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Előszó
Az idén megjelenő kötet immár a harmadik abban a sorban, amely a Budapesti
Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Tanszékéhez, illetve a 2016-ban létrejött Pénzügyi
és Gazdasági Központjához kapcsolódó kutatások eredményeit kívánja bemutatni és
a szélesebb szakmai közönség elé tárni. Mindez azt tükrözi, hogy a Budapesti Corvinus
Egyetemen a gazdasági jog nemcsak az oktatásban játszik szerepet, hanem egyre meghatározóbb az a teljesítmény is, amelyet a gazdasági jogot oktató kollégák a tudományos
kutatásban betöltenek. A munkatársak kutatási eredményeit egyrészt az évente megjelenő tanulmánykötetek foglalják össze, másrészt pedig a Gazdasági Jogi Tanszék internetes, elektronikus folyóiratában – a Corvinus Law Papers-ben1 – közreadott írások.
Ez az új kötet összesen tizenhárom tanulmányból áll. A szerzők többsége a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Tanszékének munkatársa, akik az oktatás mellett gyakorló jogászként (ügyvédként, bíróként, választottbíróként, kúriai főtanácsadóként, illetve minisztériumi szakemberként) is tevékenykednek. Emellett azonban
a kötetben olyan – az egyetemen nem oktató – szerzők írásait is olvashatjuk (Dzsula
Marianna, Vecsey Marc), akik az adott terület elismert szakemberei.
A tanulmányok témaválasztása meglehetősen szerteágazó. Ez alapvetően azzal magyarázható, hogy a gazdasági jog igen széles területet ölel fel. A kötetben szereplő tanulmányok témaválasztása egyben azt is tükrözi, hogy az oktatás során is széles palettát kell
átfednie az oktatónak. Ez komoly kihívások elé állítja a gazdálkodástudományi képzésben jogot oktatókat, de egyben egy nagy lehetőség is a számukra. A hallgatóknak ugyanis
nem a hagyományos jogászképzésben megszokott módon tagolt és egymástól több szempontból (mondjuk ki: sokszor szerencsétlen módon) elválasztott tárgyakat kell oktatni,
hanem egy adott tárgyon belül kell azokra a problémákra és kérdésekre fókuszálva a maga
összetettségében megadni a komplex jogi választ, amelyek a gazdasági élet mindennapi
működése során felmerülnek. Ez az oktatás által determinált helyzet határozza meg
az egyetemi kollégák tudományos kutatásait is.
A Budapesti Corvinus Egyetem fennállásának talán legnagyobb átalakulása előtt áll.
Ez az átalakulás az egész magyar felsőoktatás számára példaértékű és nagy lehetőséget
rejt magában minden érintett számára. A megújult Corvinus Egyetemen belül a gazdasági
jognak – miként a példának tekintett nyugat-európai business school-ok esetében ez jól
látható – a jelenleginél meghatározóbb szerepet kell(ene) betöltenie. Ez sok mindentől
függ, de úgy gondolom, hogy ez a kötet azt kétségkívül jól tükrözi, hogy ehhez a humán
erőforrás már jelenleg is rendelkezésre áll.
Budapest, 2018. október 30.

1

Interneten elérhető: https://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=56653
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