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Tisztelt Olvasó!
Engedje meg, hogy a következő gondolatok jegyében ajánljuk szíves figyelmébe új,
tudományos folyóiratunkat:
A hazai felsőoktatásban ma már magától értetődik, hogy a tudományos
teljesítmény jelentős hatással van az egyetemi arculatra és a karok megítélésére. A
szakmai konferenciák és szemináriumok, a tudományos kiadványok és folyóiratok, az
egyéb K+F elemek döntően befolyásolják az egyetemekről kialakított képet. A
tudományos munka hatása abban is jelentkezik, hogy az új eredményeket a szakemberek
az oktatásban is hasznosítják, igazi élménnyé varázsolva ezzel az előadásokat. Ez a
magas szintű oktatói tevékenység végső soron a hallgatók nagyfokú elégedettségében
mutatkozik meg.
Nincs ezzel másképp a Kaposvári Egyetem sem, ahol a tudományos tevékenység
örömteli módon egyre inkább diverzifikálódik. A Gazdaságtudományi Kar önálló
egységként történő létrehozása, a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
kutatási profiljának sokszínűbbé válása (4 alapdiszciplína) egyre erőteljesebben veti fel
egy új egyetemi tudományos folyóirat alapítását. Jól működő minta szerencsére már
régóta létezik; az Acta Agraria Kaposváriensis szerkesztése és szakmai nívója
példaértékű és elismert a hazai tudományos életben.
Az Acta Oeconomica Kaposváriensis tartalmi és formai követelményrendszere
követni szeretné a testvérlap szerkesztési alapelveit, amellyel a Magyar Tudományos
Akadémia elvárásainak is megfelel. Büszkék vagyunk arra, hogy a lap szerkesztéséhez
sikerült megnyerni a gazdaságtudomány és a kapcsolódó társtudományok jeles
képviselőit, akik nagy örömmel vállalták a közreműködést. A közlemények
kiválasztásában a legfontosabb szempont a tudományos igényesség, amelynek lényeges
eleme a kéziratok szakmai lektorok által történő minősítése. Minden szakcikk tartalmaz
angol nyelvű összefoglalót, táblázat- és ábra-címeket. Ennek jelentőségét aligha
szükséges hangsúlyozni, mégis kiemelhető, hogy ennek révén a kiadásra kerülő folyóirat
eljuthat a nemzetközileg ismert és elismert szakmai műhelyekbe.
Az új tudományos szaklap specifikuma, hogy az általános gazdaság- és
társadalomtudományi megközelítés mellett szerepet kapnak az élelmiszer-gazdaság
ökonómiai és piaci aspektusait elemző közlemények is. A vázolt kettőség megfelel a
Gazdaságtudományi Kar szervezeti felépítésének, így nemcsak a Kar, hanem az új
folyóirat is megtalálhatja sajátos arculatát. Lényegében ezt tekintjük a periodika
tudományos pozíciójának; meggyőződésünk szerint ez az imázs egyedülálló, megkülönböztető és nagy vonzerővel rendelkezik a hazai és a nemzetközi felsőoktatásban.
Az Acta Oeconomica Kaposváriensis fórumot teremt a gazdaságtudományi
kérdésekkel foglalkozó (fiatal) kutatók számára, segíti a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola munkáját, egyúttal integrál(hat)ja a hazai és a környező
országokban működő ökonómiai tudományos műhelyeket.
Végezetül a szakma nevében köszönetünket fejezzük ki a Kaposvári Egyetemnek
azért, hogy lehetőségeihez mérten támogatta az „Acta Oeconomica Kaposváriensis”
című tudományos folyóirat megjelenését.
Dr. Szakály Zoltán

Dr. Balogh László
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Lectori salutem!
Please allow us to recommend our new scientific periodical in the sense of the following
remarks.
It is quite obvious in the Hungarian higher education that scientific performance
affects the image presented of a university and the acceptance of the faculties. Thematic,
professional conferences, seminars, scientific publications and periodicals and the other
elements of R&D strongly influence the picture of the institution to the wider public. The
new results and findings of the research work are used by the staff in the course of
education by making the lectures a pleasant experience. High level education is reflected
in the positive satisfactory level of the students.
The same is true for Kaposvár University where the scientific activity shows
fortunately an ever diversifying picture. Foundation of the Faculty of Economics, the
variegate research profile of the Doctoral School of Economics and Organization (4
basic disciplines) call up an ever emphasized need for a new scientific journal.
Fortunately we are not short of good examples: professional and editorial performance
as well as reputedly high standards of Acta Agraria Kaposvariensis are widely
acknowledged and accepted in Hungarian scientific life.
The contextual and structural setup of Acta Oeconomica Kaposvariensis is
expected to follow the editing rules of the sibling paper and doing so it can meet the
requirements of the Hungarian Academy of Sciences. The editorial board enlists the
prominent representatives of economic science and adjacent disciplines, who – to our
greatest pleasure – appreciated our efforts and accepted the appointment. The most
crucial point in selecting the contributions is the presence of scientific solidity.
Manuscripts are assessed and qualified by professional readers. Each article contains a
summary as well as table and figure titles in English. Its importance should not be
emphasized, however, it ensures that the journal can be found on the shelves of
internationally acknowledged workshops.
A specific feature of the new periodical is that beside general economic and social
approaches, special attention is paid to the articles which analyze the economic and
market related aspects of food economy. This dual approach matches with the structure
of the Faculty of Economics, so not only the Faculty itself, but also the new journal can
find and build up a characteristic face. Shortly it is the scientific position of the new
periodical – the image is unique, distinctive and represents remarkable attractiveness in
the Hungarian and international higher education.
The Acta Oeconomica Kaposvariensis generates a forum for the (young and a little
bit elder) scientists dealing with economic problems, it provides assistance for the work
of the Doctoral School of Economics and Organization and at the same time it can (and
expectedly does) integrate the efforts of the professional workshops in Hungary and in
the neighbouring countries.
Last but not least we express our thanks to Kaposvár University for its assistance
– to the best of its possibilities – in publishing the new scientific periodical Acta
Oeconomica Kaposvariensis.
Dr. Zoltán Szakály
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Dr. László Balogh
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