
végezné. Elégséges lenne 6-8 bv. intézetet (a fegyházakat és a börtönök egy részét) felké
szíteni az elítéltek fogadására. Önálló módszertani kutatást a fiókintézet nem folytatna, 
időnként ellenőrizné viszont a nevelési programok érvényesülését az egyes bv. intézetek
ben.

A diagnosztikai munka során felgyülemlő adatok feldolgozását a nevelési osztály 
ösztönözhetné az intézeti dolgozókkal kötött kutatási szerződések segítségével. E megol
dás legnagyobb hátránya az állandó diagnosztikai munkába való belefáradás, elfásulás 
veszélye, és ezzel párhuzamosan a személyi állomány várható fluktuációja.

A bemutatott elképzelés egy központi kivizsgáló és módszertani intézet létrehozására 
sokak helyeslésével egybeesik, viszont néhányan biztos elleneznék a terv egy-két mozzana
tát. Hozzászólásommal továbbképzelésre, továbbgondolásra szerettem volna ösztönözni, 
hogy egy ilyen jelentős új intézmény megalkotásában minél többen részt vegyünk.

Dr. Borics Gyula elnöki zárszava

Differenciálás a büntetésvégrehajtásban volt a témája elméleti konferenci
ánknak. Azt gondolom, hogy olyan kérdést tűztünk napirendre, amely méltán 
tarthat igényt széles körű érdeklődésre. A differenciálás a modem büntetésvégre
hajtás egyik alapkérdése. Szükségességét senki sem vitatja, de végrehajtása rend
kívül sokszínű. Számos felfogás, nézet alakult ki arra vonatkozóan, hogy milyen 
kritériumok alapján kell az elítélteket csoportokba sorolni, milyen módszereket 
kell nevelésükben alkalmazni, hogyan kell a bv. intézeteket a különböző elítélt
csoportok befogadására, kezelésére alkalmassá tenni. A megtárgyalt téma sokré
tűségére utal, hogy jogi, kriminológiai, pedagógiai, pszichológiai szempontokat 
egyaránt figyelembe kellett venni, őrzési és munkáltatási problémákkal is foglal
kozni kellett.

Tanácskozásunk célja az volt, hogy ebben a bonyolult, összetett kérdésben 
összefoglaljuk eredményeinket, hogy kísérletet tegyünk a fejlődés elősegítésére, a 
főbb fejlesztési irányok kijelölésére. Az előadásokat, a korreferátumokat, dr. Tari 
Ferenc és dr. Lőrincz József alezredes szekcióvezetők összefoglalóit meghallgat
va az a meggyőződés alakult ki bennem, hogy a konferencia megrendezése idő
szerű volt, hogy eredményes munkát végeztünk. Köszönet illeti a rendezőket, az 
előadókat.

Úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára érdekes gondolatok hangzot
tak el, sok olyan információra tettünk szert, amelyek a napi munkában is haszno
síthatók. A jogalkotásban olyan szabályozás felé kell haladnunk, amely pontosan 
és átfogóan rendezi a differenciálás jogi szempontjait, de emellett az egyéb szem
pontok érvényesítésére is széles körű lehetőséget biztosít. Az intézetek munkájá
ban törekedni kell a belső differenciálásra, hisz erre több eredményes kísérlet 
serkent. Nagyon fontos feladat a fogvatartottak nevelési módszereinek, eszköztá
rának fokozatos bővítése, a fogvatartottak adottságaihoz alkalmazkodó ún. diffe
renciált nevelési programok kialakítása. Új lendületet adhat a differenciálási tö
rekvéseknek a Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet létrehozása is.

A mai konferencia ráirányította a figyelmet a fenti lehetőségekre, példákat 
adott a gyakorlati megoldásra, továbblépett az elmélet terén. Úgy érzem: jó mun
kát végeztünk.
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