Pártos Balázs

CORONA CORONAT 2020 -- Mohácstól Hirosimáig
Jobb félni, mint megijedni.

Magyarországon koronavírus járvány van, amely rengeteg direkt és indirekt áldozatot szed. A
sajtóban és a kormányzati tájékoztatásban napvilágra kerülő számokat nehéz megjegyezni, nehéz
őket kontextusba helyezni, sokszor egyáltalán értelmezni sem könnyű a helyzetet. Ez az anyag ezen
próbál változtatni. Nem nagy számokat, hanem pontos számokat szeretnénk bemutatni.

Sose halunk meg
Mennyi tehát az annyi, és mit tehetünk érte, hogy kevesebb legyen? A hivatalos adatok szerint a mai
napig 8 282 halottja van a járványnak. Ha azonban a KSH adatokat elemezzük, és az év végéig tartó
projekciót nézzük, sokkal nagyobb számot kapunk. (A számítás módszertanát részletesen
bemutatjuk.) Hogy jobban érezzük, hogy ezek a számok mit jelentenek, lássunk egy összehasonlítást.
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Természetesen nem tudjuk, hogy 2021-ben hogyan alakul az áldozatok száma, ezért a kérdőjelek.
Ezzel egyelőre nem foglalkozunk, mert a járvány jövő évi terjedését pontosan becsülni nem lehet.
A számítás menetét, amelynek 18-20 ezres többlethalálozás a vége, részletesen le fogjuk vezetni.
Arra kérjük az olvasót, hogy egyelőre fogadja el ezt a számot, és olvasson tovább.

Elfújta a szél
Hogy jobban érezzük, hogy ez a többlethalálozás mit jelent, vessük össze a teljes éves halálozásokat
az elmúlt 5 évben az ideivel, valamint a 2015-2019-as átlaghoz képest meglévő különbségek arányát
is nézzük meg.

A többlethalálozás közel 15%-os. Ez nagyon nagy szám, és csak azért nem több ennél, mert egyrészt
a járvány első hullámát a gyors kormányzati intézkedéseknek és a szerencsének köszönhetően
megúsztuk, másrészt van egy örömteli, de nehezen magyarázható tény: az 50-65 év közöttiek
valamiért jóval ellenállóbbak a vírussal szemben. (Elemzése későbbi fejezetben történik meg, de
mindenképpen figyelemre méltó tény, amelyből későbbi intézkedések születhetnek majd.)

A további adatok előtt tegyünk egy rövid, de fontos kitérőt, hogy megfogalmazzunk pár fontos
állítást:
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1. A járványt az egészségügy, az orvosok, ápolók és szakápolók nem tudják megállítani.
2. A járványt a kormány sem tudja megállítani. Sem Magyarországon, sem máshol.
3. A járványt a következő hónapokban a vakcinák sem fogják megállítani.
A járványt kizárólag azok az emberek tudják megállítani, akik komolyan veszik azt. Nekik szól ez az
írás.

A föl-földobott kő
Sokszor elhangzik a napokban, hogy már tetőzik a járvány, látni a végét, hamarosan minden jó lesz
megint. Megmutatjuk, hogy ez miért nem lehetséges egyhamar:
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Könnyen belátható, hogy az aktív fertőzöttek száma az a mutató, amelyik a legfontosabb a járvány
alakulása szempontjából. Az aktív fertőzöttekből lesznek a betegek, azokból a kórházban ápoltak, és
azoknak egy részéből (sajnos) a halottak. Az aktív fertőzöttek száma folyamatosan emelkedik
Magyarországon, (átmeneti?) platót csak az elmúlt héten mutat. Igaz, hogy mérséklődött az új
fertőzöttek számának növekedése, mert a kormány november 11-én meghozott intézkedései kicsit
valóban lassították a gyorsulás ütemét.

A gyógyultak száma azonban folyamatosan a regisztrált fertőzöttek 20 és 30%-a közötti sávban volt,
onnan csak az elmúlt 2-3 napban tört ki pozitív irányba (jó jel!), miközben az aktív fertőzöttek száma
emelkedik. Ennek az kell, hogy legyen a következménye, hogy több a beteg, több a kórházi ápolt és
több a halott is. (Megjegyzés: az adminisztrációs rendszer néha utoléri magát, ezért az elmúlt
napban csökkent az aktív fertőzöttek száma. Ez hatással van a kicsit javuló halálozásokra a lezárt
esetek arányában is, lásd később.)

