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Prof, Dn Vókó György méltatósa

kivtÍltí tudomdnyos munkúért júró

Szabó Andrós-érem odaítélése ulkalmdból

A Belügyi Tudományos Tanács kiváló tudományos munkáért járő Szabó András_

érmet adományoz posztumusz Dr. Vókó Györgynek, az MTA doktorának, az

o rsz ágo s Kri mino 1 ó gi ai Intézet e gyko ri igazgatőj ának.

Dr. Vókó György 1946. szeptember 23-án született Magyaregregyen.

Tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán

folyatta. A diploma megszerzését követően jogi tevékenységét a Mecseki

SzénbányákYállalatnáIkezdtejogtanácsosként. Az ügyészi szervezet kötelékébe

I9]]-ben lépett. 1978. december 1. napjával került a Legfőbb Ügyészség

Büntetőbírósági Főosztályénak Büntetés-végrehajtás Felügyeleti osztályára,

legfőbb ügyészségi ügyészi munkakörbe. Ez az időszak - szakmai szempontból -
életének felfelé ív elő szakaszátj elentette.

Az l990-es években aZ igyész büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeleti

jogköre jelentősen kiszélesedett. A klasszikus feladatok 1990-től kiegészültek a

rendőrségi fogdákban foganatosított őrizetek, valamint előzetes \etartőztatások

törvényességi felügyeletével, később tovább bővültek az idegenrendészeti őrizet

és a külfoldiek szabadságkorléúozásának végrehajtásával kapcsolatos felügyeleti

teendőkkel. A szakterület ügyészeinek továbbképzését, instruálását nagy

precizitással szervezte meg. 1990. június 16. napjától csoportvezető ügyészként,

majd 1992. január 1. napjátő| osilályvezető ügyészként tevékenykedett. A
büntetés-végrehajtási szakterület _ növekvő jelentőségének köszönhetően _ 1999.

április 1. nap1átől önálló szewezeti egységként, a Büntetés-végrehajtási

Törvényességi Felügyeleti Önálló osztályként működött tovább.



Fiatal korától kezdődően rendkívül nagy gondot fordított elméje pa|Iérozására,

általános műveltségének emelésére. Korrekt munkastílusával kiváltotta

vezetőtársai elismerését, szakmai eredményei ellenére azotfian mindvégig

csendes volt és szerény. Kiváló tulajdonságaimiattkollégái nem csupán tisztelték,

de őszintén szerették is.

Vókó György 2012. évi nygdíjazását követően még egy sník évtizedig

irányítottaazigyészség tudományos, kutatói munkáját azországos Kriminológia

IntézetnéI. Esetében nem közhely áIlítani, hogy foglalkozását nem csak

hivatásának, de hobbijának is tekintette. Gyakorlő jogászitevékenysége mellett a

kezdetektőlrésztvett a tudományos életben is. Tekintélyes mennyiségű büntetés_

végrehajtási jogi témáju publikációt hagyott ránk, közel héromszétz cikk és

tanulmán y szerzőj e, tétr sszerzőj e.

1989-benDr. univ. címet, 1991-ben azáIIam- ésjogtudománykandidátusatitulust'

1998_ban PhD fokozatot szerzett.2000-ben habilitált doktorrá nyilvánították,

20l2-ben pedig a Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa az MTA
doktora fudományos címet ítélte meg részére. oktatói tevékenységét a tőIe
megszokott kimagasló színvonalon végezte. 1995 és 2006 között a Pécsi

Tudományegyetem en, 2004-tőI a P ázmány Péter Katolikus Egyetemen egyetemi

tanárként, később professor emeritusként tanította és vizsgáztatta hallgatók ezreit.

Több mint húsz éven keresztül a jogi szakvizsgabízottságtagjaként is működött;

abüntetésvégrehajtás jogiszakvizsgatananyagátmagaállítottaössze.

Szakmai és tudományos agilitása eredményeként 2015-ben megalaku|t aMagyar

Tudományos Akadémia keretein belül működő Büntetés-végrehajtási Jogi

Albizottság, amely tagságaProfesszor úr irányitásávaI kiemelkedő eredményeket

ért el. Tevékenysége kiterjedt a Magyar Börtönügyi Társaság munkájának

támo gatására is, ahol haláIáig az elnökség tagj aként működött.



Munkaköri feladatain tul számos egyéb, sok munkéxal járő kötelezettséget

elvállalt: 1998-tó1 azlJgyészekországos Egyesülete Etikai Bizottságánakelnöke

volt, és több mint húsz évíg a Magyar Jogász Egylet Büntetés-végrehajtás Jogi

Szakosztály elnöki tisztségét is betöltötte. A jogászi hivatás gyakorlása során

szerzett érdemeit, kiváló gyakorlati, tudományos és oktatói munkáját számos

magas rangú szakmai és tudományos kitiintetéssel, díjj al méltányolták.

A megfeszített munka és a ktizdelmekkel teli életpálya kihívásai felőrölték Vókó

György profosszor életerejét és a magyaÍ tudományos élet számárapótolhatatlan

űrt hagyv a maga után 202I. április 5 _én elhunyt.

Professzor Úr szakmai és tudományos páIyája teljesértékű és beteljesült volt,

amely azutőkor szétmátra is követendő példaként áIlithatő, ezért méltó arra, hogy

számáraposztumusz a Belügyi Tudományos Tanács kiváló tudományos munkáért

járő Szabó András-érmet adomány ozzon.

Budapest, 2022. november 25.

A Belügyi Tudomónyos Tanócs nevében:

M
DR. FELr,aI tÁszto

B M közi gaz gatás i óllamtitkár
B elt;g,,i Tudományos Tanócs
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