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Előszó 
 
A XXI. század még hangsúlyosabbá tette a változások szerepét és ezek közül is 
kiemelkednek olyan folyamatok, amelyek alapvetően határozhatják meg a jövőnk 
alakulását. Korunk új jelszavai a digitalizáció, a robotizáció és az automatizáció 
lettek. Ezek nemcsak az alapvető termelési eljárásokat alakították át, hanem bizony 
beszivárogtak az élet legáltalánosabb területeire, így a hétköznapi ember 
mindennapjaiba is. A digitalizáció új környezeti feltételrendszert hozott létre, 
amelyhez rendkívül fontos lenne alkalmazkodnunk. E változások jeleit jól 
érzékelhetjük a pénzügyek világában is, hiszen a pénzügyi élet mindig is az egyik 
leginnovatívabb ágazatnak számított. Új technológiák, új megoldások, új 
alkalmazások jelennek meg nap mint nap, amelyek alapvetően formálják át a 
fizetési szokásainkat. Egyesek már rendszeresen és szakavatott használói az új 
pénzügyi megoldásoknak, míg mások még tanulják ezek használatát. Nemcsak a 
fizetési eszközök, de lényegében a teljes pénzügyi szektor a megújulás útjára lépett 
és hibát követünk el akkor, ha levesszük tekintetünket a változásokról. A  

Vállalkozásfejlesztés a XXI. században című kötet elkészítésével arra vállalkozunk, 
hogy fókuszban tartsunk egy igen fontos és jelentős globális trendet. Ez pedig nem 
más, mint a pénzügyi és környezeti kihívásoknak történő megfelelés a 
digitalizálódó világban. Tudjuk, hogy mindennapjainkat számos változás 
határozhatja meg, mégsem szabad elfelejtkeznünk az uralkodó trendekről, így a 
digitális forradalom hatásairól. A tanulmánykötet főleg olyan szakmai anyagokból 
igyekezett válogatni, amelyek a legszorosabb kapcsolatot ápolják ezzel a témával. 
Be kell látnunk, hogy ez a trend nemcsak gazdasági, hanem társadalmi 
vonatkozásokkal is rendelkezik.  

A digitális világ azon túl, hogy az információfeldolgozásra építi a gazdaságot, 
megváltoztatja viselkedésünket, szokásainkat, míg a pénzügyek területén új 
pénzügyi kultúrát épít ki, amelyhez új típusú pénzügyi művéltség is szükséges. 
Látva a trendeket, és látva azt a sok körülményt, ami megváltozik körülöttünk, igen 
is szükség van egy olyan kiadványra, amely középpontba helyezi ezek vizsgálatát. 
Bízunk abban, hogy egyre többen fogják megérteni ezeket a folyamatokat és 
megfelelő módon tudunk reagálni a bennünket ért kihívásokra. A digitalizáció 
nemcsak trend, hanem változás, kihívás és lehetőség is egyben. Változtatni rajta 
nem tudunk, így igyekeznünk kell kiaknázni a benne rejlő lehetőségeket. A 
Tanulmánykötet abban kíván segítséget nyújtani, hogy jobban megértsük a 
háttérben zajló folyamatokat és el tudjunk igazodni abban a világgazdasági 
rendszerben, amely körbevesz bennünket.  

Bízunk abban, hogy a válogatott írások segítenek ennek megértésében és 
tudatosíthatják azt minden olvasóban, hogy a digitalizációhoz való legjobb 
alkalmazkodás az, ha kihasználjuk a rendszer által kínált lehetőségeket. A kötet 
aktualitása és témája egyértelműen igazodik korunk legjelentősebb változásaihoz és 
bízunk abban is, hogy a hallgatóink és a kötet olvasói is maximálisan képesek 
lesznek megállni helyüket ebben a megváltozott (és digitalizálttá váló) 
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környezetben. Reményeink szerint ebben ez a kötet is segítséget tud nyújtani. Jó 
tájékozódást, informálódást és olvasást kívánunk.  
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