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ÚJ ROVATUNK: BEMUTATJUK TÁRS-FOLYÓIRATAINKAT
Tisztelt Olvasónk!
Mint a Tájökológiai Lapok hasábjairól bizonyára kiderült, szerkesztőségünk igyekszik
minden olyan eredménynek, tudományos kutatásnak megjelenési lehetőséget adni, amelynek
valamiféle kapcsolódása van a tájökológiával. Hisszük és valljuk, hogy a multidiszciplináris,
tudományterületek határain mozgó, vagy akár a más tudományterületekhez kapcsolódó
eredmények bemutatása egyrészt színesíti folyóiratunk képét, másrészt a konklúziók
alátámaszthatják, kiegészíthetik a tájökológiai kutatásokat, segíthetnek az eredmények
gyakorlati alkalmazásában vagy éppen az összefüggések megértésében.
A Tájökológiai Lapokon kívül is sok olyan tudományos folyóiratot ismerünk, amely hasonló
szellemiséget követve nem zárkózik el más tudományterületek eredményeinek közlésétől. Új
rovatunkban ezekből a társ-folyóiratainkból fogunk bemutatni, Olvasóink figyelmébe ajánlani
egy csokorra valót, elsőként az Economica folyóiratot szeretnénk bemutatni.
Az Economica a Szolnoki Főiskola gondozásában és kiadásában negyedévenként megjelenő
tudományos folyóirat. A Szolnoki Főiskola képzési területeinek, szakjainak megfelelően
elsősorban gazdaságtudományi, gazdaságmatematikai és elemzési, gazdaságinformatikai, a
gazdasághoz kapcsolódó társadalomtudományi, regionális tudományi, műszaki, agrár- és más
természettudományi témákkal foglalkozó publikációkat jelentet meg hasábjain. A magyar
nyelvű közlemények mellett fogadnak angol, orosz és német nyelvű publikációkat is.
A szerkesztés során a tudományosság és a minőség elvét, és a lap fő profiljának megfelelően
az MTA Gazdaságtudományi Minősítő Bizottságának a folyóiratokra vonatkozó
követelményeit érvényesítik.
Az Economica szerkesztősége fő törekvéseinek egyike az, hogy a felsőoktatási
társintézmények, más kutatóhelyek munkatársainak közreműködésével időközönként
kitekintsen Magyarország, Európa egy-egy térségének gazdasági, társadalmi, környezeti
problémáira, illetve regionális, világgazdasági összefüggéseire is. A folyóiratban működtetett
Vendégfejezet is e küldetést hivatott szolgálni.
A közlés nem jelenti azt, hogy a közlemény minden gondolatával egyetért a szerkesztőség,
éppen ezért a fentieknek megfelelően tudományos igényességű vitaanyagoknak, válaszoknak
is helyt ad, elősegítve ezzel a tudományos polémia újbóli felszínre kerülését.
A megjelenő folyóiratszámból a szerzők tiszteletpéldányt kapnak, és közleményük a
szerkesztőség gondozásában felkerül – a főiskola honlapján keresztül – a világhálóra is.
Kedvcsinálóként néhány olyan, a közelmúltban megjelent közleményre szeretnénk felhívni a
figyelmet, amely a Tájökológiai Lapok olvasóinak érdeklődésére is számot tarthat:
Lengyel Attila
Magyarország egészségturisztikai desztinációként való márkázása: aszinkronitási problémák
Csege Gyula:
A bűntető törvénykönyv és a természetvédelem kapcsolata
Szűcs Kinga:
A teológiai gondolkodás lehetőségei egy ökológiai szemléletű táplálkozásetikában
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Bujdos Ágnes:
A vízszennyezés nemzetközi jogi szabályozása
Gombás Ádám - Sárközi Edit - Kardos Levente - Angyal Zsuzsanna:
Három budapesti kisvízfolyás kémiai vízminőségének vizsgálata a területhasználat tükrében
Prokos Hedvig:
Gondolatok az Environmental Flow-ról – a Dráva vonatkozásában
Yulia Miroshnikova:
International agreements in the area of tourism
Dancsokné Fóris Edina:
A táj megjelenítésének vizsgálata a hazai vidékfejlesztési dokumentumokban
Jurecska Laura:
Hazai termesztésű gyógynövények és gyümölcsök felhasználása funkcionális élelmiszerek
előállítására
Vathy Veronika:
Méhállomány csökkenésének okai, várható következményei, környezetre gyakorolt hatásai
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