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Előszó 

 

Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kara jelen kötettel immár nyolcadik 

alkalommal adja ki a Vállalkozásfejlesztés a XXI. században című 

tanulmánykötetét. Ezelőtt nyolc évvel, a Budapesti Műszaki Főiskola Egyetemmé 

válásának évében került kiadásra az első kötet. A kötettel olyan tankönyveken túli 

aktuális írásokat szerettünk volna összegyűjteni a Hallgatók és az érdeklődő 

Olvasók számára, melyek valamilyen aktuális problémát, helyzetet kívánnak 

elemezni, megoldani. Emellett szerettünk volna irányt adni az aktuális kutatások 

révén azért is, hogy a hallgatók kutatómunkáját is terelni tudjuk.  

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

változó, globalizálódó világ kihívásai, problémái újabb fejlesztendő területekt 

tárnak fel. A vállalkozásfejlesztés összetett kérdés, meglátásunk szerint integrált 

válaszokat, egymás hatását erősítő akciók adekvát alkalmazását igényli. 

A menedzsment tudományok sokszínűségét hangsúlyozza ez a kötet, a 

mikorkörnyezeti és makrokörnyezeti kihívásokat, lehetőségeket átfogóan 

elemezve, holisztikus megközelítésben értelemzve a vállalkozások fejlesztésének 

feladatát. 

A kötet olyan tanulmányok gyűjteménye, melyek hazai és nemzetközi keresleti, 

kínálati trendek elemzése révén fogalmaznak meg jól adaptálható  megoldásokat, 

praktikus útmutatókat adva a hazai vállalkozások számára.  

Megítélésünk szerint a könyv gyakorlatias szemlélete a vállalkozások mellett 

hasznos információkat, adekvát esettanulmányokat kínál az oktatásban részt vevők 

számára is.   

 

A szerkesztők 
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