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meretfurdalásban él, hogy már az élet első 
perceiben sem tudta megadni a gyermekének 
a jövőbeli gyógyulás esélyét („gondoskodjon 
gyermeke jövőjéről!”). Szerencsére ez nincs így, 
ezért fontos a korrekt, kiegyensúlyozott tájé-
koztatás, hiszen csak az esélyek ismeretében 
dönthetünk felelősen, anyagi lehetőségeink 
vagy egyéb preferenciá ink mentén.

Összefoglalás

Az őssejtek klinikai felhasználása csak részben 
gyakorlat; inkább ígéret, amelyet a tudomány 
remélhetőleg a nem túl távoli jövőben be is 
vált. A társadalmi elvárások, a gyógyulásba 
vetett hit óriási, és ezt sokan ki is használják. 
Ugyanakkor a kutatóknak, szakembereknek, 
tudósoknak kötelességük pontosan fogalmaz-
ni és tájékoztatni, etikusan eljárni, és felelős-
ségük tudatában nyilatkozni. Helyre kell 
billenteni a kiszínezett jövőképet, nem elő-
legezhetjük meg a zajló klinikai vizsgálatok 
eredményét, kiegyensúlyozott információk-
kal kell szolgálnunk. Ezt akkor is meg kell 

tennünk, ha várhatóan csalódást okozunk a 
hallgatóságnak, és könnyebb hinni a szirének 
hívogató énekének, mint a szikár tényeknek. 
Az „őssejtüzlet” agresszív marketingstratégiá-
jának kezelésében pedig szigorú törvényi 
szabályozás szükséges, illetve segítséget kell 
kérni az ebben hatósági jogkörökkel felruhá-
zott szervezetektől (Gazdasági Versenyhivatal, 
Fogyasztóvédelem). A humán egészségügyi 
szolgáltatásokat nem lenne szabad az egyéb 
szolgáltatásokkal egyező módon hirdetni 
(telefonos promóciók, reklámakciók: „egyet 
fizet – kettőt kap”, banki kölcsönakciók, nye
reményjátékok, sikerdíjazások: „hozz magaddal 
pácienst – engedményt kapsz”). A szakembe-
reknek pedig egyértelmű szakmai állásfogla-
lásokkal, felvilágosítással, egészségneveléssel 
kell támogatniuk e megtisztulási folyamatot.

Kulcsszavak: embrionális és szöveti őssejt, vér
képző őssejt transzplantáció, mezenhimális stró
masejt, autológ átültetés, allogén átültetés, köl
dökvérőssejtbank
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volt, hogy a multi- és transznacionális nagy-
vállalatok telephelyválasztását alapvetően 
befolyásolta az autópályák közelsége. A zöld-
mezős beruházások jelentős része a gyorsfor-
galmi úthálózat már meglévő elemeihez, il-
letve azok 30–40 kilométeres sávjához kap-
csolódott. Mivel e külföldi tőkét működtető 
vállalatok a kilencvenes évek közepén elért 
stabilizáció, illetve a meginduló gazdasági 
fejlődés igen fontos tényezői voltak, szinte 
kézenfekvő elhinni, hogy az autópálya-háló-
zat önmagában képes területi fejlődést gene-
rálni; csak sztrádákat kell építeni, amelyek 
automatikusan befektetőket vonzanak az 
adott területre. 

E gondolatmenetet szervesen egészítette 
ki az a felismerés, hogy az ország térségeinek 
talán legfontosabb gazdasági erőforrása a föld-
rajzi fekvés, vagyis az, hogy egy adott terület 
időben milyen messze fekszik a nyugati (ex-
port-) piacoktól (Faluvégi et al., 2005). Innen 

1. Bevezetés

Ma a globalizáció folyamata jelentősen befo-
lyásolja a gazdasági életet, és ezt a tényt az 
Európai Unió is felismerte. Fontos az egyes 
térségek gyors elérhetősége, így nagy súlyt kell 
fektetni a közlekedési hálózatok minél na-
gyobb arányú kiépítettségére és minél maga-
sabb színvonalú üzemeltetésére. A fejlett 
európai országokban az infrastruktúra terüle-
ti fejlődést generáló, illetve kiszolgáló szerepe 
már évtizedek óta nem szorul bizonyításra. E 
felfogás következtében Nyugat-Európában 
évtizedeken át nagy ütemben folyt az autó-
pálya-hálózatok kiépítése.

