turizmus felerősítette a vírus gyors elterjedését az egész 
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földkerekségen. Amikor bekövetkezett a járvány, és hirtelen nagy számú 
kórházi ágyra, intenzív terápiás ellátásra és speciálisan képzett orvosok és 
ápolók ezreire lett volna szükség azok védőfelszereléseivel együtt, 
kezdetben egyszerűen hiányoztak a feltételek. 

Miközben a kormányzatok mindent megtettek a saját nemzetállamaik 
polgáraiért, hogy egymás elől elhozzák a gyártóktól a védekezéshez, 
betegellátáshoz szükséges gépeket, eszközöket és felszereléseket, az 
egészségügyi kormányzatok átcsoportosították a különféle szakterületek 
munkavállalóit – és rövid idejű továbbképzéseket tartottak az orvosoknak 
és az ápolóknak a rendkívüli helyzethez történő igazodás jegyében. 

A mostani rendkívüli helyzet azonban remélhetően egy-két éven belül el 
fog múlni. A most megszerzett ismeretekből, kompetenciákból, tudásból 
vajon mennyi lesz majd felhasználható „békeidőben”? És mi az, amit 
tanulni lehet a mostani egészségügyi problémából, a világjárványból? 

 
Vállalkozások túlélése: leépítés vagy (át)képzés 
 
A helyzet kézben tartása érdekében a tudósok és a politikusok arra a 
következtetésre jutottak, hogy időt kell nyerniük a megfelelő orvosi-
egészségügyi ellátás megszervezéséhez, ezért az embereknek 
távolságtartást és kijárási korlátozásokat írtak elő, ami viszont azzal járt 
együtt, hogy mintegy „le kellett állítani” a nemzeti gazdaságok jó részét. A 
gazdaság részleges leállítása viszont egyúttal azt jelentette, hogy 
megcsappant vagy akár teljesen el is apadt a vállalkozások bevétele. 
Akinek van vállalkozása, az tudja, hogy egy ilyen sokkot a legtöbb 
esetben akkor lehet túlélni, ha 1) van a cégnek pénzügyi tartaléka; 2) 
azonnal drasztikus költség-kurtításba kezd; 3) valahonnan (bankrendszer, 
állam, befektetők) hatékony, a túlélést garantáló segítséget kap. 

A túlélő vállalkozások mindenekelőtt a munkavállalóikat küldik vagy 
fizetés nélküli szabadságra, vagy kitalálnak valamilyen vész-üzemmódot 
(módosítanak a tevékenységükön, más bevételszerző piacot keresnek). 
Vannak olyan esetek, amikor a túlélés érdekében elbocsátják a 
munkavállalókat. (A cég eladása általában nem jelent garanciát arra, hogy 
a régi munkafolyamatokból bármi is megtartható lenne: a vevő az esetek 
többségében vagy értékesíthető vagyontárgyak, vagy piaci részesedése 
növelése reményében vásárolja fel a válság idején nehéz helyzetbe került 
vállalkozásokat – és nem azért, hogy pl. megtartsa a munkavállalókat.) 

Világgazdasági válság esetén a munkavállalói oldal helyzete a 
legnehezebb: a válság előidézésében nincsen szerepük: elszenvedik, ami 
körülöttük történik. A koronavírus-járványhoz kapcsolódóan egész 
iparágak vesztették el bevételi forrásaikat, főként a szolgáltatások 
területén. Az emberek közül sokan egyik hónapról a másikra, tartalékok 
nélkül élték mindennapjaikat, fogyasztásuk egy részét pedig hitelből 
biztosították maguknak. Válság idején az emberek elsősorban 
szolgáltatások igénybe vételéről mondanak le, továbbá elhalasztják 
beruházásaikat, építkezéseiket. A másik oldalon ugyanez további 
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megrendelő-vesztéssel járnak együtt, amely tovább növeli a 
munkanélküliséget. 

Nehéz a hirtelen érkezett válságot bölcsen kezelni: ha a vállalatokat 
segítik, azt nem biztos, hogy továbbadják munkavállalóiknak. Ha a 
bankrendszert, az nem biztos, hogy megjelenik a vállalati hitelezésben. Ha 
a munkanélkülivé váló magánszemélyeket, az lehet, hogy inkább további 
tartalék-képzéshez, és nem pedig a fogyasztás felpörgetéséhez vezet. 

