Elnöki köszöntő
Az idei év különleges, hiszen 5 évvel ezelőtt rendeztük meg első tudományos
konferenciánkat és immár 5. éve tarthatják kezükben a Gazdasági Élet és Társadalom
című folyóiratunkat a Kedves Olvasók.
A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola immár hagyományként vesz részt szakmai
konferencia szervezésével, a Magyar Tudományos Akadémia, Tudomány Ünnepe
rendezvénysorozatában, ezzel is támogatva a Főiskola tudományos és kulturális
életének színesebbé tételét. Immár hagyomány az is, hogy mindig e jeles alkalomra
jelenik meg tudományos folyóiratunk legújabb száma.
Ebben a kötetben a tartalmi tematikát négy terület köré csoportosítottuk; olvashatunk
cikkeket a globális gazdaság globális problémáiról, az Európai Unió kihívásairól és
azok válaszairól, a munkaerőpiacról és jogi szabályozásáról Magyarországon, és
kötetünkben idén is megtalálhatók a hallgatóink által készített tudományos írások.
Ezúttal szeretnék köszönetet mondani Gyekiczky Tamás tudományos rektorhelyettes
úrnak aki, munkájával hozzájárult a kiadvány magas színvonalához és a szakmai
tartalmának bővítéséhez.
Nagy örömömre szolgál bejelenteni, hogy az Intézményünk által indított eddigi
négy BA szak mellett idén a Gazdálkodás és menedzsment BA szakkal; illetve a
Gazdaságinformatikus BSc szakkal már hat alapszakra bővült képzési palettánk.
Főiskolánk nagy figyelmet fordít a nemzetközi szintéren való aktív részvételre,
így biztosítva a tanárok és a diákok intenzív külföldi tapasztalat szerzését, mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint egyik hallgatónk kiemelkedő eredménye a nagyváradi
Tudományos Diákköri konferencián.
Bízom benne, hogy ez a szám is elgondolkodtató, hasznos információkkal szolgál
olvasóink számára és nem csak hasznos, de kellemes perceket is jelent majd a
kiadvány olvasása.

Szakács Fülöp Vince
a szerkesztőbizottság nevében
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Chairman’s Welcome Speech
This is a special year, as five years ago we organized the first scientific conference.
As a result our readers have been enjoying our scientific journal (“Economic Life
and Society”) for the last five years.
At Wekerle Sándor Business School it has now become a tradition that when
organizing scientific conferences under umbrella of the Hungarian Academy of
Sciences’s scientific festival that we publish our journal. By contributing to this
festival the Business School’s scientific and cultural life is enriched.
In this edition the contents is broken down into four main topics: a) problems facing
the global economy, b) the European Union’s challenges and possible solutions,
c) the Hungarian labour market and legal changes to the labour code, d) in edition
to the above mentioned, we also have an article discussing cognitive research as
applied in the business world, as well as articles written by our students.
Allow me to express special thanks to Dr. Tamás Gyekiczky for his tireless endeavours.
His expertees and experience have made our journal more colourful and interesting
while GET’s high standard of quality.
I’m please to announce that the school has been enriched with two new BA programs.
We are now able to offer six bachelor programs.
Our business school places great emphasis on our activities on the international stage.
By ensuring the active participation of our teachers and students, the possibility to
acquire international experience reveals itself. One of our students undertook a such
an opportunity and achieved an exceptionally high result at the Student Scientific
Conference in Nagyvárad.
I trust this edition of our journal is just as - if not even more - thought provoking
and informative for our readers. With this in mind I wish everybody an enjoyable
read of E & S.
Sincerest regards
Philip V. Szakács
On behalf of the Editorial Board

11

