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Alulírott dr. Székely Ákos 1955.-ben születtem Budapesten. 1976.-ban kezdtem meg jogi 

tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, előbb esti, majd harmadévtől a nappali 

tagozaton. 1977-1978.-ban ügyviteli alkalmazottként dolgoztam a Pesti Központi Kerületi 

Bíróságon büntető bíró mellett. 

Jogi diplomámat 1981.-ben szereztem meg. 

 

1981. május 16.-val kaptam kinevezést fogalmazóként az Esztergomi Járásbíróságra, ahol 1983-

1984.-ben állami közjegyzőként is tevékenykedtem. 

 

1985. január 1. napjával nyertem bírói kinevezést a Budai Központi Kerületi Bíróságra, ahol rövid 

megszakítással elsőfokú büntetőbírói tevékenységet folytattam. Az ítélkező munka mellett 1991-

1992.-ben – megbízottként - elláttam a bíróság büntető-elnökhelyettesi feladatait is. 

A jelzett megszakítást az jelentette, hogy 1988-ban háromnegyed évre a Fővárosi Bíróság Polgári 

Kollégiumának szabadalmi- és védjegy tanácsába kerültem beosztásra arra visszavezethetően, hogy 

az érettségi és az egyetemi előfelvételi sorkatonai szolgálat után másfél éven át a Budapesti 

Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karának hallgatója voltam. Itt, a polgári ügyszakban kerültem 

először kapcsolatba a márkavédelem, a bitorlás és a szerzői jog problematikájával. 

 

1992. szeptember 1. napjával kerültem a Fővárosi Bíróság Büntető Kollégiumának 25. Bf. 

tanácsába, melynek 1995. májusától megbízott, 1996. július 1. napjától kinevezett tanácselnöke 

lettem. Hagyományosan e másodfokú tanács bírálta felül a fentebb már jelzett szellemi alkotásokkal 

kapcsolatos ügyekben hozott határozatokat, a vám- és deviza ügyekben hozott elsőfokú döntéseket; 

járt el a gazdasági fejezet bűncselekményei, a közbizalom, valamint – a hatásköri szabályok 

megváltozásáig – a hivatali, közélet tisztasága elleni cselekmények tárgyában. 

E bíróságon került sor munkám szakmai értékelésére, melynek során a legmagasabb minősítést 

értem el. 

 

2009. január 1. napjával kaptam kinevezést a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumába, ahol előbb 



az 5.Bf., majd 2009. június 1. napjától a 3.Bf. tanács bírájaként tevékenykedtem. Utóbbi tanács 

referádájában kiemelt szerepet játszottak a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények; és itt nyílt 

módom és lehetőségem az élet elleni, valamint az elsőfokon megyei-törvényszéki hatáskörbe 

tartozó más súlyos megítélésű ügyekben eljárni. 

 

A Kúria elnökének indítványára az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2012. szeptember 1. napjától 

a Kúriára helyezett át, melynek Büntető Kollégiumában a III. Tanácsba kerültem beosztásra.  

 

Kúriai bírói munkám mellett részt veszek a végrehajtói szakvizsgáztatásban; kinevezést kaptam a 

Kúria mellett működő Közjegyzői Fegyelmi Bíróságra; végül tagja voltam a Kúria középtávú 

intézményi stratégiájának összeállítására létrehozott munkacsoportnak. 

 

1997-ben a szervezett gazdasági bűnözés elleni hatékonyabb fellépést célzó nyolc hónapos 

oktatásban vettem részt. 2005-ben egy, az OITH sajtófőnöke által szervezett egyhetes sajtószóvivői 

képzést, 2006-ban pedig - ugyancsak az OITH szervezésében - 60 órás oktatói képzést (a „képzők 

képzése”) végeztem el.  

 

Folyamatosan részt veszek a fogalmazó-, titkár- és bíróképzésben. 1999.-től tagja voltam az 

Országos Igazságszolgáltatási Tanács Oktatási Tanácsának; legutóbb pedig - 2013-ban - a Magyar 

Igazságügyi Akadémia szervezésében, ÁROP képzés keretében három előadást tartottam az új Btk. 

kapcsán. 

 

Többször nyílt lehetőségem külső felkérésre előadást tartani: 2007-ben a Budapesti Ügyvédi 

Kamarában az ügyvédeket érintő bűncselekmények témakörében; 2008-ban a Nemzetbiztonsági 

Hivatal vezetői továbbképzésén a külső engedélyhez kötött titkos információgyűjtés kérdéseiről; 

2011-ben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságán, 2013-ban pedig a Hamisítás 

Elleni Tanács (HENT) szervezésében a szellemi tulajdonjogokat sértő bűncselekményekkel 

összefüggésben. Végül az új Btk. témakörében 2013. őszén előbb a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Kara, majd pedig a Közigazgatás-tudományi Kara által rendezett 

konferenciákon tartottam egy-egy előadást. 



 

1997.-től vagyok tagja a Jogi Szakvizsga Bizottságnak; büntető anyagi-, eljárásjogi- és 

büntetésvégrehajtási-szabálysértési tárgyakban látok el cenzori feladatokat. 

 

2007-től kezdődően - így a jelen oktatási évben is - a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák 

Ferenc Intézetének megbízott óraadójaként a másoddiplomás képzés keretében a jogi szakokleveles 

gazdasági szakember, sportszakember, valamint orvos- és egészségügyi szakember képzés során 

büntető anyagi- és eljárásjogi oktatásban és vizsgáztatásában veszek részt; esetenként szakdolgozat 

konzulensi feladatokra is kapok felkérést. 

 

Társ-szerzője vagyok a Complex CD Jogtár Büntető törvénykönyv és Büntetőeljárási törvény 

kommentárnak. A kommentárok könyv-alakban is megjelentek a KJK KERSZÖV Kiadónál, előbbi 

2004.-ben, utóbbi 2003.-ban. 2007. év végén került forgalomba – az immár ComLex kiadóként  

működő cég részéről - a Büntetőjog nagy kézikönyve [meritum], melynek ugyancsak társ-szerzője 

lehettem. 

A Novissima Kiadó által a jogi szakvizsga kézikönyvek sorozatban 2011-ben megjelentetett 

Büntető eljárásjog I-II. kézikönyv társ-szerzője voltam.  

 

Budapest, 2014. február 17. 

        Dr. Székely Ákos   


