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ELŐSZÓ 
 

Jelen tanulmánykötettel a Kedves Olvasó immár a hatodik 

Vállalkozásfejlesztés a XXI. században címet viselő tanulmánykötetet 

tartja a kezében. Karunk egy több éves hagyományt visz tovább. Az 

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kara az egyetemmé válásunk 

óta minden évben megjelenteti a Vállalkozásfejlesztés a XXI. században 

tanulmánykötetét. A korábbi kötetek és az idei kötet célja is az volt, hogy 

képet adjon azokról a kari és intézményközi kutatásokról, melyekben a 

Keleti Károly Gazdasági Kar oktatói, avagy hallgatói vesznek részt. Az 

idei kötet, akárcsak az egy évvel ezelőtti egy olyan közös gondolkodás, 

együttműködés eredménye, melyben több intézmény oktatói, junior és 

senior kutatói is egyaránt részt vettek.  

A kötetben megjelent tanulmányok a gazdaságtudományok nagyon széles 

körét ölelik fel. Foglalkoznak a vállalkozások mikro- és 

makrokörnyezetével, a menedzsment különböző területeivel, azok 

finanszírozásával egyaránt. Mindezen túl kiemelt figyelmet kapott a 

humán terület is számos szakcikk és tanulmány formájában, mint a 

vállalkozások működésének egy kulcsterülete. A kötetben primer és 

szekunder kutatási eredmények is bemutatásra kerülnek.  

A Kar kiemelt feladatának tekinti a tehetséggondozást is, így a kötetben 

megjelentek olyan hallgatói publikációk is, melyek további kutatásra 

érdemesek, avagy alapot jelenthetnek más, hasonló kutatások számára is. 

A doktori és a mesterképzésben részt vevő hallgatók által közölt írások az 

első lépések a tudományos pályára való lépéshez, ami mérföldkövet jelent 

a tudományos pályájuk során. A kötetben nemcsak a Kar oktatói és 

hallgatói mutatják be a tudományos munkáikat, hanem más, hazai és 

külföldi felsőoktatási intézmények tagjai is, abból a célból, hogy 

bemutassák az aktuális kutatási eredményeiket, melyek hazai és 

nemzetközi kontextusban is hasznosíthatóak. 

A tanulmánykötet elsődleges célja továbbra is az, hogy a mesterszakos 

hallgatók számára egy olyan komplex olvasmányt adjon, amit haszonnal 

forgathatnak a diplomamunkájuk megírása során. A kötetben megjelent 

tanulmányok az alapszakos hallgatók szakdolgozatához is alapot 

szolgáltathatnak akár a bennük foglalt tartalom alapján, vagy akár az 

alkalmazott kutatásmódszertan tekintetében. A kiadványban megjelentetett 

cikkek hasznosak lehetnek a Karon, vagy más intézményekben folytatott 

kutatások során is, akár a doktori képzésekben, akár a tudományos 

diákköri munkák során. 
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Jelen kiadvány nem jött volna létre számos Kollégám áldozatos munkája 

nélkül. Szeretném megköszönni a segítséget a kiadvány írásait lektoráló 

Kollégáknak, akik számos javaslattal, tanáccsal segítették a cikkek íróit a 

munkájuk tökéletesítésében. Ezúton szeretném megköszönni Edőcs 

Tímeának a kötet formai kivitelezésében nyújtott segítségét. Köszönettel 

tartozom Dr. Medve András Dékán Úrnak, aki támogatta a kötet 

megjelenését. Végül, de nem utolsósorban pedig szeretném megköszönni 

minden Szerzőnek és Társszerzőnek a munkáját, mellyel megosztották 

Karunk hallgatóival a legújabb tudományos eredményeiket, segítve azzal 

tudásuk bővítését. 

A Kar, valamint a magam nevében bízom benne, hogy haszonnal forgatja a 

kötetet minden Kedves Érdeklődő Olvasó. 

 

A szerkesztő 
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