Amikor majd az aktív fertőzöttek száma már tényleg nem nő majd tovább, (stabilan, hetekig nem
nő) akkor pár héten belül tényleg kevesebb lesz a beteg és a kórházi ápolt, és nagyjából 3 héttel
később csökkenésnek indul a halottak napi száma is. Addig nem.

Büszkeség és balítélet
Egy beteg vagy meggyógyul, vagy meghal. Azt már láttuk, hogy folyamatosan 30% körül van az
aktuálisan gyógyultak aránya az aktív fertőzöttekhez képest, de mi a helyzet a halálozásokkal? A
kormányzati tájékoztatás egy olyan mutatót hoz, ami sajnos nem túl informatív: azt mondják, hogy
az összes fertőzötthöz képest nézzük meg, hogy mennyi a (hivatalosan) koronavírusban elhunyt
ember. Ez a szám 2,5% környékén van, világviszonylatban átlagosnak tekinthető. Csak sajnos nem ez
a kérdés.

Nézzük elsőként az Operatív Törzs adatait

Mivel az aktív fertőzöttek és a halottak száma egyaránt nő, ahogy a gyógyultaké is, hasznosabb (és a
nemzetközi metodikával megegyező) az a számítás, ami a halálozásokat a lezárt esetekhez hasonlítja.
Maga a számítás nagyon egyszerű:

Halálozás lezárt esetre = (összes halott) / (összes halott + összes gyógyult)
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Ez a mutató Magyarországon kiugróan rossz, stabilan 7-9% környékén van. Ez azt jelenti, hogy ha
minden így marad, akkor a végére az összes, valaha megfertőződött ember 8%-a belehalt a
járványba. Ha pedig csak holnaptól kezdünk számolni, akkor a kb. 194 ezer aktív fertőzött 7.4%-a kb.
14 500 ezer ember – ennyi további halottra tehát biztosan lehet számítani a jelenleg fertőzöttek
száma alapján, és ezt kell hozzáadni az eddigi kb. 8 ezerhez. Ez 23 ezer halott, akkor is, ha holnaptól
már senki sem fertőződik meg. (Az IHME becslése is 20 ezer körüli értéket ad, lásd:
https://covid19.healthdata.org/hungary?view=total-deaths&tab=trend )

Megjegyzés: a lezárt esetekre a világátlag 3,1%-os mortalitást mutat. A kiugróan rossz magyar adat
oka NEM a magyar egészségügy alkalmatlansága, hanem a tesztelés hiányossága. Túl kevés
fertőzöttet ismerünk fel, ezért lényegesen magasabb nálunk az ismert esetekre számított halálozás.
Amikor járványügyi adatok közzétételéről van szó, akkor (is) gyakran előfordul, hogy valaki a
közölt információkat a kormánypárti-ellenzéki dichotómiában ítéli meg. A neki nem tetsző
dolgokra hajlamos azt hinni, hogy azt az információ közlője politikai meggyőződésből, esetleg
egyenesen politikai megrendelésre vagy politizálási szándékkal írja. Ez a megközelítés sokszor
káros az országnak, de jelen esetben konkrétan életveszélyes.

Bármit is gondoljunk a kormányról vagy az ellenzékről, egyértelműen közös érdekünk, hogy ne
betegedjünk meg – sem mi, sem a hozzánk közel állók ne haljanak bele. Ezért íródott az anyag.
Szintén lényeges, hogy teljes tévedés azt gondolni, hogy „nem baj, ha sokan meghalnak”, akik
„amúgy is öregek és betegek”, mert az nekünk „megéri”. Nem, ez semmilyen szempontból nem
éri meg, anyagilag sem. (Sokkal kevésbé csökkennek a kiadások [nyugdíj], mint amennyivel
nőnek [ellátás] és mint amennyivel a bevételek csappannak meg [hatalmas gazdasági
visszaesés].)
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Az ördög jobb és balkeze
Ha a KSH által vezetett statisztikával is összevetjük az előbb látott számokat, akkor a következőt
látjuk:

Sokkal, több mint 50%-kal több a KSH szerinti többlethalott [tehát direkt ÉS indirekt, többlethalott),
mint amennyi az Operatív Törzs szerint a direkt áldozat. Tény: Nem minden áldozat covidban hal
meg. Nem minden többlethalott koronavírus-halott. Egy részük valóban covidBAN, egy részük
covidDAL, és egy részük a covid-járvány következményeként hal meg.

