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A hatályos járványügyi szabályoknak megfelelően a rendezvényen való részvételhez védettségi
igazolvány szükséges, melyet a belépéskor ellenőrizni fogunk.

Az Alaptörvény elfogadása és hatályba lépése óta támadások kereszttüzében áll. Jogállami
kerekasztal rendezvényünket ezért indítottuk útjára 2013. február 1-én Nyíregyházán. E
rendezvényeken - Egyesületünk több, mint 25 éves tevékenységének rövid bemutatása mellett -,
meghívott vendégeinkkel próbáltuk a nemtelen támadásokat szakmai szempontból elhárítani és
művész vendégeink közreműködésével közelebb vinni a „száraz” jog világát a jogkereső
közönséghez. A kerekasztal állandó és meghívott résztvevői alkotmánybírók, alkotmányjogászok,
az Egyesület elnökségi tagjai, valamint a házigazda képviselői.

Tekintettel arra, hogy napjainkban egyes „szakértők”, ilyen/olyan jelöltek (politikusok) stb.
egyre bátrabban és egyre büszkébben a hangot adnak azon tervüknek, amellyel alkotmányos
rendünk és – tágabb értelemben – a jogállam a felszámolására készülnek, újfent szükségét látjuk
annak, hogy az Alaptörvényt és a jogállamot célzó tevékenység jogi és társadalmi következményeit
feltárjuk és tapasztalatainkat megosszuk az érdeklődő közönséggel.

A szakmai előadások, kerekasztal-beszélgetések során szó lesz a jogállam-fogalom
geneziséről, tartalmáról, a hatalmi ágak szerepváltásáról, a bíróságok függetlenségéről, NGO-król
és nemzetközi bírói fórumok szerepéről.
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