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Előszó 

 

Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kara immár hetedik alkalommal 

adja ki a Vállalkozásfejlesztés a XXI. században című tanulmánykötetét. Ezelőtt 

hét évvel, a Budapesti Műszaki Főiskola Egyetemmé válásának évében került 

kiadásra az első kötet, melynek célja olyan írások és tanulmányok egy csokorba 

kötése volt, melyek akár közvetett, akár közvetlen módon kapcsolódnak a 

vállalkozásokhoz, melyekből tanulhatnak, ötletet merítehetnek, vagy csak 

tájékozódhatnak az érdeklődő Hallgatók, vállalti szakemberek, vagy akár a 

témában jártas kutatók. Az első kötettel segítséget, útmutatást kívántuk adni az 

alapszakos és mesterszakos hallgatóknak a szakdolgozatuk, diplomamunkájuk, 

illetve a kutatói pályájuk megkezdéséhez. 

A fenti célok hét év után se változtak, talán inkább csak hangsúlyosabbak lettek. A 

2008-as válság leküzdése után új feladat áll a vállalkozások előtt, meg kell találni 

a helyüket a változó, globalizálódó világban, amihez erőforrásokra van szükség. 

Az erőforrások java része anyagi, azonban nagyon fontos a humán erőforrás, így a 

tudás is. E kötet ebben kíván segítséget nyújtani. Olyan eredményeket, tényeket és 

irányokat szeretnének a szerzők ismertetni, amiből profitálhatnak a vállalkozások 

azáltal, hogy a rálátsuk, a tudásuk lesz szélesebb körű. 

A hetedik tanulmánykötet mérföldkövet jelent a korábbi kötetekhez képest. Idén 

több, mint 50 cikket tömörít a kiadvány, ami mindenképpen jelzés értékű. 

Egyrészt mutatja az érdeklődés fokozódását, a Szerzők elköteleződését, és a 

kutatási eredmények magas számát is. Jelen kötetben számos olyan tanulmány 

kapott helyet, mely az Új Nemezeti Kiválóság Program által támogatott kutatások 

eredményeit mutatja be, bízva azok széles körű gyakorlati hasznosulásában. 

A kötetben nemcsak a Keleti Károly Gazdasági Kar oktatói mutatják be a 

tudományos eredményeiket, hanem más intézmények oktatóinak és kutatóinak is 

helyet kívántuk adni. Karunk kiemelt feladatának tekinti a tehetséggondozást. 

Támogatjuk azon ambíciózus és a kutatói pálya iránt elkötelezett Hallgatókat, aki 

az egyetemi tanulmányaik befejezése után a további tudományos 

tevékenységekben gondolkodnak. Ezért az oktatók publikációi mellett idén is teret 

adtuk az arra érdemes alap- és mesterszakos, valamint doktorandusz Hallgatóknak 

is, akik a tudományos kutatásaik eredményeit közölték a jelen kötetben egy-egy 

írás formájában. Az idei kötet, ahogy a korábbi kötetek is egy kollektív együtt 

gondolkodás eredményét jelenti, melyben több intézmény oktatói, junior és senior 

kutatói is egyaránt részt vettek.  

A kötetben megjelent tanulmányok a gazdaságtudományok szinten teljes 

spekturmát felölelik. Az írások válllakozások működésének mikro- és 

makrofeltételein túl foglalkoznak a marketing, a vezetés, a projektmenedzsment, a 
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finanszírozás és az irányítás számos vetületével, de kitekinteken azok a 

vállalkozásokon túli környezet elemeire is. A kötetben primer és szekunder 

kutatási eredmények is bemutatásra kerülnek, de törekedtünk inkább a primer 

kutatások favorizálására. 

Fontos kiemelni, hogy a kötet nem jött volna létre számos Kolléga áldozatos 

munkája nélkül, mely igaz a Szerzőkre, a Lektorokra és a szerkesztésben részt 

vevő Kollégákra is. Ezúton szeretném megköszönni minden kötetben tanulmányt 

megjelentető Szerzőnek, hogy megtisztelte kiadványunkat a tanulmányával. 

Szintén köszönettel tartozom minden Lektornak is, akik hasznos és értékes 

tanácsaikkal csak javították a tanulmányok, így a kötet színvonalát is.  

Köszönettel tartozom ismét Dr. Medve András Dékán Úrnak, aki az idei évben is 

támogatta – immár hetedik alkalommal – a kötet megjelenését.Ezúton szeretném 

megköszönni Edőcs Tímeának a kötet formai kivitelezésében nyújtott segítségét, 

Vécsey Alexandrának az informatikai kivitelezésben nyújtott segítségét, valamint 

minden közreműködő Kollégának a hasznos tanácsait, amivel jobbá és 

tartalmasábbá tettük a kötetet.  

A Kar, valamint a magam nevében bízom benne, hogy a jelen kiadványban foglalt 

információk hasznosak lesznek a jelenben és a jövőben is Kedves Olvasó számára.  

 

A szerkesztő 
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