
Prof. Dr. Varga István az ELTE Polgári Eljárásjogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a KNPLAW Nagy Kop-
pany Varga and Partners társvezető ügyvédje, a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság tagja és tudományos titkára, 
a Hágai Nemzetközi Jogi Akadémia vezető tanára, a Lipcsei Egyetem tiszteletbeli professzora, a Kúria több jogy-
gyakorlat-elemző csoportjának tagja, a készülő európai eljárásjogi modelltörvény szövegét előkészítő ELI-Unidroit 
munkacsoport tagja, magyar, valamint német és angol nyelvterületen megjelenő, vezető polgári eljárásjogi tárgyú 
kommentárok társszerzője, a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara által első díjban részesített összehasonlító per-
jogi és választottbírósági eljárásjogi tárgyú monográfia szerzője, számos külföldi és nemzetközi választottbíróság 
választottbírája, Magyarország választottbírája a washingtoni székhelyű Nemzetközi Befektetési Választottbíróságon 
(ICSID), első diplomája szerint német nyelv és irodalom szakos bölcsész. 

Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf közjegyző, a MOKK jogi ügyvezetője, egyetemi tanársegéd. 2003 és 2008 között az 
Igazságügyi Minisztérium Civilisztikai és Gazdasági Kodifikációs Főosztályán dolgozott a polgári eljárásjogi tárgyú 
jogszabályok kodifikátoraként. 2008 és 2010 között az MTA Jogtudományi Intézetének kutatója, 2010-től az ELTE ÁJK 
Polgári Eljárásjogi Tanszékének tanársegédje. 2008-tól a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogi irodavezetője, 
majd jogi ügyvezetője. 2014 októberétől Budaörs 2. számú székhelyén közjegyző. A MOKK Új Hatáskörök Vizsgá-
latával Foglalkozó Bizottságának elnöke. 2004 óta végez oktatói és előadói tevékenységet. Számos tudományos 
publikációval rendelkezik, szakterülete a polgári eljárásjog tudományán belül a nemperes eljárások joga, valamint 
a perköltség.

Dr. Éless Tamás az ELTE-n diplomázott summa cum laude minősítéssel, 1991-ben. Posztgraduális diplomákat szer-
zett a hágai TMC Asser Instituutban és a londoni Queen Mary & Westfield College-ben, valamint a walesi Glamorgan 
Egyetemen. 1994-től ügyvéd, jelenleg az Oppenheim Ügyvédi Iroda tagja és egyik vezetője, az iroda vitarendezési 
praxisát vezeti. 1992 óta tanít az ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszékén, 2002 óta az egyetem tiszteletbeli tanára, 
2015-től címzetes egyetemi tanár. 2013-tól tagja volt Polgári Perjogi Kodifikációs Szerkesztőbizottságnak. A Buda-
pesti Ügyvédi Kamara 2016-ban Eötvös Károly-díjjal tüntette ki.

Dr. Ébner Vilmos törvényszéki tanácselnök. 1996 – Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Államés Jogtudományi 
Kar jogi diploma „cum laude” minősítéssel. 2000-től 2008-ig bíró kötelmi és családjogi perekben a Székesfehérvári 
Városi Bíróságon. 2008-tól 2012-ig előadó bíró a Fejér Megyei Bíróságon, később Székesfehérvári Törvényszék kötelmi 
fellebbviteli tanácsában, valamint kötelmi perekben elsőfokú ügyekben eljáró bíró a Fejér Megyei Bíróságon, később 
Székesfehérvári Törvényszéken. 2012-től a Székesfehérvári Törvényszék kötelmi fellebbviteli tanácsának elnöke. 
2009–2011.: Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem Összehasonlító Állam- és Jogtudományok LL.M képzés Interna-
tionales Unternehmensrecht: Schwerpunkt Ostmitteleuropa. 2014-től 2015-ig a Kúria „Az érvénytelenség jogkövet-
kezményeinek alkalmazhatósága a kölcsönszerződéseknél” joggyakorlat-elemző csoportjának tagja. 2013–2014.: 
A polgári perjogi kodifikáció „A) Szervezeti és perorvoslati témabizottság, valamint B) A bíróság és a felek jogo-
sultságait vizsgáló témabizottság” tagja, utóbbiban az osztott perszerkezet kérdésével foglalkozó munkacsoport 
vezetője. A percezúra az érdemi tárgyalás előkészítése témában előkészítő anyagok készítője, valamint dr. Éless 
Tamással társszerző az Egy Új Polgári Perrendtartás Alapjai című kötetben az e címmel megjelent tanulmánynak. 
Polgári perjogi Kodifikációs „XI. Rendkívüli perorvoslatok” Munkabizottság elnöke, az V. számú Munkabizottság 
tagja, az anyagi pervezetés témakörben előkészítő anyagok szerzője.