A nap végén azonban ez szinte mindegy. Aki meghalt, az meghalt. Az elmúlt évekhez képest a
járvány a legnagyobb különbség, és a hálás vitatémán túlmutató jelentősége nincs, hogy mennyi
ebből a direkt (covid szövődményes) és mennyi az indirekt (elsőre nem indokolható többlet-) halott.
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Tükör által homályosan
Az év végéig várható halálozásokat különböző trendekkel próbáltuk becsülni. A legalacsonyabb a
lineáris trend, a legjobb illesztést pedig a hatványos trendgörbe adja. Elsőre nagy különbségnek
tűnik, hogy melyik fajta emelkedő tendenciát nézzük, ráadásul mindegyik hipotézis elég jó
matematikai illesztést ad. A végeredményeken viszont az látszik, hogy (pár héten belül) nincs akkora
különbség, hogy a kedvező vagy a kedvezőtlen trendet használjuk, mindegyik kb. 18-20 ezres
többlethalálozást ad idénre.

A trendválasztás különbsége inkább hosszabb távon erősödik fel, de ezt a becslést az idei év
végénél befejezzük, mert matematikailag indokolhatatlan egy trendet a jelen helyzetben 4-5 hétnél
hosszabb időre állandónak venni.

Ha a fenti táblázatban található adatokat kiegészítjük az év elején regisztrált elhunytak számával (a
KSH alapján), és az egész évet ábrázoljuk egy táblázatban, valamint a 2015-2019-es időszakra átlagot
készítünk (és az 53. hetet az idei 4 nappal vesszük számításba), ezáltal kiszámítva a többlethalálozást
és annak arányát a különböző korcsoportokban, a következő kép fogad minket.
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Amit itt látunk, az természetesen még nem biztos. Valószínű, de biztos majd akkor lesz, ha a KSH
közzé teszi az adatokat.

Elsőre érdekesnek tűnő, de igazából jelentőség nélküli vita volna, hogy melyik trendet fogadjuk el. A
legjobb is 147 ezer és a legrosszabb sem több mint 150 ezer halottat ad 2020-ra. Mondhatjuk, hogy
150 ezer környékét, azaz 18-20 ezres többlethalálozást nagyjából.

Van viszont egy nagyon érdekes dolog.
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Nem vénnek való vidék
Ha az adatokat korcsoportosan ábrázoljuk, és az eddigi tényeknél maradva a 47. hét végéig
ábrázoljuk, három érdekes dolgot figyelhetünk meg.

1. Az év elején egy nagyon erőteljes csökkenés volt a halálozásokban,
2. Március közepétől fogva folyamatos növekedés van (szinte, de nem) minden korcsoportban
3. Nem minden korosztályra ugyanúgy hat a vírus, és nem pontosan úgy nem, ahogy azt
várnánk (kakukktojás az 55-64 évesek korcsoportja, ahol a halálozások egész évben
csökkenő tendenciát mutattak)
Úgy tűnik tehát, hogy ez a járvány csendben egész évben szedte az áldozatokat, és ősszel
magasabb fokozatra kapcsolt. De nem egyenlő arányban. Hanem hogyan?
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Öregember nem vénember
Elsőként nézzük meg az elhunytakat kor szerinti bontásban, de ezúttal ne 5 éves sávokat, hanem
éveseket, azaz az elérhető legszűkebb bontást:

Egyértelműen látszik valami furcsa. A Ratkó korszakban születettek és az ő gyerekeik között több a
halott (elsőre nem meglepő, az ember is több ezekben a korosztályokban), és kicsit
sérülékenyebbnek tűnnek azok is, akik a 2. VH legnehezebb éveiben, 1942-45 között születek.

Ezek után arra vagyunk kíváncsiak, hogy ez az abszolút változékonyság mit okoz relatív módon: azaz
hogy az egyes korosztályokra relatíve mennyire veszélyes a covid. Két nagy ábra. Az elsőn a számítási
metódust lehet követni, a másodikon az eredmény van, a grafikon tetején egy magyarázattal.
Röviden: nem igaz, hogy a 65 év felettiekre extrán veszélyes a covid. Kicsit igaz, de sokkal inkább
igaz az, hogy az 50-65 évesek kissé védettek, és a 40-49 évesek és a 65 év felettiek
sérülékenyebbek. Az okot nem tudjuk, de nemzetközi trendnek tűnik. (Utóbbi elemzése meghaladja
az anyag kereteit)
2020.12.21.
Budapest

10

Pártos Balázs

2020.12.21.
Budapest

11

Pártos Balázs

2020.12.21.
Budapest

12

Pártos Balázs

Valahol Európában
A grafikonok magukért beszélnek. 16, a járványban súlyosan érintett, zömében európai országot,
valamint Izraelt és az Egyesült Államokat vetjük össze Magyarországgal (és szomszédjainkkal).
Bemutatjuk a járvány teljes második hullámát, kiemelve az utolsó adatpontot, azaz december 20át, valamint azt is megnézzük, hogy az egyes hónapokban hogyan alakult a járvány, azaz kinek
mikor sikerült (kicsit) megfékeznie, mikor szabadult nagyon el, és így tovább.