A válság-kezelés módozatai között van, amikor az állam biztosít 
valamilyen megrendelést (munkalehetőséget). Ez történt például az 1929-
1933-as világválság idején, amikor Budapest város akkori önkormányzata 
jövedelem nélkül maradt építészeket kért fel arra, hogy olcsó 
építőanyagokból egyedi mintaházakat tervezzenek és építsenek. Ebből jött 
létre a Napraforgó utcai mintanegyed. 

Más esetekben megnézik, kinek milyen jövedelme maradt, és azt a 
bevételt egészítik ki annyival, amennyi a túlélést jelenti az adott 
családnak. Ennek előnye, hogy célzott, egyedi, helyzetre szabott, így 
hatékonysága is kiemelkedő lehet – hátránya a folyósításához szükséges 
ismeret, információ, bizalom elengedhetetlensége. Belátható létszámú, 
egymást jól ismerő közösségek önkormányzatainak lehet a lehetősége. 

Az ezredforduló utáni közgazdaságtanban terjedtek el a „feltétel nélküli 
alapjövedelem”-teóriák, amelyeknek gyakorlati megvalósítási lehetőségeit 
kínálja a mostani világválság. Volt arra példa, hogy adott ország vezetője 
a polgárainak egyszeri alkalommal állíttatott ki relatíve komoly összegről 
szóló csekkeket az államkincstár terhére. 

És van olyan út is, amely munkalehetőség hiányában a tanuláshoz, mint 
olyanhoz köti a pénzügyi segítség (segély) folyósításának lehetőségét. 

Globális járvány és világgazdasági válság – egyfelől hirtelen szűkké váló 
egészségügyi kapacitások, másfelől tömeges elbocsátások elsősorban a 
szolgáltatások területén. Ha az embereknél egyáltalán nem marad pénz, 
az negítav fogyasztási spirált indíthat be, amelynek következtében újabb 
és újabb iparágak dőlhetnek be – ha és amennyiben az államok tisztán a 
„piacra” bízzák a megtisztulást. Kockázatos, hiszen a hirtelen jött 
elszegényedés elégedetlenséggel, feszültségekkel jár, és ami először csak 
magányos élelem-lopás, az könnyen átcsap csoportos zavargásokba. Egy 
bizonyos szinten túl könnyen anarchia és öncélú pusztítás alakul ki. Ez 
egyetlen államnak sem érdeke. 

 
Megújulhatnak-e az oktatási rendszerek? 
 
Ahhoz képest, hogy a szervezetfejlesztés, mint olyan, a magyarországi 
közoktatás-vezetői képzés egyik több féléven át oktatott fő tárgya, 
meglehetősen kevés releváns szakirodalom közül lehet válogatni, olvasni. 

A 2020. évi válságkezelés első döntései közé tartozott, hogy a 
döntéshozók (politikusok) megkérték az embreket: maradjanak otthon. 
Vagy, ha mégis el kell menniük élelmet, gyógyszert venni, a lehető 
legszükségesebbeket elvégezni, esetleg dolgozni, tartsák egymástól a 



133 

fizikai távolságot, és viseljenek maszkot. Érdemes lenne megvizsgálni, 
van-e összefüggés a szociális (fizikai) távolságtartás, és az iskolázottság 
között. (Lehet, hogy van, lehet, hogy nincs.) 

Az oktatási rendszereket szinte egyik napról a másikra ún. távoktatásos 
formára állították át. A munkáltatókat arra kérték, munkavállalóiknak 
biztosítsanak ún. home office munkarendet. Egyik napról a másikra az 
embereknek újjá kellett szervezniük az életüket. A járvány múltával 
feladat lehet a digitális kompetenciák újragondolása, fejlesztések, oktatási 
tartalmak széles körű terjesztése, segítő szakmaként pedig e-mentorok 
kiképzése. A pedagógusoknak pedig széles körben kellene digitális 
kompetencia-fejlesztést végezni, felhasználva a világjárvány idején 
szerzett tapasztalatokat. 

