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75. születésnapja alkalmából dr. Kovács Tamás nyugalmazott 
legfőbb ügyészt, főtanácsadót, altábornagyot köszönti e kötet, 
benne a szerzők ez alkalomra írt tanulmányaival.

Kovács Tamás hosszú szolgálati idejét: 56 évet, benne 16 év katonai főügyészi 
és legfőbbügyész-helyettesi, majd 4 év legfőbb ügyészi tisztségben eltöltött jo-
gászi életpályáját áthatotta a hivatás szeretete, a szakmai kérdések minél szín-
vonalasabb megoldása.

Széles körben ismert, elismert jogász személyiségként mindenkinek 
segített megoldani a felvetődő gondokat, az esetlegesen keletkezett feszültsé-
geket megszüntetni. Vezetőként kiegyensúlyozott, nyugodt légkört teremtett 
a   munkahelyeken. A  konkrét ügyek intézésében is a megfontoltság, a kellő 
körültekintés jellemezte. Tóth Mihály a következőként fogalmazza ezt meg:  
„…úgy tudtál egy fontos szervezetet nagyon szeretetre méltóan, olykor akár ki-
csit »nagypapás« bölcsességgel és megértéssel vezetni, hogy közben egy pillanat-
ra sem csökkent a tekintélyed, és az irántad érzett tisztelet. Mert megfért ben-
ned a humánum és a következetesség, beosztottaid óvása, segítése, de egyben 
határozott kézben tartásuk, ha kellett szigorú szakmai irányításuk is.”

Kovács Tamás széles körű nemzetközi kapcsolatokat épített ki, elismert, 
tisztelt szaktekintély a világon, a katonai büntetőjog, a katonai ügyészi mun-
ka kiváló művelője. Számos sikeres nemzetközi konferenciát, egyebek között 
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a katonai büntetőjogi világkonferenciákat is ő szervezte. Beválasztották a 
Nemzetközi Hadijogi és Katonai Társaság igazgatóságába. Dél-Vietnamban 
a Nemzetközi Ellenőrzési és Felügyelőbizottság magyar tagjaként vett részt a 
térségben akkor zajló háborút lezáró 1973. évi párizsi megállapodás helyszíni 
végrehajtásában nyolc hónapon át.

Csiha Gábor és Farkas Ádám mondataival élve: „…amikor […] méltat-
juk, nem egyszerűen egy emblematikus és máig nagy hatást kifejtő életút előtti 
tisztelgésre vállalkozunk, hanem egy olyan meghatározó katonajogász munkás-
ságra tekintünk fel, amely méltán illeszkedik a modern Magyarország katonai 
büntetőjogának fejlődését meghatározó katonajogászok sorának áldásos tevé-
kenységébe. Altábornagy úr emberi és szakmai kvalitásai, a katonai büntető-
jog és igazságszolgáltatás pallérozása és megmentése terén kifejtett áldozatos 
helytállása tehát példaként áll előttünk. Olyan példaként, amelyet érdemes a 
nagy történelmi elődök némelyike munkásságának folytatásaként tekinteni, hi-
szen elvitathatatlan tény, hogy dr. Kovács Tamás nyugállományú altábornagy 
méltán lépett az elmúlt évtizedekben a sorsformáló katonajogászok nyomdo-
kaiba, akik a XIX. század végétől művelték, elemezték és lehetőségeikhez mér-
ten formálták a magyar katonai büntetőjogot és igazságszolgáltatást.”

A katonai büntető és fegyelmi anyagi, eljárási és végrehajtási jog terüle-
tét felölelő számos cikket adott közre szerzőként. Jelenleg is végez kutatómun-
kát, tanulmányokat jelentet meg.

Kovács Tamás hosszú éveken át részt vett a hazai jogászképzésben is a Pécsi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, jelenleg záróvizsga-bizottsá-
gi elnök a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán.

Bögöly Gyula a tanulmánya témájaként szereplő katonai büntetőjog fel-
élesztésében szerzett elévülhetetlen érdemeit emelte ki, mint aki vezetői maga-
tartásával, szakmai igényességével, emberségével, s nem utolsósorban család-
centrikusságával példaképként szolgál. Ilyenként állhat mindazok előtt, akik 
elhivatottságot éreznek magukban a katonai jog művelése és fejlesztése iránt.

