
y? büntetés-végre fajtási jog 
új tanbönyvé

A budapesti, illetve pécsi székhelyű Dialóg 
Campus Kiadó „ Jogi Szakvizsga Segédköny
vek" sorozatában nemrégiben jelentette meg 
Dr. Vókó György ,, Büntetés-végrehajtási 
jog” című könyvét.

A kötet -  a sorozat címéből adódóan -  a 
jogi szakvizsgára felkészüléshez kíván segít
séget nyújtani, de a benne található ismeretek 
a büntetés-végrehajtási jog mélyebb megis
meréséhez is hozzásegítik az olvasót. A neves 
szerző az ismeretközlés olyan módszerét vá
lasztotta, amely nagy súlyt helyez a jogalkal
mazási alapismeretekre és tapasztalatokra, a 
gyakorlati követelmények figyelembevételé
re. A segédkönyv Vókó Györgynek az 1996- 
ben e címen, majd az 1999-ben „Magyar 
büntetés-végrehajtásijog” címen kiadott tan
könyveinek alapján készült az azóta történt 
jogszabály-változtatások, valamint a bírói 
gyakorlat figyelembevételével.

A könyv anyaga tíz fejezetre oszlik. Az el
ső fejezet az alapvető rendelkezéseket és a 
büntetés-végrehajtási rendszert mutatja be. A 
második anyagrész a büntetés-végrehajtást 
övező jogállami biztosítékrendszer egyes ele
meit (büntetés-végrehajtási bíró, fokozatvál
tás, enyhébb végrehajtási szabályok stb.) írja 
le. A harmadik fejezet a szabadságvesztés 
végrehajtásának célját, feladatait, teljesítésé
nek biztosítékait, tartalmát és tartamát állítja 
középpontba. A következő gondolati egység a 
szabadságvesztés végrehajtás rendjét tárgyal

ja. Az ötödik fejezet a nem szabadságvesztés
sel járó büntetések végrehajtásáról szól. A kö
vetkező két anyagrész a büntetőjogi intézke
dések végrehajtásával, az elítéltek utógondo
zásával, illetve a személyes szabadságot érin
tő büntetőeljárás-jogi intézkedések végrehaj
tásával foglalkozik. A nyolcadik fejezet a járu
lékos büntetés-végrehajtási feladatokat mutat
ja be. A kötethez terjedelmes iratminta-tár 
kapcsolódik, továbbá a könyv végén a jogi 
szakvizsga követelményeivel ismerkedhet 
meg az olvasó.

A szerző hangsúlyozza, hogy nem lezárt 
ismeretanyagot tárgyal könyvében. ,yí bünte
tés-végrehajtási jog elemzésekor mindig egy 
adott időpontban fennálló helyzetről kapha
tunk képet, a következő nap esetleg már új 
gyakorlati kérdést, tudományos eredményt 
vagy jogalkotói szempontot hozhat felszínre, 
amelyre ugyanúgy, mint az egész összefüggés- 
rendszerre, nyomban oda kell figyelnünk” -  
írja Vókó György.

Habár a büntetés-végrehajtási jog koránt
sem szűkíthető a „ börtönügyre ”, ezzel a kitű
nő, lényegre törő összefoglalással a büntetés
végrehajtás gyakorló szakembereinek is érde
mes megismerkedniük, a kiadvány a képzés
ben és a továbbképzésben is jól hasznosítható.
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