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A Széchenyi István Egyetem helyi
termelési és jövedelmi hatásai

Dusek Tamás – Kovács Norbert

� A tanulmány elsô részében rövid, általános, ugyanakkor rendszerezô áttekintést adunk az
egyetemek helyi gazdasági hatásairól. Ezt követôen a gyôri Széchenyi István Egyetem lokális
termelési és jövedelmi hatásának nagyságát, valamint tovagyûrûzô hatását becsüljük meg.
A becslés az abszolút, elsôdleges és másodlagos hatások figyelembevételével történik. Az
Egyetem által támasztott kereslet tovagyûrûzô hatásainak modellezése során a keynesi
multiplikátor logikáját követjük. Multiplikátorunk két ponton eltér az eredeti formától. Egyrészt
a helyi fogyasztási hányaddal kalkulál, másrészt figyelembe veszi az elsôdleges termelési
és jövedelmi hatás több lépcsôben megvalósuló hatását. A modellünk segítségével becsüljük
továbbá az egyetem lokális gazdasági súlyát, termelési és jövedelmi hatásának helyi
fogyasztási hányad változására való érzékenységét. �

Az oktatási intézmények helyi gazdasági hatásainak vizsgálatára a szakirodalomban számos példát
találunk.1 A hazai felsôoktatási intézmények közül a gyôri Széchenyi István Fôiskola lokális gazda-
ságban betöltött szerepét sokoldalúan tárgyalja Hardi–Rechnitzer (2003) tanulmánykötete, amely a
termelésre, jövedelmekre, munkaerôpiacra, lakáspiacra és a területi mobilitásra gyakorolt hatásokat
is elemzi. A hazai szakirodalomból kiemelendô még Lados–Rechnitzer (2007) és Rechnitzer–
Smahó (2007) tanulmánykötete. Korábbi tanulmányunkban a Széchenyi István Egyetem helyi
munkaerôpiacra gyakorolt hatásával foglalkoztunk, külön tárgyalva a diákok munkavállalását
(Dusek–Kovács, 2009). Jelen tanulmányunkban a késôbb pontosítandó termelési és jövedelmi hatá-
sokat vesszük majd számba. A nemzetközi szakirodalomban is számos elemzéssel találkozhatunk,
így megemlíthetô Armstrong (1993), Bleaney et al. (1992), Bridge (2005), Brownigg (1973),
Felsenstein (1995) és Lewis (1988) munkája. Az egyes tanulmányok módszereinek és eredményei-
nek szisztematikus bemutatása nem célunk, az elemzésünkben azonban felhaszáljuk majd a korábbi
kutatások módszertanát. További tanulmánytípust képviselnek egy adott egyetem hatását bemutató,
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az egyetemek gondozásában megjelent anyagok, amelyek alapjául tudományos kutatások szolgál-
nak, de maguknak az eredményeknek a közlése mentes a szakirodalmi áttekintéstôl és a módszertan
részletes leírásától. 

Az egyetemek helyi gazdasági hatása vizsgálatának 
általános kérdései

Bármely gazdasági egység lokális gazdaságban betöltött szerepének vizsgálata során legalább két-
féle megközelítéssel találkozhatunk a szakirodalomban. Az elsô és egyben elterjedtebb meghatáro-
zás szerint a gazdasági hatás a ténylegesen megfigyelhetô gazdasági tevékenységek (termelés, jöve-
delem, foglalkoztatottság és általános üzleti légkör) és a gazdasági egység hiányában feltételezett
gazdasági tevékenységek közötti különbségként határozható meg (Beck et al., 1995). Az elsô meg-
közelítés során tehát azt mutatják be, hogy mi történne, ha az adott gazdasági egység egyáltalán nem
létezne, mennyivel kevesebb jövedelem keletkezne, mennyivel kevesebb foglalkoztatott lenne és
milyen további gazdasági változások lennének. A második megközelítés szerint ezt ugyanakkor
össze lehet vetni azokkal a lehetôségekkel, amelyek abból adódnának, hogy az adott gazdasági egy-
ség által felhasznált erôforrások a termelésben máshol is hasznosíthatók lennének. Ezen összevetés
hiányában nyilvánvalóan majdnem minden gazdasági szereplô pozitív szerepet töltene be és ennek
megfelelôen hangsúlyozhatja is pozitív szerepét a helyi gazdaságban, hiszen valamennyi foglalkoz-
tatottal rendelkezik és valamennyi jövedelmet elôállít tevékenysége során. A másik megközelítés
tehát a bruttó vagy abszolút hatáson túlmenôen figyelembe veszi a gazdasági egység erôforrásainak
alternatív felhasználási lehetôségeibôl származó termelési, jövedelmi, foglalkoztatotti és egyéb ha-
tásokat is, vagyis a nettó hatást vizsgálja, ami akár negatív is lehet. 

