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BESZÁMOLÓ A BUKARESTI CONSTANT KONFERENCIÁRÓL 
 

 

 

2019. április 5-én és 6-án a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának képviseletében 

nyolc joghallgató (Barta Tamás, Herczeg Gergő Gábor, Kardos Sára, Kókai Dániel, Móricz 

Adrienn Aliz, Szikszai Marcell, Szunyogh Örs Péter és Zelina Renáta) vett részt a bukaresti 

Nicolae Titulescu Egyetemen rendezett CONSTANT nemzetközi jogi konferencián Dr. Varga 

Zoltán tanár úr, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, egyetemi docens kíséretében. Az 

eseményen idén kilencedik alkalommal képviseltette magát Magyarország. 

A csütörtök esti érkezést követően az egyetemi kollégiumban szállásolták el a résztvevőket, 

majd a következő napi megnyitó ünnepségen Prof. Dr. Mihai Hotca, a Nicolae Titulescu 

Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Karának dékánja, Nicoleta Panait, a konferencia 

menedzsere, Vanya Panteleeva, a bulgáriai Angel Kanchev egyetem jogi karának docense, 

magyar részről pedig Dr. Varga Zoltán köszöntötte a résztvevőket. A megnyitó ceremóniát 

követő plenáris előadáson érdekes, tartalmas előadásokat hallhattunk; román részről egy – talán 

utópisztikusnak tűnő – jogi problémának a kifejtését hallhattuk, nevezetesen a jövő 

˝űrkolóniáinak˝ jogállását és azok lehetséges igazságszolgáltatási rendszerét, a bolgár előadók 

a Gazprom bulgáriai szerepét, a működés során felmerült jogi problémákat, jogeseteket 

ismertették, míg a Miskolci Egyetem képviseletében Móricz Adrienn Alizt érte a 

megtiszteltetés, hogy bemutathatta polgári eljárásjogi témában írt dolgozatát.  

Magyarország képviseletében a miskolci hallgatók minden szekcióban (büntetőjogi, 

közjogi, polgárjogi) dobogós helyezést értek el színvonalas, angol nyelvű előadásukkal.  

A Nicolae Titulescu Egyetem szervezésében a hallgatók számos kulturális programban is 

részt vehettek. A román fővárosban jó hangulatú látogatást tettek, itt, és a színvonalas 

éttermekben fogyasztott vacsorák során alkalmuk nyílt a nemzetközi résztvevőknek 

megismerniük egymást, kötetlen hangulatban beszélgetniük. Érdemes kiemelni a programok 

közül a Ceaușescu-család 2016 óta múzeumként működő villájában, a Tavaszi Palotában tett 

látogatást. 

Az utolsó napon a Herastrau Parkban tett sétát követően a Pescarus nevű nívós étteremben 

látták vendégül a magyar és bolgár hallgatókat, ahol egészen késő estig tartott a baráti 

hangulatban töltött vacsora és társalgás.  

A konferencia programjainak megszervezése, a kényelmünkről való gondoskodás 

biztosításáért külön köszönet illeti a Nicolae Titulescu Egyetem diákszövetségének (ASUNT) 

vezetőit és tagjait. Úgy gondolom, a CONSTANT nemzetközi konferencia a tudásunk 

gazdagítása és megosztása mellett tökéletes alkalom a nemzetközi, román-magyar-bolgár 

kapcsolatok fenntartására és fejlesztésére. További különlegessége az eseménynek, hogy a 

résztvevők publikációi CD formátumú konferencia-kiadványban is megjelennek.  

A 2019-es CONSTANT nemzetközi jogi konferencia miskolci eredményei: 

                                                           
 Joghallgató, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, tamasbarta98@gmail.com 
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Magánjogi/Polgári jogi szekció  

I. helyezett: Móricz Adrienn Aliz:  

II. helyezett: Kardos Sára 

III. helyezett: Zelina Renáta 

Közjogi szekció 

I. helyezett: Szikszai Marcell és Herczeg Gergő Gábor holtversenyben  

II. helyezett: Barta Tamás  

III. helyezett: Kókai Dániel 

Büntetőjogi szekció  

I. helyezett: Szunyogh Örs Péter 