Az emberek arra kényszerültek, hogy többedmagukkal, családtagjaikkal 
együtt legyenek otthon, egymással huzamos ideig összezárva. A 
különböző természetű szorongások, belső feszültségek sokasodtak. A lelki 
segélyszolgálatok alig győzték a telefonon és e-mail-en érkező kéréseket 
feldolgozni, a szakszerű segítséget nyújtani. Félő volt, hogy a veszély-
helyzetben megsokasodik a családon belüli erőszak, továbbá a 
világjárvány elmúltával megnövekszik az öngyilkosságok száma, valamint 
sok család felbomlik. Érdemes lenne megvizsgálni, a különböző országok-
ban hogyan kezelték a válsághelyzet pszichés terheit. Távlatokban 
gondolkozva, feladat lehet a társadalomtudományi / bölcsész területen 
belül a viselkedéselemző-, pszichológia-, mentálhigiénés- és más rokon-
képzések erősítése azzal együtt, hogy nem az a cél, hogy a 
munkaerőpiacon mindenki el tudjon helyezkedni, akinek ilyen végzettsége 
van, hanem társadalmi katasztrófák idején szakszerű önkéntes munkával 
lehessen rásegíteni az intézményrendszerek erőfeszítéseire. 

Az összezártságból fakadó feszültségeknek vannak további vonzatai is. 
Egyéni szinten a játékkonzolok bizonyára sokat segítettek az unaloműzés-
ben. Kiderült ugyanakkor a lakásszegénység pusztító hatása: a kb. 60 
négyzetméter alatti területeken három-négy fő nehezen tudja kialakítani a 
neki szükséges intim teret. Ráadásul általában megfelelő mozgási, 
sportolási energia-levezető lehetőségek híján maradtak. Folyton egymás 
személyes terébe kerültek. Korábbi közös családi tevékenység-élmények 
híján, sokszor nem tudtak mit kezdeni magukkal. A lakásszerkezetekben 
változás aligha várható, nem prioritás az embereknek nagyobb élettereket 
építeni. A közművelődési szakembereket (könyvtárosokat, művelődésházi 
programszervezőket, andragógusokat) ugyanakkor képzéssel fel lehetne 
készíteni arra, hogy akár karaténnal együtt járó válsághelyzetben 
„unaloműző”, hasznos, produktív programokat és tevékenységeket 
kínáljanak fel, akár a távoktatásban bevált csoportépítő szoftvereken 
keresztül. 

Válságban az emberek jelentős részét egzisztenciális gondok gyötrik – 
és vannak olyanok is, akik egészen elvesztik a munkájukat. Amikor 
elbocsátásokra kerül sor, a legveszélyeztetettebb csoportok az idősebb 
munkavállalók, a kevésbé képzettek (akiknek a tanulási képességeik 
gyengébbek) és a nők. Megfigyelhető mindez a különböző országok 
elbocsátási statisztikáiban, és nem volt ez másként a koronavírus-járvány 
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nyomán kialakult világválság idején sem. Ráadásul nekik a munkába 
állásuk sokkal nehezebb. Kijelenthető, hogy „lenullázódott” a gazdaságilag 
bőséges esztendők fejlődése, amikor is a különféle országokban olyan 
rétegek is bekapcsolódtak a munka világába, akik korábban a 
segélyezettek között voltak. A politikusok nekik képzési programokat 
szoktak szánni. A gyakorlatban azonban ezek a rétegek – még ha igénybe 
tudják is venni a számukra megnyíló képzéseket – csak akkor tudnak 
ismét elhelyezkedni munkaerőpiaci körülmények között, ha ismét 
gazdasági felfutás lesz. Vagyis kb. négy-öt év elteltével. A korábbi 
tapasztalatok azt mutatták, hogy a munka világából kipergők képzése 
ritkán hozza meg az előzetesen elvárt eredményeket, újbóli munkába 
állásuk, elhelyezkedésük pedig nem sok összefüggést mutat az ilyen 
helyzetben szerzett képzési, tanulási tapasztalataikkal. 

A képzés, oktatás ugyanakkor nagyon is hasznos lehet éppen azoknak, 
akik még megőrizték a tanulási képességeiket. Ők jellemzően 21-23 éves 
korukig tanultak, érettségiztek, majd felsőfokú vagy szakmai 
képzettségeket szereztek. Általában (szellemi) erőkifejtést igénylő, 
gondolkodtató, esetleg innovatív munkakörökben dolgoznak. A tanulást az 
államilag elismert képesítések megszerzését követően is folytatták: 
számos munkahelyen megszerezhető tanulási-képzési tapasztalatra tettek 
szert. Értékrendjükben a tanulásnak és a tudásnak kitüntetett helye van, 
és gyerekeiket is szeretnék az iskolában hosszú ideig benntartani. Ha 
lennének a válság-kezelésnek oktatási-képzési program-komponensei, 
akkor (vélhetően) a munkahelyi át- és továbbképzéseknek lenne a 
legnagyobb hozadéka. 