Bár a második megközelítés komplexebb és elvileg teljesebb körû leírást jelent, egyben több
feltevés használatát is megköveteli, míg az elsô megközelítés nagyrészt számszerû, megfigyelhetô
és valamilyen szinten mérhetô jelenségeket vesz csak számba. Így általában mindkét eljárásnak
megvan a létjogosultsága, ugyanakkor a vizsgálat tárgyát képezô gazdasági egységtôl nem függet-
len, melyiket célszerûbb használni. Az erôforrások alternatív felhasználási lehetôségeinek felméré-
se a mezôgazdaság, feldolgozóipar és szolgáltatás legtöbb ágában indokolt és lehetséges, mivel
adott vállalkozás outputjának léteznek közeli helyettesítô termékei és többnyire csekély to va gyû rû -
zô gazdasági hatással lehet számolni egy-egy gazdasági egység hiánya esetén. Az említett ágazatok
legtöbb vállalkozásának hiányát és helyettesítését más vállalkozásokkal könnyen el lehet képzelni.
Egy felsôoktatási intézménynek ugyanakkor nincs könnyen elképzelhetô helyettesítôje egy másik
felsôoktatási intézményen kívül. Az egyetemek sajátos és közeli helyettesítô termékek nélküli szol-
gáltatása és egyéb speciális hatásai nem teszik indokolttá az erôforrások más területen való felhasz-
nálásának vizsgálatát, ezért vizsgálatunkban az abszolút hatásokat fogjuk számba venni.

Az egyetemek sokszínû és egymással összefonódó, az 1. táblázatban összefoglalt hatásai közé
tartoznak többek között a kutatás-fejlesztési tevékenység, a migrációs és a lakosság korösszetételére
gyakorolt hatások, a vállalkozások letelepülésére gyakorolt vonzerô, a helyi lakáspiacra, a helyi po-
litikára, politikai aktivitásra, infrastruktúrára, közlekedésre, szolgáltatások összetételére, jellegére,
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kulturális javak kínálatára, a település imázsára stb. gyakorolt hatások. Ezen korántsem teljes felso-
rolás sokszínûsége és összetettsége mellett azok pontos lokalizációja sem lehetséges: egyrészt a ha-
tások több különbözô területi szinten érvényesülnek, az egyetem közvetlen környékének szintjétôl
(például fénymásolószalonok és éttermek) egy nehezen meghatározható, országhatárokon is átnyú-
ló szintig (vonzerô a vállalkozásokra és a diákokra). Másrészt a hatások különbözô szintjei mellett
azok területi hatókörének pontos, egyértelmû lehatárolása sem lehetséges; ugyanakkor az egyes ha-
tásokra vonatkozóan legalább nagyságrendileg meg lehet határozni annak a magterületnek a kiterje-
dését, ahol azok még intenzívebben érvényesülnek.

1. táblázat. Az egyetemek helyi hatásainak áttekintése

Forrás: Garrido-Iserte — Gallo-Rivera (2008) alapján saját összeállítás

Maguknak a szûk értelemben vett gazdasági hatásoknak számos klasszifikációja létezik. Így
meg lehet különböztetni a rövid távú és a hosszabb távon érvényesülô hatásokat, a pénzügyi és nem
pénzügyi hatásokat, az elsôdleges és másodlagos hatásokat. Elsôdleges hatások közé tartoznak a
közvetlen termelési, jövedelmi és foglalkoztatotti hatások, a másodlagosak közé a tovagyûrûzô
(multiplikátor) hatások. Ezen túlmenôen lehet vizsgálni a szûk értelemben vett gazdasági hatásokon
túlmutató számos szempontot: kulturális, demográfiai, politikai, infrastrukturális, társadalmi, okta-
tási hatásokat. Mindezen lehetôségek közül részletesebben és konkrétabban csak a leginkább mér-
hetô részt, a rövid távú gazdasági hatásokat nézzük meg majd.