A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésétől a 
magyar politikai és üzleti életben is egyértel-
műen azt várják, hogy ezek a beruházások 
jelentősen járuljanak hozzá az érintett térsé-
gek, illetve az ország gazdasági fejlődéséhez. 
A kilencvenes évek általános tapasztalata az 
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már csak egy lépés volt a következtetés: sürgő-
sen bővítenünk kell a hazai gyorsforgalmi 
úthálózatot, mégpedig úgy, hogy egyes ele-
mei rendszert alkotva lerövidítsék a nyugati 
határszél eléréséhez szükséges időt. A politika 
mindig a gazdaságélénkítő hatással, illetve az 
elmaradott régiók felzárkóztatásával, gazda-
sági vérkeringésbe való bekapcsolásával ma-
gyarázza a gyorsított autópálya-építéseket, 
holott a konkrét nyomvonalak kialakításakor 
figyelemmel kell lenni a nemzetközi kapcso-
lódásokra, a helyi forgalmi, területfejlesztési, 
környezetvédelmi, illetve a politikai (lobbi) 
szempontokra is (Tóth, 2013).

Egyre gyakrabban merül fel az a kérdés, 
hogy vajon tényleg ilyen jelentős szerepet 
játszik-e a gyorsforgalmi úthálózat a befekte-
tők telephelyválasztásában, és valóban hajlan-
dók lesznek-e tömegesen kelet és dél felé 
terjeszkedni (Németh, 2008). E tekintetben 
azonban eltérőek a tapasztalatok. Az autópá-
lyák a fejlettebb területeken inkább csak a 
dinamikus növekedés fennmaradásához já-
rulnak hozzá, míg a fejletlenebb területeken 
önmagukban is növekedést generálhatnak. 
Ha a perifériális területeken az endogén lehe-
tőségeket nem ösztönzik megfelelően, akkor 
a vártnál kisebb lesz a közlekedési beruházás 
kedvező hatása, sőt, hátrányos hatások is meg-
jelenhetnek, például az „agyelszívás”, a népes-
ség kedvezőtlen korösszetételének kialakulá-
sa és az elvándorlás, hiszen az autópályák 
azokba a központokba csábítják a tőkét és a 
képzett munkaerőt, ahol nagyobb hasznot 
remélhetnek, következésképpen az export és 
az üzleti lehetőségek koncentráltsága nő (Mar-
tin, 1999). Az autópálya megépülése bizonyos 
mértékben javítja a már működő vállalkozá-
sok piaci pozícióját, értékesítési lehetőségeit, 
ami egyes kistérségek esetében az a forduló-
pont lehet, amely kimozdítja a helyi gazdasá-

got a stagnálásból (Bíró et al., 2006). De az 
is lehetséges, hogy a kisebb területi piacok 
tönkremennek, mert nem tudnak versenyez-
ni a központi területekkel.

Azt állítjuk tehát, hogy a magyarországi 
autópálya-fejlesztések esetében is ezekkel a 
dilemmákkal kell megküzdenünk minden 
egyes alkalommal. Amint azt látni fogjuk, a 
kérdés csak nagyon nehezen vagy nem is 
dönthető el, hiszen jelentős szerepe van annak, 
hogy az ország mely területéről beszélünk, és 
annak is, hogy mely évekről. Mivel a jövőbe 
senki nem lát, a múltból szerzett tapasztala-
taink alapján kell minél szakszerűbb módon 
megtervezni a következő infrastruktúra-be-
ruházásokat, mert – ahogy általánosságban 
említettük – a pontatlan tervezés adott eset-
ben több kárt okozhat, mint amennyi hasz-
not remélnek tőle.

2. Módszertani megfontolások

Cikkünkben azt vizsgáljuk, hogyan viselked-
tek az egy főre eső bruttó átlagkereset, a mun-
kanélküliségi ráta (a munkanélküliek aránya 
a gazdaságilag aktív népesség százalékában) 
és az ezer főre vetített cégsűrűség mutatói az 
egyes autópálya-szakaszok átadását megelőző 
és követő négy évben. A százalékos változást 
a 0. (tehát a középső) évhez viszonyítva vizs-
gáltuk, azt vettük 100%-nak.