Dr. Döme Attila kúriai bíró, a PTE ÁJK volt megbízott oktatója. A Polgári Perjogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság B. 
jelű témabizottságának tagja, a Főbizottság VIII. számú munkabizottságának elnöke. Társasági jogi szakjogász. Több 
könyv szerzője [Egy „nyomdafestéket el nem bíró ügy” – a Tormay Cécile per, Keszthely, 2013.], illetőleg társszerzője 
[A polgári perbeli bizonyítás gyakorlati kézikönyve (szerk.: Kengyel Miklós), Budapest, 2005; Egy új polgári perrend-
tartás alapjai (szerk.: Németh János és Varga István), Budapest, 2014.]

Dr. Orosz Árpád a József Attila Tudományegyetem (ma: Szegedi Tudományegyetem) Állam- és Jogtudományi Karán 
1983-ban szerezte jogi diplomáját „summa cum laude” minősítéssel. 2000-ben Európa-jogi szakjogász másoddip-
lomát szerzett az ELTE posztgraduális képzésén. A Bács-Kiskun Megyei Bíróság területén 1985-től 1990-ig városi  
bírósági bíró, 1990-től 1995-ig megyei bírósági bíró, 1995-től 2002-ig megyei bírósági tanácselnök, 2002-től 2006-ig a 
Polgári – Gazdasági – Közigazgatási Kollégium vezetője volt. 2007-től a Legfelsőbb Bíróság bírája polgári szakágban, 
2008-tól a dologi jogi és öröklési jogi szaktanácsban tanácselnök. 2015-től a Kúria Polgári Kollégiumának kollégium-
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vezető-helyettese. 2014-ben „A Kúria bírája” kitüntető címet kapta. Tagja volt az egykori Országos Bírói Tanácsnak, 
illetve Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak (OIT). A József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Kara Polgári Jogi és Eljárásjogi Tanszékén 1992-től 2012-ig óraadó tanár. A Kúriai Döntések (Bírósági Határozatok) és 
a Közjegyzők Közlönye folyóiratok szerkesztő bizottságának tagja. Cenzor a Jogi Szakvizsga Bizottságban. Publikációi 
jelentek meg több, öröklési joggal foglalkozó cikk mellett a jogos védelem, a rövid tartalmú szabadságvesztés-bün-
tetések, a bírói hivatás etikája, a joghatóság, a szakértők kirendelése, az Európai Unió Bíróságának magyar vonat-
kozású ügyeiben szerzett tapasztalatok, a magyarországi polgári perek az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt, az 
egyedi ügyekhez történő igazodás magyar gyakorlata tárgykörökben. Több szakkönyv szerzője, a Ptk.-hoz fűzött 
magyarázatok társszerzője.

Dr. Osztovits András (PhD, dr. habil.) kúriai bíró, több helyen is tanított illetve kutatott: MTA TK Jogtudomá-
nyi Intézet (2013-2016), Széchenyi István Egyetem (2006-2010), ELTE ÁJK (2000-2009), Institut für ausländisches 
und internationales Privat- und Wirtschaftsrech, Heidelberg (2002-2003). Több mint 100 publikációja jelent meg  
magyar, illetve angol nyelven, 3 magyar szakfolyóirat szerkesztője.

Dr. Kőrös András nyugalmazott kúriai tanácselnök, címzetes egyetemi docens. 1975-ben végzett az ELTE Állam- 
és Jogtudományi Karán. 1977-től bíró Budapesten, 1988-tól a Legfelsőbb Bíróság (Kúria) tagja, 1997-től a család-
jogi tanács elnöke. 2008 óta a Polgári Kollégium elvi előkészítő csoportjának vezetője. Több mint ötven publiká-
ciója jelent meg, többek között az 1995-2007 között négy kiadást megért, nagysikerű „A családjog kézikönyve” c. 
társzerzőként írott és általa szerkesztett könyv. A Családi Jog c. szakfolyóirat főszerkesztője. 1998 óta a Nemzetközi 
Családjogi Társaság (ISFL) tagja, melynek nemzetközi konferenciáin többször tartott előadást. Évtizedek óta oktat 
a budapesti Eötvös Loránd és a Pécsi Tudományegyetemen, valamint a bírók, közjegyzők, ügyvédek és gyámügyi 
munkatársak részére szervezett tanfolyamokon, rendszeresen szakvizsgáztat. 1998-tól részt vett az új Polgári Tör-
vénykönyv Családjogi Könyvének kidolgozásában.