Fertőzöttek:
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Tesztelés:
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Halálozás:
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A magyar ugaron
A fertőzöttek száma egy hosszú, erősen emelkedő szakasz után (átmeneti?) tetőzést mutat az
elmúlt napokban. (Félő, hogy a karácsonyi és újévi időszakok erodálni fogják az elmúlt hetek
eredményeit.)

Megbetegedés és kórházi ellátás: a kórházi felvételek megtorpantak, a halottak száma nem követi
az invazívan lélegeztettekét, a kórházban ápolt betegek arány megfeleződött!
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A halálozások éves trendje: Az év eleji, közel 10%-os csökkenést a 46. hétre (november 15-re)
sajnos ledolgoztuk, és a tendencia további emelkedést mutat. A várható többlethalálozás idén 1820 ezer fő, azaz 14-15%.
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A remény rabjai
Egyre több szó esik az elmúlt hetekben és napokban a vakcináról. Melyik biztonságos, melyik ér ide
előbb, melyik a leghatékonyabb, hányan akarják egyáltalán beadatni maguknak, és így tovább.

Ezekbe a kérdésekbe ehelyütt jobban nem belemenve néhány dolgot muszáj elmondanunk:

1. Magyarországon tömeges méretekben oltani tavasz előtt nem lehetséges.
2. Az oltási hajlandóság egyelőre igen alacsony.

3. Ahhoz, hogy egy oltás társadalmi méretekben hatásos legyen, a lakosság minimum 60-70%át be kellene oltatni.
4. Az elérhető vakcinákat kétszer célszerű beadni, 3-4 hetes különbséggel, az immunitás
kifejlődése az első oltástól számított 1-2 hónap.

5. Az oltóanyagok tényleges hatékonysága (és mellékhatásai) a gyakorlatban derülnek ki.
Egyelőre nem tudjuk, hogy mennyire lesznek hatékonyak társadalmi méretben, azokra a
vírustörzsekre, amelyek folyamatosan változnak.
6. A vakcinák csak átmeneti védettséget nyújtanak, azokat félévente-évente valószínűleg
ismételni szükséges
7. A tömeggyártási kapacitás egyelőre nem tudja kielégíteni ezt az igényt.

Összefoglalva: A vakcinák remélhetőleg valóban megváltoztatják a járvány menetét, azonban ennek
időbelisége olyan, hogy 2021 első hónapjaiban a járványgörbében változást okozni egészen
biztosan egyetlen vakcina sem fog. Hogy később melyik és mennyit fog, azt később fogjuk megtudni.
Reméljük, hogy nagyon sokat.
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Szoba kilátással
Ha Ön idáig eljutott az olvasásban, az annak a jele, hogy a téma érdekli Önt, és ezt az anyagot
viszonylag érdekesnek tartotta. Még mindig felmerül a kérdés, hogy miért tartottuk fontosnak, hogy
ezt elmondjuk Önnek. Magyarul: mi ennek az írásnak célja? Kinek szól, mit akar mondani és miért?
Mit nem?
1. Az írás nem szeretne pánikot kelteni.
2. Az anyag nem azért íródott, hogy lejárassa a kormányt, és különösen nem a magyar
egészségügyet.
3. Az írás nem akar indulatokat felkorbácsolni sem.
Mit igen? A közölt anyag informálni szeretne. Segíteni a döntéshozatalban.

Egyrészt azért, mert Önnek ehhez az információhoz joga van. Jogában áll tudni. Másrészt azért,
mert a hatékony információközlés a legerősebb fegyverünk a járvány ellen. Harmadrészt azért, mert
egy társadalom együtt dönti el, hogy mit hozzon a jövő. Igen, még ha sokszor úgy is érzi, hogy Ön
kicsi pont a rendszerben, a sok kis pontból áll össze a rendszer. Önnek hatalma van. Hatalmában áll
döntéseket hozni, hatalmában áll másokat informálni, hatalmában áll változást elérni.