A gazdasági hatások másik osztályozása direkt, indirekt és indukált hatásokat különböztet meg.
A direkt hatások az egyetemen oktatói, adminisztratív és egyéb munkakörben foglalkoztatott dolgo-
zók jövedelmei, valamint az egyetem beruházásai és mûködéséhez szükséges anyagi inputok révén
járulnak hozzá a termelés, a jövedelem és a foglalkoztatás szintjének növeléséhez. Másodszor, az
indirekt hatások az egyetem mûködése miatt felhasznált inputokat szolgáltató vállalkozásoknál ge-
nerált jövedelmet és foglalkoztatást jelenti. Harmadrészt megkülönböztetik az indukált hatást, ami a
jövedelmek elköltése miatt a multiplikátorhatással generált jövedelemmel és foglalkoztatással
egyenlô. 

Ez a három hatás ugyanakkor nem sajátosan az egyetemekhez kötôdik, hanem bármely gazda-
sági szereplônél jelentkezik. Munkaerôt alkalmaznak és különbözô inputokat használnak fel az
okmányirodák, hôerômûvek, menekülttáborok, büntetésvégrehajtási intézmények és bármely más
gazdálkodó egység is. A hatások egy része közös valamennyi gazdálkodó esetében. A sajátosan az
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egyetemekhez kötôdô és pénzben kifejezhetô, közvetlen hatások egyrészt az egyetemen tanuló diá-
kok városba vonzásával és városban tartásával, másrészt az egyetem miatt a városba érkezô, nem
diák látogatókkal és azok helyi kiadásaival függnek össze. Bár ehhez hasonló, az egyetemi városba
látogatókat vonzó hatása más szervezeteknek is lehet, az egyetemekével megegyezô nagyságrendû
látogató vonzásáról más intézmények esetében nem beszélhetünk. A település imázsát és arculatát
pedig az egyes intézmények egészen eltérôen befolyásolják, elég, ha csak a menekülttáborokkal, el-
megyógyintézetekkel, börtönökkel, hulladékégetôkkel szembeni negatív attitûdökre utalunk, szem-
ben az egyetemekhez, kutatás-fejlesztéshez kötôdô pozitív attitûdökkel. 

Tanulmányunkban az elsôdleges és másodlagos hatásokat különböztetjük meg, vagyis a direkt
és indirekt hatásokat együtt kezeljük, mivel az egyetemeknél a diákok speciális hatása sem a direkt,
sem az indirekt kategóriában nem helyezhetô el egyértelmûen. 

A Széchenyi István Egyetem termelési és jövedelmi 
hatása

A vizsgálat során párhuzamosan elemezzük a gyôri Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban:
Egyetem) termelési, valamint jövedelmi hatását. Az Egyetemnek a város és a régió életében betöl-
tött gazdasági szerepét vizsgálva túl kell lépnünk az elsôdleges jövedelmek – bérek, ösztöndíjak,
szociális támogatások – hatásának elemzésén, hiszen az intézmény jelenléte egyben jelentôs keres-
letet jelent a helyi gazdasági szereplôk számára. A kereslet két különbözô elemet tartalmaz.
Egyrészt az intézmény mûködési, beruházási kiadásait, másrészt az Egyetem foglalkoztatottainak,
diákjainak, valamint az intézmény miatt a városba látogatóknak a fogyasztását. A látogatók lehet-
nek az Egyetem által szervezett konferenciák és egyéb programok résztvevôi, a tárgyalásokra érke-
zôk, a diákokat meglátogató rokonok, ismerôsök stb. A látogatók hatása modellünkben elkülönített
érték, hiszen eseti, nehezen mérhetô. Ez a teljes keresletnek csak a töredékét teszi ki, viszont kiha-
gyása torzítaná eredményeinket.

A különféle típusú kiadások részben tapasztalati, részben becsült nagysága a 2. táblázatban lát-
ható. Ezek az értékek vannak feltüntetve az Egyetem által generált pénzáramlást szemléltetô 1. ábrán
is.Az Egyetem kiadásaira vonatkozó adatok forrása az Egyetem költségvetése. A hallgatók kiadásai -
ra vonatkozó adat egy 2008 áprilisában lefolytatott 237 fôs, a hallgatók kiadásainak nagyságára,
szerkezetére és munkavállalására vonatkozó kérdôíves felmérés alapján becsült érték. A hallgatók
rendelkezésére álló jövedelem nagyságát is ez alapján becsültük meg. 

