
A bírálóbizottság értékelése 

1. A disszertáció a szerző több évtizedes szakmai pályafutásának tudományos eredményeit 
összegzi, és tudományos szemlélettel és igényességgel szintetizálja magas szintű elméleti 
ismereteit és alapos gyakorlati tapasztalatait.  
 

2. Az értekezés témája rendkívül aktuális, mivel a büntetéstan és vele a büntetés-végrehajtás 
hétköznapjaink központi, meghatározó kérdésévé vált. Vókó György témaválasztása 
önmagában is új szemléletet tükröz, amikor kutatásainak középpontjába a büntető szankcióval 
sújtott bűnelkövetők sajátos közjogi helyzetének vizsgálatát helyezte, mely jogviszony 
elemzését a hazai tudományban első alkalommal végezte el a dolgozatban olvasható 
teljességgel. A szerző a büntetés hatálya alatt állók jogi helyzetét a büntetés-végrehajtási 
kódex rendelkezéseinek dogmatikai elemzésével tárta fel, mely feltáró elemzés segíti a hazai 
büntetés-végrehajtási gyakorlat közelítését a demokratikus társadalmak értékrendjéhez és az 
uniós joghoz, de jó alapot teremt a majdan megalkotandó új büntetés-végrehajtási kódex 
kodifikációs munkálataihoz is.  
 

3. A dolgozat magyar büntetés-végrehajtási viszonyokat történeti perspektívából vizsgáló, 
tartalmilag rendkívül gazdag és hézagpótló jelentőségű tudományos mű, olyan komplex 
feldolgozás, amelyben a nagy ívű kultúrtörténeti összeállítás kritikai helyzetértékeléssel 
párosul, és amelyben az aktuális helyzetképet az európai irányokkal összevető, és a jövő 
feladatait is felvázoló javaslatok egészítik ki.  
 

4. A szerző dicséretesen széles kontextusba helyezve tárgyalja a témát. Az imponálóan nagy 
adathalmazt és a hatalmas ismeretanyagot a sokszínű, különböző szinteken és aspektusból 
történő megközelítése érdekében használta fel. A téma nagy ívű tárgyalásának fontos 
hozadéka az összefüggések és a hátterükben álló tényezők, okok rendszerének dinamikus 
feltárása, a rendszer-szemléletű megközelítés és a precíz fogalmi apparátus.  
 

5. A dolgozat a téma büntetőjogi, büntetőeljárás-jogi és büntetés-végrehajtási aspektusainak 
feldolgozását interdiszciplináris módon, a társadalmi-gazdasági-jogi környezet szerepének 
vizsgálatával, és a vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom és joggyakorlat széleskörű, 
elemző feldolgozásával végezte el.  
 

6. Vókó György elvégezte a büntetés-végrehajtási jognak a többi jogágtól történő elválasztását, 
és meggyőző alapossággal igazolta, hogy a büntetés-végrehajtási jog a büntető tételes jog 
önálló, harmadik ága. A szerző a büntetés-végrehajtás rendjének tudományos vizsgálatát 
egyértelműen a normatív diszciplínák között helyezte el, de annak a jogtételeken túlmutató 
diszciplináris igényeit mindvégig hangsúlyozta. A rendkívül gazdag nemzetközi kitekintés által 
az értekezés nem csupán a büntetés-végrehajtási jog önálló tételes büntetőjogági helyét 
erősítette meg a jogrendszerben, de egyúttal a nemzetközi büntetés-végrehajtási jog 
létjogosultságát is igazolta.  
 

7. A szerző meggyőzően érvelt a törvényes és a társadalom egésze, valamint az egyes emberek 
számára is védelmet nyújtó büntető igazságszolgáltatás működtetése mellett, és igazolta, 
hogy a humanista értékekre épülő és a társadalom védelmét is szolgáló büntetőjog 
megteremtése nélkül a végrehajtási jog kiépítése sem képzelhető el jogállami módon.  
 

8. A szerző kutatási eredményei nem mellőzhetők a büntetés-végrehajtási szervezet 
modernizálásában, amiként kívánatos, hogy a disszertáció főbb tételei megjelenjenek a jogi 
és a rendészeti felsőoktatásban.  

 

 


