
BEVEZETŐ 

Mai, globalizált világunkban a versenyképesség gazdasági kulcstényező. Vizsgá-
lata, befolyásoló tényezőinek konkrét „feltérképezése" éppoly fontos, mint a foga-
lom tartalmának és jelentőségének megértetése az oktatásban. Az Eszterházy Károly 
Főiskola Gazdaságtudományi Intézetének kollektívája és a Budapesti Műszaki- és 
Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszékének oktatói ezért úgy 
döntöttek, hogy 2006 őszén közös tudományos konferenciájukat e témakör köré 
szervezik. (A konferenciára 2006. november 13-án került sor.) 

Tanácskozásunk nem előzmény nélküli. 2002-ben, amikor a közgazdasági kép-
zés tízéves intézményi jubileumát ünnepeltük Egerben, ugyancsak a versenyképes-
ség volt az akkori konferencia kulcsszava. A 2006-os konferencia azonban több 
tekintetben is különbözött a korábbitól. 

A 2006-os konferencia más megközelítésben tárgyalta a versenyképességi prob-
lémákat. Míg korábban a globalizációs folyamatok irányából közelítettünk, most a 
regionális, lokális vonatkozások vizsgálatára került sor. Nemcsak a gazdasági felté-
telek, hanem a társadalmi hatások, a vállalkozások társadalmi felelősségvállalásának 
a kérdése is hangsúlyt kapott a mostani megközelítésekben. 

2006-ban, mint már utaltunk rá, két oktatói kollektíva közösen rendezte a konfe-
renciát. Újdonság volt az is, hogy konferenciánk nemzetközi jellege szélesedett: az 
USA-ból és Európából (Franciaország, Sorbonne) is megtisztelték tanácskozásunkat 
vendégelőadók. 

A konferencián közel harminc előadás hangzott el; a plenáris ülés előadásait 
négy szekcióban követték további megszólalások. Szóba kerültek a versenyképesség 
tényezői, különös tekintettel az Észak-magyarországi Régió adottságaira és lehető-
ségeire; a fenntarthatóság problematikája a cégek társadalmi felelősségvállalásának 
kérdéskörébe ágyazottan jelent meg; több előadás taglalta a kormányzati szerepvál-
lalás formáit és ennek megítélését a regionális fejlesztésekben; az oktatás verseny-
képesség-növelő szerepe is megfogalmazódott néhány előadásban. Örömmel mond-
hatjuk el: a szekciók munkájában a doktori fokozatszerzés folyamatában lévő fiatal 
kollegáink is bemutatkoztak friss gondolataikkal, érdekes újszerű megközelítéseikkel. 

Kötetünk e konferencia-előadásokat foglalja magában, témakörök szerint csopor-
tosítva. Jó szívvel ajánljuk minden kedves Olvasónk figyelmébe a cikkeket. Remél-
jük, érdekes olvasmánynak találják, és egyben hasznosnak, a régió-fejlesztés, a ver-
senyképesség-növelés szempontjából új összefüggéseket feltárónak, az oktatásban 
közvetlenül hasznosíthatónak, továbbadhatónak is értékelik majd az itt leírtakat. 

Előre is köszönjük megtisztelő figyelmüket, a szerkesztők: 

Zám Éva 
CSc, főiskolai tanár 

Kádek István 
PhD, főiskolai tanár 