Válságban felértékelődni látszottak az ún. soft-skill-ek. Amikor az em-
berek úgy érzik, „összedől” az eddig oly jól megszokott világuk, szakmai 
kompetenciák enyésznek el és válhatnak szükségtelenné, az ember, mint 
egyén túlélését olyan készségek segíthetik, mint pl. a kapcsolatrendszere, 
másokkal való együttműködési készsége és saját egyéni döntéshozatala, 
felelősségvállalása; kommunikációja; szervezőkészsége; az a képessége, 
hogy van-e rugalmassága a tudását átvinni más területre (tudás-
transzfer); munka-, tevékenység-, alkotás-szeretet; mobilitás, ami azt 
jelenti, a munkáért akár messzire is képes ingázni vagy elköltözni. És ide 
tartozik még többek között a tanulási képesség is. 

A világjárvány idején számos ország teljes egészségügyi rendszere: 
orvosai és ápolói kizárólag a fertőző betegek kezelésére álltak át. 
Elhalasztották a tervezett műtétek ezreit, nem fogadták a betegeket a 
szakrendelők, és a háziorvosok egy részét is csak telefonon lehetett elérni. 
Remélhetően ritkán lesz az emberiségnek része hasonlóban. Tanulság 
lehet viszont, hogy kellene egy olyan önkéntesekből álló, saját polgári 
foglalkozását gyakorló „polgári hadtest”, akiket a hasonló vészhely-
zetekben lehetne nagyon gyorsan az adott szituációra kiképezni, és 
bevetni. (Kevesebbe kerülne, mint valamiféle állandó személyzet biztosí-
tása esetleges, valójában ritkán bekövetkező katasztrófára.) Ennek persze 
csak akkor van értelme, ha érződik, hogy hasznos, ha tényleg csak szük-
séghelyzetben (és nem valamely munka kiváltására spórolás céljából) ve-
tik be őket, ha van megbecsülés, és ha folyamatosan kapnak képzést és 
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más programokat. Fontos, hogy ne a munkanélküliség alternatívája 
legyen. 

Végül, felértékelődhetne az általános, hosszú ideig tartó, kulcskompe-
tenciákat erősítő alapképzés. Legalább a fejlett országokban egységesen 
18 éves korig tarthatna az általános tankötelezettség – a későbbi 
képezhetőség, fejleszthetőség, a tanulási képességek minél tovább tartó 
fenntartása érdekében. 

 
Esély az oktatási-képzési intézmények átstrukturálódására 
 
Egy ennyire komoly gazdasági megrázkódtatással együtt járó katasztrófa 
után egyfelől visszarendeződés szokott bekövetkezni, másfelől pedig 
mégsem állítható helyre teljes egészében a korábban megszokott 
környezet. Ilyenkor mutatkozik meg, mit érdemes megtartani, és mi az, 
ami esetleg túlhaladottá vált: érdemesebb lecserélni valamilyen más 
modellre. Egy-egy válság lehetőséget ad arra, hogy teljesen új eszközöket 
vezessenek be. 

Ilyen például, hogy az oktatásügyben a digitális átállás egyik pillanatról 
a másikra megtörtént. A pandemia előtt elenyészően kevés helyen, 
jóformán csak az informatikai képzést emelt óraszámban tanító iskolákban 
volt számítógépes labor – a vészhelyzet múltával érdemesnek mutatkozik 
valamiféle digitális műhely felállítása az iskolákban. Ez, mint szervezeti 
egység, szolgálhatja a tanárok és tanítók belső továbbképzését, digitális 
iskolai tananyagok fejlesztését, tanulók és tanárok együttműködését, 
összedolgozását a tartalomfejlesztésben (mert nem várható el minden 
tanártól, hogy jártas legyen pl. a videoszerkesztésban: vágásban, 
feliratozásban, képszerkesztésben – a tanulók egy része pedig komoly 
ilyen irányú gyakorlattal, tapasztalattal rendelkezik), illetve további 
szolgáltatásokat nyújthatna a bármely korú érdeklődőknek, esetleg más 
intézményeknek, iskoláknak. 

