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A BGE és a Fővárosi Törvényszék szakmai együttműködésre lép speciális szakértelmük
kölcsönös megosztásában

Figyelembe  véve,  hogy  a  gazdasági,  a  technológiai  és  a  szabályozói  környezet  dinamikusan
változik,  a  Fővárosi  Törvényszék  és  a  Budapesti  Gazdasági  Egyetem  együttműködési
megállapodást írtak alá, amelyben vállalják speciális szakértelmük kölcsönös megosztását. A két
állami intézmény elkötelezte magát, hogy a jövőben elméleti és gyakorlati tudásbázisukat, valamint
kapcsolatrendszerüket hatékonyan felhasználják és közös szakmai programokat is indítanak.

A dinamikusan változó üzleti  környezetben az információáramlás  felgyorsulása,  a gazdasági  és
technológiai folyamatok fejlődése és innovációja arra készteti az állami szereplőket, hogy az új
típusú  szakmai  kihívásokat  időben  felismerjék,  feltérképezzék  és  alaposan  megismerjék,  majd
azokat folyamatukban is kövessék. A Fővárosi Törvényszék és a Budapesti Gazdasági Egyetem épp
azért  kötött  együttműködési  keretmegállapodást,  hogy  lehetőséget  teremtsenek  speciális
szakértelmük kölcsönös megismerésére és megosztására, többek közt közös gyakornoki programok
elindításával,  pályakezdő állások  betöltéséhez  szükséges  támogatásokkal,  alkalmazott  kutatások
lefolytatásával  és  módszertani  fejlesztések  elvégzésével,  oktatási-képzési  programok
kidolgozásával  és  megvalósításával,  valamint  hálózatépítéssel  és  tematikus  rendezvények
megszervezésével.

Ezen túlmenően az együttműködés lehetőséget ad arra is, hogy intézményi igényfelmérést követően
a  Fővárosi  Törvényszék  bírói  karának  önfejlődésre  nyitott  tagjai,  önkéntes  alapon,
gyakorlatorientált formában, tovább mélyítsék tudásukat a BGE oktatói gárdája által javasolt és
összeállított speciális tématerületeket érintő gazdasági és pénzügyi kurzusain, legyen szó tőzsdei és
értékpapírpiaci ügyletekről, banki folyamatokról, kriptovalutákról.

Dr. Polgárné dr. Vida Judit,  a Fővárosi Törvényszék elnöke a megállapodás megkötése kapcsán
hangsúlyozta:  „A folyamatos  tanulás  és  fejlődés  ma  már  minden  szakmában  nélkülözhetetlen.
Fontosnak  tartom,  hogy  képesek  legyünk  követni  a  gazdasági  változásokat  és  technológiai
innovációkat, amiben a Budapesti Gazdasági Egyetem oktatói és szakemberei kiváló partnereink
lehetnek, hiszen az alkalmazott tudományok egyetemeként a legfrissebb tudást gyakorlatorientált
formában képesek átadni.”

A szakmai  alapú  együttműködés  kiváló  alkalmat  teremt  arra  is,  hogy  a  Budapesti  Gazdasági
Egyetem sikeres és népszerű felnőttképzési portfóliója a fővárosi bírák látókörébe kerüljön, ami
lehetővé  teszi  számukra  háttértudásuk  további  fejlesztését,  melyek  szükségesek  az  egyre
összetettebb speciális szakismeretet igénylő ügyesetek még alaposabb megértéséhez.


