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Előszó 
 
Az idei év több szempontból is fordulópontnak tekinthető. Immáron a tanulmánykötet 
10., jubileumi kiadását tarthatja kezében a Kedves Olvasó. Az elmúlt 10 évben a 
tanulmánykötet igyekezett hű maradni a hagyományokhoz és olyan témák kerültek 
bemutatásra, amelyek szoros összefüggésbe hozhatók a vállalkozások fejlesztési 
területeivel. A Keleti Károly Gazdasági Kar törekvéseit jól mutatja, hogy 10 éven 
keresztül sikeresen gondozta a tanulmánykötet évről-évre megjelenő számait és 
eközben a megjelentetett tudományos cikkek száma is egyre csak növekedett. 
Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a tanulmánykötetnek immáron van múltja és egyre 
meghatározóbb jelentőséget tölt be nemcsak a Kar publikációs tevékenységében. 
Bőségesen találhatunk itt olyan szerzőket is, akik az ország legkülönbözőbb helyeiről 
és egyetemeiről küldték el tanulmányaikat, így a tanulmánykötet nemcsak a múltja, 
hanem az ismertsége miatt is jelentős értéket képvisel.  
 
A „Vállalkozásfejlesztés a XXI. században” című tanulmánykötet 10 éven keresztül 
az állandóságot jelentette megjelenésével, ugyanakkor ez kevésbé mondható el arról a 
gazdasági és társadalmi környezetről, amely jelen pillanatban is formálja életünket. A 
tanulmánykötet 2020-ban fókuszpontba állítja a változások területét. Nem meglepő 
módon a változásokhoz való alkalmazkodás ma a legtöbb menedzsmenttel foglalkozó 
szakember közkedvelt témája. A XXI. század és különösen az idei év leckét adott 
minden gazdasági szereplőnek arról, hogy miért is fontos a változásokhoz való 
hatékony alkalmazkodás. Új megvilágításba kerültek olyan jellemzők, mint például a 
változékonyság, a rugalmasság vagy az alkalmazkodó képesség. Új kihívásokkal 
kellett szembenéznünk, amelyek gyors és hatékony válaszlépéseket követeltek meg 
minden egyes érintettől. Ma nyugodtan kijelenthetjük, hogy újra meg kellett tanulnunk 
alkalmazkodni és új értelmet nyertek olyan fogalmak, mint például a változtatás, az 
alkalmazkodás, a rugalmasság vagy az ehhez kapcsolódó kifejezések.  
 
Ebben az önmagából is kifordult világban még nagyobb szerepe lesz a gazdasági és 
társadalmi konzultációknak, a folyamatos együttműködéseknek és a közös 
ötletelésnek, párbeszédnek. A problémákat csak széles körű összefogással lehet 
megoldani, így a gazdasági szereplőktől fokozottabb nyitásra és együttműködési 
készségre lesz szükség. A válságok idején sokan befelé fordulnak, megpróbálnak a 
belső problémákra koncentrálni, de talán ebben a válságos szituációban - amit a 
koronavírus helyzet is eredményezett - éppen az egymás felé fordulás lehet a 
hatékonyabb segítség. A „Vállalkozásfejlesztés a XXI. században tanulmánykötet 
szerzői hisznek abban, hogy az együttműködés, a közös gondolkodás és a nyílt 
kommunikáció segíthet az új ötletek megalkotásában és a problémák kezelésében. A 
tanulmánykötet jubileumi megjelenése mögött az a szellemiség áll, hogy bár 
válsághelyzetben vagyunk és talán a legintenzívebb változásokat vagyunk kénytelen 
megélni, az egymás felé fordulásra most minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni. E gondolatvilág a kötetben olvasható számos tanulmány esetében is 
megjelenik, hiszen sokszor kerül képbe az együttműködés, az együtt gondolkodás 
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vagy a team jellegű munkavégzés. Új kihívásokra csak újszerű gondolkodással, új 
típusú munkaszervezéssel és új szellemiséggel lehet megoldásokat találni.  
 
Habár a környezeti változások nem lankadnak, a tanulmánykötet szerzői és 
szerkesztői bíznak abban, hogy legalább a tanulmánykötet megjelentetése 
szempontjából megmarad az állandóság és ez a kiadvány még hosszú évekig értéket 
tud képviselni a szakmai, tudományos és oktatási tevékenységben egyaránt. 
Állandóság és változékonyság - ezek a kötet jelszavai a 10. jubileumi kiadásban. 
Egyik a másik nélkül nem létezhet, kölcsönösen kiegészítik egymást. Nincs olyan, 
hogy minden állandó és olyan sem létezik, hogy minden folyamatosan változik. Ami 
értéket képvisel, azt meg kell őriznünk, fenn kell tartanunk; a változásokat pedig meg 
kell tanulnunk megfelelő formában kezelni. A tanulmánykötet 10. kiadása ezen 
üzenettel jelenik meg a 2020-as évben, amely minden eddiginél több szakmai és 
tudományos anyag megjelenését teszi lehetővé. A szerzők és a szerkesztők bíznak 
abban, hogy valóban olyan írások jelentek meg, amelyek méltóak a 10. szám ünnepi 
kiadásához, valamint a jelenlegi válsághelyzetben képesek a kulcsüzenetek 
megfogalmazására. Ehhez kívánunk jó olvasást, informálódást és tájékozódást minden 
kedves Olvasónak!   
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