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A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HATÁSA 
A RÉGIÓ FEJLŐDÉSÉRE 

Szerk.: Rechnitzer János — Hardi Tamás 

(Tudományos füzetek V., Széchenyi István Egyetem Gazdaság- 
és Társadalomtudományi Intézet, Gy őr, 2003. 161 o.) 

SZIGETHY EMMA 

A gy őri egyetem és regionális befolyása 

Győr sajátos földrajzi helyzete következtében folyamatosan átértékel ődő  súllyal 
szerepel a Nyugat-magyarországi térségben. Régiós központként közelítve, önfej-
lesztésének egyik fontos eszköze az oktatás, amely az egyetemmel teljes kör ű  kép-
zési szolgáltatást képes nyújtani a régiós és országos igényeknek. A gy őri egyetem 
régiós szerepéb ő l eredően „profittermel ő" intézmény (a profiton els ősorban a hu-
mánerőforrás-fejlesztés értend ő , amely erőforrás-növelő). A regionális egyetemek 
szerte Európában a figyelem tárgyai. A fels őoktatási térség folyamatos megvalósu-
lásával, a térségi súlypontok átrendez ődésével érdemes alapos vizsgálatokat végez-
ni. Ilyen vizsgálat eredménye került az érdekl ődők kezébe a Széchenyi István Egye-
tem Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézete kiadásában, amely „A Széchenyi 
István Egyetem hatása a régió fejl ődésére" címmel nemrég jelent meg. A szerkesz-
tők, Rechnitzer János és Hardi Tamás gazdag anyaggal gazdálkodhattak, és szerz ő-
társaikkal szinte teljes körű  áttekintést, mi több, programot nyújtanak át a kötetben. 
Az Oktatási Minisztérium F őiskolai Pályázata által támogatott vizsgálat 
2002-2003-ban történt. A szerz ők figyelembe vették — és a zárótanulmányok is ezt 
tükrözik —, hogy az Európai Unió országaiban már kialakult egy olyan feltételrend-
szer, amely lehetővé teszi az egyetem regionális fejlesztésekbe történ ő  bekapcsolódá-
sát. Ehhez szükséges a területi politikával való kapcsolat, az alapos környezettanul-
mányok sora, a helyi igények egybevetése a jöv őképpel. A környezeti feltételekhez 
való alkalmazkodás elengedhetetlen érdeke minden egyetemnek, hiszen abban a régió-
ban kell működnie, amelyben létrejött. Kívánatos a megfelel ő  kommunikáció és az 
információs csatornák működése, összehangolt kapcsolatrendszer a regionális vállal-
kozások, közigazgatás és az egyetem között. Lényegesek a kutatások, els ősorban az 
alkalmazásra orientáltak. Mindezen feltételek a vizsgálatok során mind megjelentek. 

A kötet szerz ői és tanulmányai: 

Csizmadia Zoltán (Felsőoktatás és munkaerőpiac: a győri Széchenyi István sze-
repvállalásának értékelése a helyi gazdasági szerepl ők szemszögéből) 

Dőry Tibor (A munkaerő  kínálat és kereslet el őrebecslése; A Győri Technológiai 
Régió koncepciója; Az Észak-Dunántúl fels őoktatási és kutatás-fejlesztési szerkezete) 

Dusek Tamás (A felsőoktatás lokális termelésre és jövedelmekre gyakorolt hatása) 
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Ferenczi Zoltán (Hallgatói életút- és véleményelemzés az 1998-ban végzett dip-
lomások körében) 

Hardi Tamás (Az Egyetem, illetve jogel ődje, a Széchenyi István Főiskola vonzás-
körzete; A hallgatók jövedelmi és fogyasztási jellemz ő i; Az egyetemmé válás fej-
lesztési koncepciójának értékelése a területi hatások alapján; Elemek az egyetem 
fejlesztési koncepciójának marketing stratégiájához) 

Nárai Márta (A hallgatók jövedelmi és fogyasztási jellemz ői) 
Rechnitzer János (Az infrastrukturális rendszerek új irányai és hatásuk a nemzet-

gazdaság fejlődésére; Az Észak-Dunántúl regionális folyamatainak iránya és kap-
csolódása az európai térszerkezethez; Az egyetemmé válás fejlesztési koncepciójá-
nak értékelése a területi hatások alapján; Elemek az egyetem fejlesztési koncepció-
jának marketing stratégiájához). 

Hazánkban az elmúlt évtizedekben számos kutatás (pl. a Kozma Tamás vezette 
„Regionális Egyetem" program) történt az egyetem változó szerepének feltárására. 
A nyugati térség győri egyetemi kapcsolatainak ilyen alapos feltárása méltán alapja 
lehet azoknak a törekvéseknek, amelyek túl a hazai régiós térségen, a magyar, 
osztrák, szlovák nagyobb régió egyik vezető  szereplőjévé teheti a győri Széchenyi 
István Egyetemet. A kötet anyaga azt is mutatja, hogy felértékel ődik az akadémiai 
kutatóintézetek tevékenysége. Innovációs és rendszerelv ű  megközelítéseikkel, mód-
szertanukkal minden résztvev ő  orientálását, ezzel a kívánt fejl ődés céljait, stratégiá-
ját a gyakorlatba ültetve tudják támogatni. 
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