Közel tíz évig a Magyar Jogász Egylet alelnöke, emellett több szakmai 
társaság alapító elnöke is. Munkájáért számos hazai és külföldi elismerésben 
részesült. Így Ügyészség Kiváló Dolgozója (1973); Magyar Köztársaság Érdem-
rend Középkeresztje (1998); Szolgálati Emlékjel „katonai tagozata kitüntetés” 
(1999); Finkey Ferenc-díj (2000); Kozma Sándor-díj (2001); Brazil Szövetsé-
gi Köztársaság Katonai Főállamügyészsége Érdemrendjének Nagykeresztje 
(2002); Hunyadi János-díj (2003); Egyesült Államok Elnöki Érdemrend, amit 
külföldiek közül elsőként kapott meg (2005); Deák Ferenc-díj (2006); Szalay 
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László Emlékérem (2010), Pro facultate érdemérem (2010 – Pécsi Tudomány-
egyetem); „A jog szolgálatában” kitüntető cím (Magyar Ügyvédi Kamara El-
nöksége – 2014). Szülőfaluja; Nagykónyi 2015. október 31. napján díszpolgári 
címet adományozott Kovács Tamásnak, mint „aki kiemelkedően jelentős mun-
kájával, egész életművével, példamutató emberi magatartásával országosan és 
nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájá-
rult a község tekintélyének, jó hírnevének növeléséhez”. Katonai elismerései kö-
zül kiemelhető, hogy 1990-ben az Egyesült Államok szárazföldi haderő felleb-
bezési bíróságának tiszteletbeli tagja, az amerikai katonai fellebbviteli bíróság 
tiszteletbeli tagja, 1995-ben Ohio Állam Nemzeti Gárdája tiszteletbeli ezrede-
se, 1997-ben pedig az Amerikai Egyesült Államok Szárazföldi haderő katonai 
jogi szolgálatának (JAG) – első külföldi – tiszteletbeli tagja lett.

Kiváló előkészítő és szervezőmunkájával ma is segíti munkahelyén, az 
OKRI-ban a valódi, jó közösségi élet fenntartását. Aktívan részt vesz a min-
dennapi munka közben felvetődő problémák, gondok megoldásában, a rendez-
vények szervezésében, az intézeti munka hatékonyabbá tételét szolgáló törek-
vésekben. Az együttműködések fenntartásában és újak kialakításában, a közös 
célok megvalósítását elősegítő közös erőfeszítések szervezésében igen kezde-
ményező, igazi közösségi ember. Segítőkészségével, empatikusságával mun-
katársai körében ma is nagy népszerűségnek örvend. Ahol csak módja nyílik 
rá, munkatársai segítségére van. Nagy László Tibor a tanulmányához e soro-
kat csatolta: „…közvetlenebb munkatársi és emberi kapcsolatba is kerültünk, 
amelyért rendkívül hálás vagyok a sorsnak. Egy rendkívül nagy tudású, széles 
műveltségű, tetterős embert ismerhettem meg személyében, emellett derűs, jó 
kedélyű, aki a közösségi programokban mindig örömmel részt vesz, sőt azokat 
több alkalommal szervezőként is elősegítette. Tanácsai – amelyeket jómagam 
is számos alkalommal kértem és igénybe vettem – mindig rendkívül hasznosak, 
iránymutatók voltak, mélységes bölcsességről és tapasztalatról tanúskodtak. 
Beszélgetéseink során – a szakmai kérdéseken túl – megtudtam, hogy családja 
mellett a sport iránti érdeklődés és -szeretet is betölti életét.”

Kovács Tamás a feladatait olyan pontosan végzi, hogy a fiatalok sokat 
tanulhatnak e téren is tőle, akárcsak szakmai lelkesedéséről, a munkahelyi kö-
zösség szeretetéről, az ügyészi szervezetért kiállásról.

A tanulmányok írói – művüket tiszteletük jeléül ajánlva – sok szeretet-
tel gratulálnak, e jeles ünnep, a 75. születésnap alkalmából sok boldogságot és 
– ahogy katonákhoz illik – „erőt, egészséget” kívánnak.

A szerkesztő
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