Az Egyetem által támasztott kereslet tovagyûrûzô hatásainak modellezése során a keynesi mul-
tiplikátor logikáját követjük. Az általunk alkalmazott multiplikátor azonban két ponton eltér az ere-
deti formától. Egyrészt a helyi fogyasztási hányaddal kalkulál, másrészt figyelembe veszi az elsôd-
leges termelési és jövedelmi hatás több lépcsôben megvalósuló hatását. Hasonló logikát követ
Bleaney et al. (1992) és Felsenstein (1995) munkája is. A termelés és jövedelemmultiplikáció mér-
téke a következô paraméterek százalékos nagyságától függ:
• személyi jövedelemadó (melyet az átlagos jövedelemadó-teherrel közelítünk) [t]
• áfa (itt is az átlagos adóteher adja a közelítô értéket) [n]
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• átlagos fogyasztási hányad [c]
• az egyetem helyi fogyasztási hányada [b]
• a munkaerô helyi költésének hányada [e]

Az átlagos áfateher meghatározásánál korábbi – a hazai fogyasztással kapcsolatos – empirikus
kutatások eredményeire támaszkodtunk (Árvai–Menczel, 2001; Vidor, 2005). Az átlagos fogyasztási
hányad nagysága a hazai fogyasztási és megtakarítási szinteket elemzô munkák (Árvai–Menczel,
2001; Vidor, 2005), valamint az MNB és a KSH adatai alapján, a Széchenyi István Egyetem kiadási
szerkezetének figyelembevételével becsült érték. Az Egyetem helyi fogyasztási hányadát a kiadási
szerkezete alapján becsültük. A munkaerô és a hallgatók helyi fogyasztási hányada becslésénél fi-
gyelembe vettük a nemzetközi szakirodalomban használt szokásos értékeket. Ha a hallgatók és az
Egyetem miatt a városba látogatók helyi fogyasztását figyelmen kívül hagyjuk, akkor a regionális
multiplikátor a következô alakban írható fel:

A paraméterek becsült értéke a 2. táblázatban látható. Ezek alapján a regionális multiplikátor
becsült értéke a következô:

2. táblázat. Az Egyetem lokális gazdasági hatásának mérése során alkalmazott paraméterek jelölése és
értékei

Forrás: KSH, MNB, APEH, egyetemi költségvetés és saját számítás 
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1. ábra. A Széchenyi István Egyetem által generált pénzáramlás mértéke és irányai 2007-ben

A modell segítségével az Egyetem lokális gazdasági hatását a következôképpen tudjuk szám-
szerûsíteni:
teljes termelési hatás: 

teljes jövedelmi hatás: 

A modell segítségével vizsgálható a termelési és jövedelmi hatás lokális fogyasztásihányad-
változásra való érzékenysége is. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a munkaerô helyi fogyasztási há-
nyada egységnyi változásának termelési és jövedelmi hatása lényegesen magasabb, mint a hallgatói
fogyasztás vátozásáé (3. táblázat). 

Az eredmények értelmezése kapcsán szükséges megemlítenünk, hogy egyes tanulmányok túl-
hangsúlyozzák a multiplikátorhatás jelentôségét, elfeledkezve a multiplikátorhatással kapcsolatos
négy körülményrôl. Egyrészt ez egy idôben elnyújtott hatást jelent, másrészt az elsô körben számí-
tott (részben költségvetési adatokon, részben becslésen alapuló) hatásokkal szemben egy halmozó-
dást tartalmazó mutató, harmadrészt nem egyetemspecifikus hatás, más gazdasági egységeknél is 
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3. táblázat. A lokális termelési és jövedelmi hatás lokális fogyasztási hányad rugalmassága

Forrás: saját szerkesztés

létezik és a munkajövedelmek aránya szabja meg mértékét, negyedrészt nagyságát részben becsült
paraméterek határozzák meg, amelyek közül a helyi fogyasztási hányad a legnehezebben becsülhe-
tô. Az elsôdleges termelési hatásként kimutatott, 2007-re vonatkozó 9,1 milliárd forint az Egyetem
munkavállalóinak jövedelmén (direkt hatás) és dologi kiadásain (indirekt hatás) kívül a diákok jö-
vedelmét (amely részben másodlagos jövedelem, ösztöndíj vagy zsebpénz, részben munkajövede-
lem) is figyelembe veszi. Ezt lehet összevetni a gyôri lakosok 2007-es 109,8 milliárd forintos sze-
mélyijövedelemadó-alapjával. A két mutató tartalma nem teljesen azonos, de multiplikátorhatásból
származó halmozódásokat nem tartalmaznak, így óvatosan összevethetôk egymással. Ez alapján az
Egyetem nagyjából 8%-os súlyt képvisel Gyôr gazdaságán belül. 
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