
A z ötnapos munkahét 
bevezetésének tapasztalatai

A büntetésvégrehajtási intézetekben 1982. 
február 1-én bevezetett ötnapos munkahét a 
nevelési szakterületen szolgálatot teljesítő 
személyi állomány munkarendjében lényeges 
változásokat eredményezett. Szükségessé 
tette a szolgálatszervezés ismételt szabályo
zását, a heti szabadnapokon, munkaszüneti 
és pihenőnapokon végrehajtott szolgálat 
átszervezését.

Az új munkarend bevezetése óta a Bv. 
Országos Parancsnokság Nevelési Osztálya 
fokozott figyelemmel kíséri az átállással 
kapcsolatban felmerült szervezési és admi
nisztratív problémákat, valamint a tartalmi 
munka feltételeinek változását, az intézetek 
ezzel kapcsolatos tapasztalatait, javaslatait.

Az ötnapos munkahét általánossá válásá
val a szabadidő az elítéltek nevelésének 
egyik kulcskérdésévé vált, a művelődés 
tágabb, új lehetőségeit biztosítja. Az intéze
teknek, s különösen a nevelőknek alkotó, 
kezdeményező, tervszerű munkával kell el
érniük ezeket a lehetőségeket. A szabad 
időben elsősorban a közművelődési tevé
kenységet lehet és kell fejleszteni.

A nevelési szolgálat tagjai megértették 
a megnövekedett hétvégi szabad idő kihasz
nálásában rejlő lehetőséget. Az első félév 
tapasztalatait elemezve szembetűnő a 
gyakorlati nevelői tevékenység különböző 
eljárásainak arányeltolódása. A hétközi mun
kanapok az adminisztrációs és ügyintéző 
tevékenység, a napi ismétlődő rutinfelada
tok elvégzésének ideje. A munkaszüneti na
pokra szervezett szolgálati időben lehetőség 
van igényes, jól előkészített és szervezett 
kulturális, sport és ismeretteijesztő prog
ramok lebonyolítására, továbbá arra, hogy a 
nevelők saját nevelési csoportjuk foglalko
zásait vezessék.

Általános gyakorlattá vált, hogy sok 
elítéltet érintő, központilag szervezett prog
ramokat — beszélő, filmvetítés, könyv
vásár, nemzeti és nemzetközi ünnepek meg
emlékezései — valamint nagyobb sportver
senyeket rendeznek az intézetekben.

Ilyenkor kerülhet sor a nevelők által 
szervezett és vezetett foglalkozásokra, mint a 
tematikus csoportfoglalkozások, közösségve
zetői eligazítások, nevelési csoporton belül 
szervezett vetélkedők, könyvtárlátogatások.

Több nevelő egyéni foglalkozásokat is ter
vez a munkaszüneti napokra, elsősorban 
problémás, fegyelmezetlen elítéltekkel. Ezzel 
párhuzamosan bővült a nevelők ellenőrzési 
tevékenysége is. Növekedett az öntevékeny 
szervezetek szerepe a szabadidő célszerű 
felhasználásában. Elsősorban vetélkedők 
szervezése, szakköri foglalkozások, irodalmi 
és kulturális programok szerepelnek terveik
ben, az ügyeletes nevelők irányítása mellett.

Az intézetekben szerzett tapasztalatok 
szerint az elítéltek kisebb hányadánál meg
figyelhető volt olyan jelenség, hogy nem tud
tak kellően élni a megnövekedett szabad idő 
adta lehetőségekkel, távolmaradtak a foglal
kozásoktól, és sem a kulturális, sem a sport- 
rendezvények nem érdekelték őket. A neve
lőknek ilyen esetekben több energiát, na
gyobb figyelmet kell fordítani aktivizálá
sukra, érdeklődésük felkeltésére. Az eddi
gieknél jobban fel kell használni az elítélt 
öntevékeny szervezetek mozgósító erejét.

Nem minden intézetben van meg az a 
lehetőség, hogy nevelő (nevelők) minden 
munkaszüneti napon legyen az intézetben, s 
közvetlenül irányítsa az elítéltek szabad 
idős tevékenységét. Elsősorban a megyei 
intézetekben, ahol egy nevelő teljesít szol
gálatot, van kiemelkedő jelentősége a ne
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velő és az őrszolgálat jó munkakapcsola
tának. Amikor nincs nevelő az intézetben, 
az őrség parancsnoka szervezi meg a külön
böző foglalkozásokat.

Az űj munkarendnek megfelelő szolgálat- 
szervezést az egyes intézetek egyéni lehető
ségeik figyelembe vételével, a szabályok adta 
kereteken belül oldották meg. Ahol a neve
lési szolgálat létszáma lehetőséget biztosít, 
ott megvalósították a nevelők közötti 
délelőtti-délutáni váltás rendszerét. Azokban 
az intézetekben, ahol intézeti autóbuszjárat 
szállítja szolgálati helyükre a testületi tago
kat, a napi szolgálati idő az autóbusz menet
rendhez igazodik.

Az ellenőrzések alapján szerzett tapasz
talatok szerint az intézetekben igyekeznek 
arányosan elosztani a nevelők között a 
szabadnapokra szervezett szolgálatokat. Az 
évi szabadságok, tanulmányi szabadságok, 
betegállományok miatt jelentkezett eseten
ként szabálytalanság. Az eddigiekhez képest 
új lehetőség a szabadnapokra szervezett 
szolgálat pénzbeni megváltása. Erre az 
egyes intézetek nevelési szolgálatának létszá
mától, a pedagógiai feladatoktól függően 
különböző keretösszeget kaptak az intéze
tek. Az előírások helytelen értelmezése miatt 
néhány helyen az e célra kiutalt összeget 
csak részben, esetleg egyáltalán nem hasz

nálták fel. Természetesen a szabadnapokat 
sem használták fel nevelési szempontból 
megfelelően. Volt olyan intézet, ahol a hét
közi szolgálati időt lerövidítve váltották ki a 
szabadnapra szervezett szolgálatot, így meg
takarítva a teljes keretösszeget.

1983. január 1-től az intézetek valameny- 
nyi szolgálati ágra együttesen kapják meg a 
szabad idő megváltására szolgáló összeget. 
Ennek célszerű felhasználását úgy kell meg
tervezni, hogy az elítéltek hétvégi szabad ide
jének nevelő célzatú és tartalmú eltöltését 
továbbra is biztosítani kell.

A nevelési szolgálat személyi állományá
nak munkarendjét — a kiadott útmutató 
szerint — az intézet parancsnoka indokolt 
esetben személyenként határozza meg. Lehe
tőség van tehát arra, hogy a szolgálatszerve
zésnél, a szabad napon teljesített szolgálat 
megváltásánál figyelembe vegyék a szolgála
tot teljesítő igényeit is.

Az ötnapos munkahét az esetenként és 
helyenként tapasztalt szervezési és admi
nisztratív nehézségek ellenére nem okozott 
fennakadást az intézetek munkájában. A 
nevelőket segítette, a tartalmi munka szín
vonalát növelte, és az elítéltek szabad idejét, 
tartalmasabbá, közösségibbé tette.

Módos Tamás
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