A társadalom egyének csoportja, összessége. Minden társadalmi változást saját magunkon tudunk
elkezdeni. Az Ön döntése elsősorban Önt, családtagjait és közvetlen barátait, ismerőseit érinti.
Sokunk döntése azonban mindannyiunkat.

Az írás szerzője nem szeretne tanácsot adni. Meggyőződése, hogy minden ember saját
akaratából, saját belátása szerint kell, hogy döntsön. Ehhez információt próbált adni a szerző,
hogy a döntések meghozatalakor legyen mire alapozni. Ettől függetlenül: a saját élete
mindenkinek a saját dolga.

Annyit tudok elmondani, hogy én mit teszek. Nos, vigyázok magamra és a környezetemre.
Kerülöm a társaságot, hordok maszkot, szedek vitamint. Tudom, hogy nincs 100%-os biztonság,
de igyekszem adni magamnak és a környezetemnek egy esélyt. (’Aki a lottón szeretne nyerni,
vegyen szelvényt’ alapon.)

A szerző tökéletesen egyetért azzal, amit erről a kormány kommunikál, azzal a kitétellel, hogy
én sokkal szigorúbb intézkedéseket hoznék, bár értelmetlennek látom a kijárási korlátozást. A
hivatalos kommunikáció:
https://koronavirus.gov.hu/sites/default/files/sites/default/files/imce/vigyazzunk_egymasra.jpg
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Háború és béke
A járvánnyal kapcsolatban (is) gyakori a háborús retorika. Harcban állni, legyőzni, frontok, stb.

Amikor egy ország a hagyományos értelemben háborúzni kezd, akkor természetesen tudja, hogy
veszteségei, akár komoly veszteségei lesznek. Azért háborúzik mégis, mert abban bízik, hogy az
ellenfelének, ellenségének még komolyabb veszteségei lesznek, ezért relatív nyereséget ér el. Így
vált minden vesztesége dacára a 2. világháború után az USA a világ szuperhatalmává. Kevesebb
veszteséggel jöttek ki a háborúból, és másokhoz képest jó helyzetbe kerültek. A pozíciójukat aztán
sok évtizeden át megtartották. A mi rossz példánk Trianon: a relatív veszteségünk sokkal nagyobb
lett, mint vártuk.

Még ha abszolút értelemben a nemzetközi porondon nincs is háború a jelen járványhelyzetben, a
relatív nyereség elérését illetően egészen biztosan az van. A nemzetközi nagypolitikát ma még olyan
szavak uralják az európai színtéren, hogy vétó, bizottság, alku. Egyelőre még van valamilyen
pozíciónk. A jövőbeni, 2022 utáni helyzetünket viszont alapvetően az fogja meghatározni, mint
országét, hogy relatíve milyen sikereket érünk el a járvány kezelésében.

Minden ország küzd, minden országnak komoly veszteségei vannak. Ha a mi veszteségeink lesznek a
legnagyobbak, az nemcsak arról szól majd, hogy sok a halottunk, hanem arról is, hogy akik életben
maradnak, sokkal rosszabb helyzetben lesznek, mint azt most gondolják. Ezt jó lenne elkerülni.

Az első világháború is rossz volt, de csak utána, a következményeként jött Trianon. Ez a
járványháború is rossz, de az a nagy kérdés, hogy mi jön utána. Ami utána lesz, az meg azoknak is
jön, sőt, főleg azoknak, akik magát a háborút túlélték.

Tehát nem mindegy, hogy mekkora veszteséggel zárunk, és nemcsak azok miatt, akik nem élik túl,
hanem magunk miatt sem, akik remélhetőleg túléljük.

Ha az Operatív Törzs adatait fogadjuk el, akkor minimum egy 25 ezres veszteség, ha a KSH-t, akkor
minimum egy 50 ezres veszteség már sajnos mindenképpen látszik a járvány végéig. De tényleg nem
mindegy, hogy meddig megyünk el ezen az úton.
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„Bölcsőd ez, s majdan sírod is
Mely ápol, s eltakar.”

Pártos Balázs
2020. december 21.
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Források:
https://koronavirus.gov.hu/
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_wnh004f.html?fbclid=IwAR1UxslQYI15QN
mfFUdNz8j9yGgsFVZWwbV1pVbAZ9x4V45iZhJVksjfdVU
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer
https://github.com/owid/covid-19-data/tree/master/public/data
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