Dr. Tálné dr. Molnár Erika az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara elvégzése után különböző jogterületeken (állam-
igazgatás, állami vállalatok, főügyészség) dolgozott, majd 1989-től bíró, a Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság elnö-
ke. 1998-tól legfelsőbb bírósági bíró, a Munkaügyi Szakágban ítélkezik, 2009-től tanácselnök, 2012. október 1-től a 
Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezető-helyettese. 1997-ben részt vett a Munkaügyi Bírák 
Országos Egyesülete megszervezésében, a megalakulás óta annak titkára. A Jogi Szakvizsgabizottság tagja, a Kúria 
mellett működő Végrehajtói Fegyelmi Bíróság elnöke, a bírák másodfokú szolgálati bíróságának tagja. Korábban 
oktatott és vizsgáztatott az ELTE ÁJK Munkajogi Tanszékén, szerkesztője és részben szerzője a Magyar Munkajog 
című kommentárnak, szerzője, társszerzője több más munkajogi szakkönyvnek. Rendszeresen tart előadásokat 
különböző munkajogi témákból, az ítélkezési gyakorlatról. Részt vett a Pp. kodifikációban, a munkaügyi perekre 
vonatkozó fejezet kidolgozásában.

Dr. Kapa Mátyás ügyvéd, egyetemi adjunktus az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, főiskolai tanár a Wekerle 
Sándor Üzleti Főiskolán. Tizennyolc esztendeje folytat oktatói és kutatói tevékenységet különböző felsőoktatási 
intézményekben. 2008 és 2009 között dékán a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, 
2006 és 2008 között intézetigazgató a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Társadalomtudományi Intézeté-
ben, 2010 és 2011 között rektorhelyettes a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán. Folyamatos részt vesz az ügyvédek, a 
közjegyzők és a bírósági végrehajtók továbbképzésében, nemzetközi kutatási projekteket vezet, szakértőként dol-
gozott a polgári perjogi kodifikáció előkészítésére felállított téma- és munkabizottságokban, valamint a Kúria által 
felállított joggyakorlat-elemző csoportokban. 1999 óta rendszeresen publikál az állam- és jogtudomány területén, 
ez ideig 3 monográfia, 14 egyéb könyv, könyvrészlet és közel 60 tanulmány jelent meg a tollából.

Dr. Légrádi István 2010-ben szerzett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Karán, azóta PhD-hallgató és egyetemi tanársegéd a Polgári Eljárásjogi Tanszéken. Ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi 
Kamara tagja. A polgári perjogi kodifikáció során több téma- és munkabizottság tagja, a Szakértői Javaslat véglege-
sítése során a szerkesztők munkatársa.

Dr. Baranyi Bertold ügyvéd, szabályozási szakjogász. Jogi egyetemi tanulmányait 2005-ben fejezte be, ugyanebben 
az évben Pro Juventute Facultatis díjat kapott, majd az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében szerzett posztgraduális 
oklevelet. Volt parlamenti ösztöndíjas, az Európai Alapjogi Ügynökség nemzeti összekötője, az Igazságügyi Közlöny 
főszerkesztő-helyettese, az igazságügyi tárca alkotmányjogi főosztályának helyettes vezetője, valamint a közigazga-
tási hatósági eljárásjog – ezen belül is a Ket. – szabályozásáért felelős főosztályának vezetője. Gyakorlati és tudomá-
nyos tevékenysége elsősorban az alkotmányjoghoz és a közigazgatási joghoz kapcsolódik, ezen a területen számos 
publikációval rendelkezik, így különösen társszerkesztője és társszerzője a közigazgatási hatósági eljárási törvény 
2013-ban megjelent nagykommentárjának. 2010 óta ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. 

Dr. Szőcs Tibor a Közjegyzői Intézet vezetője. 1993 és 2012 között dolgozott az Igazságügyi Minisztériumban nemzetközi 
jogi és nemzetközi magánjogi szakterületen. 1998–2006 között a Nemzetközi Magánjogi Főosztály osztályvezetője. 2011-
ben az Európai Unió Tanácsa mellett működő, az Európai Öröklési Rendelet kidolgozásáért felelős Polgári Jogi Munkacso-
port elnöke volt. Tevékenységéért a Magyar Köztársasági Érdemkereszt arany fokozata állami kitüntetésben részesült. 
2012-től a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogi tudományos főtanácsadója, a Közjegyzői Intézet vezetője.


