
SZEGEDI iTEL6TABLA ELNOKE

A Szegedi It6l6t6bla Bitntetd Koll6gium

A 2015. december 4. napjdn elfogadott munftatervet csak a koll6giumi tildseket illet6en kell

m6dositanunk. Az OBH elniik6nek 6/2015.OBH utasitiisa szerint 6verta negy kofl6giumi i1€st k€ll

tarlani. Javaslom, hogy a koll6gium az al6bbiak szerint fogadja el a negy koll6giumi iil6s id6pontj6t

6s napircndi pontjait:

l. koll6giumi iil6s 2016. janu6r 20.

napirendi pontok:

1.) kitiintetesi javaslatok megbesz6l6se

2.) dr. Kaiona Tibor eur6pai jogi szaktaa6csad6 besz6rnol6ja

3 .) az ij igazgat'sl. szab6lyzatnak megfelel6 ndgy kolldgiumi iil6s t6maktireinek megbesz6l6se,

emiatt a 2016. 6vi munkaterv m6dosit6sa

4.) az OBH elndkdnek 2015.OBH.XX.T.4.6./3. sz6mf 1evcl6ben irtak megt6rgyaldsa

2. koll6giumi iil6s 2016. jfnius 24. 10.00 6ra

napirendi pontok:

1.) t6jekoztatrts a 2016. jtnius 8-10. kitzi,tti orszdgos koll6giumvezetdi Atekezleten megtdrgyalt

kdrd€sekl6l

2.) a hatirozatszerkesztds kdrd6sei az e1s6 foku elj6rdsban

3,) a hatfuozatszerkeszt6s kerd6s€i a mesodfokf eljdr6sban

4.) egy€b akturilis k6rd€sek

3. kol6giumi iil6s 2016. szeptember 30. 10.00 6ra

napirendi Pontok:

1 .) az ltdlkez6si gyakorlatunkban felmeriilt 6lldsfoglaldst ig6nyl6 k6rdesek,

2.) attugyalisvezetes eljrirdsjogi probl6m6i az els6 fohl eljdrdsban

3.) a t6rgyal6svezet6s eljrlrrisjogi prob16m6i a mrisodfokt eljaxisban

4.) egy€b aktuilis k6rddsek

4. kolldgiumi iil6s 2016, december 16. 10.00 6ra

napir€ndi pontok:

l.) a kolldgiumvezet6 6ves besz6mol6ja a koll6giumnak



2.) a kollegium 2017. 6vi munkaterv6nek megbeszelesg iigf,/elosztdsi rendjenek velem6nyezdse

3.) a 2016. november 28-30. kdziitti orsz6gos kolldgiumvezet6 6rtekezleten felvetett kerddsek

megtrlrgyal6sa

4.) az fj Be. alkalmazds6val kapcsolatban el6re 16that6 probl6m6k megbeszel6se

Szeged, 2016. janu,ir 7.

a Szegedi It6tdtdbla Biintetd Kolldgium vezet6je

A kol6gium munkaterv6nek

janudr 20. napjin elfogadta.

Szeged, 2016. janu6r 20.

m6dosll{s6t a Sz€gedi it6t6t6bla Biintetd Ko[dgiurna 2016,
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A Szegedi it6l6tdbla Biintet6 Koll6giuminak 2016. 6vi munkaterve

A koll6gium 2016. 6vi szakmai munk6j6t a hat|lyba l6p6 rij jogszab6lyok -
kiiloniis tekintettel a hatilyba lepett fj Btk-ra 6s az esetleg 2016-ban elfogad6sra
keriil6 rij Be.-re - a kolldgiumvezet6k orsz6gos tan6cskozhs(nak ajbnlflsai,
valamint az it6l6tibla tan6csainak fellebbviteli it6lkez6si tauasdalatai
hatifiozzikmee.

Koll6giumi iil6sek

1.) 2016, januir
Kitiintet6si el6terj eszt6sre j avaslatok.
Dr. Katona Tibor zur6pai jogi szaktan6csad6 besz6mol6ja a 2015-6s 6we
vonatkoz6an.

2.) 2016. {prilis
42016. Iavaszi orsz6gos koll6giumvezet6i tan6cskoz6son megvitatott k6rddsek
megbesz6l6se.
Az itdlkezdsi gyakorlatunkban felmer0lt 6ll6sfoglal6st ig6nyl6 kdrddsek.
A t6rgyal6svezet6s elj6r6sjogi probl6m6i.

3.) 2016. novenber-december
A 20 1 6. II. f6l6vi orsz6gos koll6giumvezet6i tan6cskoz6son felvetett kdrddsek.
A koll6giumvezet6 6ves besz6mol6ja a kolldgiumnak.
A koll6gium 2017. 6vi munkaterv6nek megbesz6l6se, iigyeloszt6si rendj6nek
v6lem6nyez6se.
Az irj Be. alkalmaz6s6val kapcsolatban el6re l6that6 probl6mdk megbeszdldse.

Bir6i tan6cskoz6solq tanicselniiki megbesz6l6sek

Bir6i tanicskozrisok:

Sziiks6g szerint az aktu6lis probl6mak megbesz6l6se 6vente legalabb harom
alkalommal, a koll6giumi vdlemdnyt nem ig6ny16 kdrd6sekben. A
megbesz6ldseket a kolldgiumvezet6 hivja iissze, azt brirmelyik tanScselndk 6s

itdltitablai bir6 is kezdemdnyezheti.

Tandcselniiki megbesz6l6sek:



a

Alkalomszeriien, minden olyan k6rd6sben, amelyben m6g nincs kialakult
gyakorlatunk, vagy esetleg a tan6csok nincsenek egys6ges 6ll6sponton.

2016. jan:utr - febru6r h6napban a tan6cselnriki feljegyz6sek
drintett els6 folai bir6kkal a tdrvdnysz6keken.

Szeged, 2015 . november 24.

megbesz6l6se az

A koll6gium munkaterv6t a Szegedi
december 4. napjfn elfogadta,

Szeged, 2015. december 4.

it6l6tfbla Biintet6 Ko[6giuma 2015.

i fl6gedfis Istv{n