Adatsorainkat azonban némileg tovább 
kell árnyalnunk, ugyanis a Központi Statiszti-
kai Hivatal (KSH) módszertanában változá-
sok következtek be a vizsgált évek alatt. Eze ket 
statisztikai úton elimináltuk. Az adatsorok egy 
része (például cégsűrűség 1992 és 1994 kö zött) 
hiányos. Előfordult továbbá, hogy me gyei 
adat nem állt rendelkezésre; ezeken a helyeken 
a régiós adatokat vettük figyelembe. Az ered-
mények számbavétele előtt fontos le szögez-
nünk, hogy a rövid vizsgált időszakok miatt 

már az autópályaszakaszok építésének pros-
peráló hatása is érvényesülhet a számokban.

3. Eredmények

Területi értelemben a vizsgált M1-es, M3-as, 
M5-ös és M6-os autópályaszakaszoknál csak 
olyan megyéket vettünk figyelembe, amelye-
ken azok nyomvonala áthalad (1. táblázat). 
Minden esetben az adott szakaszok átadását 
megelőző és követő négy-négyéves időszakok 
számait vetettük össze (megjegyzés: a -5. év 

autópályaszakasz átadás éve vizsgált megye
M1 Győr – Nyugat – Hegyeshalom 1996 Győr-Moson-Sopron
M3 Gyöngyös – Füzesabony 1998 Heves

Füzesabony – Polgár 2002 Borsod-Abaúj-Zemplén
M5 Kecskemét-észak – Kecskemét-dél 1997 Bács-Kiskun

Kecskemét-dél – Kiskunfélegyháza 1998 Bács-Kiskun
Kiskunfélegyháza – Szeged 2005 Csongrád
Szeged – Röszke 2006 Csongrád

M6 Dunaújváros – Bóly 2010 Tolna
Bóly – Pécs (M60) 2010 Baranya

1. táblázat • A vizsgált autópályaszakaszok (saját szerkesztés)

azon szakaszok esetében jelenik meg, amelye-
ket egy év különbséggel adtak át, de ugyan-
azokat a megyéket érintik, így elkerülhettük 
néhány adat kétszeri feltüntetését).

A statisztikai adatok alapján az autópálya-
építés hatására bekövetkező bruttó átlagke-
reset növekedését nem sikerült igazolnunk, a 
növekedés üteme az autópálya-építés előtt és 
után is szinte mindenhol megegyezett (1. ábra).

A munkanélküliség alakulása ennél sok-
kal hektikusabb az építkezések előtt és után 

1. ábra • Alkalmazásban állók bruttó átlagkeresetének alakulása megyénként. 
(Saját szerkesztés a KSH adatai alapján.)
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is (2. ábra). Csongrád megye esetében ráadá-
sul a ráta szigorú növekedésbe kezd. Feltéte-
lezhetjük, hogy ebben az esetben maga az 
autópálya-építés generálta a 0. és 1. évben az 
átmeneti csökkenést.

A cégsűrűség (agglomerációs fok) eseté-
ben megint nem mutatható ki egyértelmű 
összefüggés (3. ábra), bár Csongrád megye 
ebben az esetben is kiemelkedik a többi közül.

Kijelenthető, hogy egy-egy új autópálya-
szakasz magasabb színvonalú elérhetőséget 
biztosít, de a gazdasági feltételrendszer javí-
tása nem evidens, nem kimutatható.

4. Összefoglalás

Magyarország esetében tehát igen óvatosan 
kell kezelnünk az autópályák közvetlen terü-
letfejlesztő hatásaival kapcsolatos kijelentése-

ket. Kétségtelen tény, hogy az autópályák igen 
fontos eszközök egy-egy régió gazdaságának 
dinamizálásához, de korántsem elégséges 
feltételei az elérni kívánt növekedésnek. Ah-
hoz, hogy a sztráda ki tudja fejteni gazdaság-
ösztönző hatásait, megfelelő kiinduló állapo-
tok, valamint más dinamizáló tényezők 
együt tes megléte szükséges. A földrajzi hely-
zetből adódó előnyök és hátrányok mellett a 
humán tőke, a képzettség, az innovációs 
képesség, a piacképes tudáselemek jelenléte 
említhető, az intézményi és műszaki infra-
struktúra szerepe ugyancsak meghatározó. 