Ha nem önálló szervezeti egységben történik a gondolkodás, akkor egy 
amolyan „vészhelyzeti igazgató-helyettes” státust lehetne kialakítani – 
egy olyan sokoldalúan képzett és rendszeres továbbképzésben részesülő 
tanáré vagy pedagógia alapszakos személyé, aki válságok idején az 
átállást és visszaállítást menedzselné-bonyolítaná, és aki a vészhelyzeti 
működés idején az ezzel együtt járó folyamatokat – az intézmény többi 
vezetőjével együttműködve – a kezében tartaná. Ebben az esetben a 
szervezeti átalakítás-módosítás nem lenne állandó, hanem kifejezetten a 
kockázat-elemnzés módszerét követve, a beavatkozást eseményhez kötve 
valósítaná meg. 

A pandémia arra is rávilágított, melyek azok az iskolai kompetencia-
területek, amelyek vészhelyzeti működés esetén – a válság előtti 
formában – kezelhetetlenek. Magyarországon ilyeneknek bizonyultak a 
(mindennapos) testnevelés és az ének-zenei nevelés. Ezen a két területen 
radikális újragondolásra van szükség, hogy az iskolarendszer online-ná 
alakulása idején se legyenek veszélyben ezek az iskolai státusok. Azaz a 
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szervezetfejlesztés keretében a munkaközösségi munkát kellene 
megújítani, digitális irányítási elemekkel átszöni, esetleg a mindennapos 
testnevelést és a zenehallgatást „békeidőben” is részben online módon 
vezetni, vezérelni. (Pl. otthoni tornagyakorlatok az előbbi, irányított 
zenehallgatás az utóbbi műveltségterületnél.) Ugyanígy, a napközis vagy 
állandó tanulószobás tanítóknak és pedagógia szakos végzettségűeknek 
érdemes lehet megfontolni, hogy őket a közművelődési (régiesen: 
„népművelő”) kulturális szakemberekre jellemző ismeretekkel és szakmai 
gyakorlattal felruházni a tanulásszervezési képzéseken túlmenően. 

Oktatásirányítási szempontból a válság idején úgy lehetett megfelelni az 
új típusú feladatoknak, hogy az addigi erősen centralizált oktatási-képzési 
rendszerek néhány óra vagy nap alatt erősen decentralizált állapotba 
kerültek. Az intézményvezetők nem kaptak központi utasításokat, és 
maguk sem mertek kezdeményezőként fellépni. A pedagóguspályán 
dolgozók mintha csak egy ilyen állapotra vártak volna: felszabadultak az 
addig elnyomott alkotó energiák, és szinte azonnal megindult a 
tudásmegosztás és a jó gyakorlatok terjesztése. Az oktatásirányítás 
nélkül. Kérdéses, hogy a központi irányítás elviseli-e ezt az állapotot, és a 
válság megszűnését követően kiköveteli-e a teljes visszarendeződést, 
újabb csipkerózsika-álmot kényszerít-e az oktatás-képzés résztvevőire. 

Az, hogy az intézményvezetők nem voltak urai a helyzetnek, sok 
tekintetben amiatt lehetett, hogy esetleg nem voltak annyira 
magabiztosak a digitális platformok kezelésében. Visszarendeződés esetén 
ajánlatos továbbképzések keretében a digitális kompetenciák magasabb 
szintjére juttatnia az intézményvezetőket. Van alternatíva: amikor az 
intézmény tanuló szervezetté alakul át, és a pedagógusok egymást és a 
vezetést készítik fel a jövő kihívásaira. 

 
Összefoglalás helyett 
 
A világjárvány olyan új fajta lehetőségeket is adhat, amelyek korábban 
elképzelhetetlenek voltak. A meglevő tanár-hiány enyhítésére lehet olyan 
új eszközöket bevetni, mint például a természettudományos tárgyak 
központilag vezérelt digitális oktatása iskolatelevízión és az interneten 
keresztül elérhető tananyagok felhasználásával – és az iskolában pedig 
több kísérlettel, tanári bemutatóval. A digitális oktatással ki lehetne 
váltani az utazó tanárok egy részét. Ha a járvány múltával félig-meddig 
megmaradna a digitális oktatás, a felszabaduló időt iskolai szociális 
munkára, irányított tanár / tanulói beszélgetésekre lehetne fordítani. Több 
időt lehetne szánni a gyakorlatias feladatokon keresztül a kompetenciák 
fejlesztésére. A digitális oktatás fenntartásával maradna idő az ún. 
keresztkompetenciák eddigieknél alaposabb elmélyítésére (szociális 
kompetenciák, vállalkozói kompetenciák). Esélyt lehetne adni a 
transzgenerációs, továbbá a tanuló / tanár együttműködési 
kapcsolatoknak, a projekt-oktatásnak és más területeknek egyaránt. 