Következésképp a transzeurópai közleke-
dési hálózatok (TEN-T) új tervei nem feltét-
lenül segítik elő egy-egy régióban a gazdasági 

fellendülést vagy a munkanélküliség csökke-
nését. Ha a társadalmi-gazdasági közeg 
kedvez a befektetéseknek egy térségben, ak-
kor valószínű, hogy az új közlekedési beru-
házás lökést ad a gazdasági tevékenységeknek. 
Az a feltételezés, hogy az utak mindig jótéko-
nyan hatnak egy terület fejlődésére, hibás. 
Egy autópálya megépítését akkor lehet a 

„közérdek mindenekelőtt” elv megtestesítésé-
nek tekinteni, ha bebizonyították annak re-
gionális előnyeit, és nincsen más olyan lehe-
tőség, amellyel hasonló eredményt lehetne 
elérni (Németh, 2005; Kajtor, 1997).

Kulcsszavak: térségfejlesztés, autópálya, cégsűrű
ség, munkanélküliség, átlagkereset, gazdaság

2. ábra • A munkanélküliségi ráta alakulása megyénként. 
(Saját szerkesztés a KSH adatai alapján.)

3. ábra • Ezer lakosra vetített cégsűrűség (agglomerációs fok) alakulása megyénként.
(Saját szerkesztés a KSH adatai alapján.)

4. ábra • A gazdaság és a közlekedési beruházások összefüggései. 
(Saját szerkesztés Banister–Berechman, 2001 alapján, átdolgozta Fleischer, 2003, 24.)
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galmazás, miszerint az epigenetika azokkal a 
génexpresszió során bekövetkező és öröklődő 
változásokkal foglalkozik, amelyek nem jár-
nak a DNS-szekvencia megváltozásával (Ho 

– Burggren, 2010). Az epigenetika területén 
az utóbbi években számos jelentős új tudomá-
nyos eredmény született (Falus, 2015). Ezek 
sürgetően hívták fel az ökotoxikológusok fi-
gyelmét is az eredmények megismerésére és 
az ismeretek felhasználására a saját szakterüle-
tükön. Igaz, ahogy ez lenni szokott, már évti-
zedekkel ezelőtt is érkeztek jel zések arra vo-
natkozóan, hogy az epigeneti kai jelenségeket 
az ökotoxikológiában is figyelem be kelle ne 
venni (Anderson et al., 1994), de komolyabb 
tudományos érdeklődés a téma iránt csupán 
az utóbbi évtized második felében keletkezett, 
ahogy ezt a témában megjelent cikkek száma 
is jelzi (1. ábra). A publiká ciók száma jelenleg 
exponenciálisan nő, ami jellegzetes trend az 
újonnan induló tudomány területeken. 

Viszonylag új keletűek azok a munkák, 
amelyek az epigenetikai jelenségek fontossá-
gára hívják fel az ökotoxikológusok figyelmét, 
illetve amelyek a témakörbe tartozó ökotoxi-
kológiai információkat foglalják össze. Az 
ökotoxikológiában megjelent epigenetikai 
tartalmú cikkek összefoglalói kevésbé tudo-
mányterületi áttekintések (review), inkább 

Az ökotoxikológusok a környezetünkben 
előforduló szennyező anyagok teljes életcik-
lusával foglalkoznak, azzal a felismeréssel, 
hogy a medicinában, mezőgazdaságban, 
iparban, máshol felhasznált kemikáliák nem 
csupán a célzott helyen fejtik ki hatásukat, 
hanem sokszor kikerülnek a természetbe is, 
és ott további folyamatok részesei lesznek. 
Következésképpen előfordulhat, hogy vala-
melyik kemikália nem várt helyeken okozhat 
olyan hatásokat, amelyek a természetes po-
pulációk és közösségek normális működését 
megváltoztatják. Gondoljunk a DDT klasz-
szikus példájára. A DDT a háborús időszak-
ban rengeteg életet mentett meg a tífusztól, 
más betegségektől, és ment meg a mai napig 
a maláriától, azonban a táplálékhálózatban 
felhalmozódva, megtizedelhet egyes madár-
populációkat, például a sólymokét. Egy idő-
ben sokkal közelebbi példa a diklofenak-ké-
szítményeké (nem-szteroid gyulladásgátló 
gyógyszerek), amelyek a környezetbe kijutva 
a kipusztulás szélére sodorták az indiai kese-
lyűket (Green et al., 2007). Előfordulhat tehát, 
hogy valamely nemes célra létrehozott vegyü-
letnek káros hatása lesz nem célszervezetekre.

Az epigenetikát többféle megközelítés 
szerint definiálhatjuk. Viszonylag széles kö-
rűen elfogadott a következő egyszerű megfo-


