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A Múltunk 2008/1. számában több írás foglalkozik a II. világháborút követô
jó másfél évtized magyarországi romapolitikájával.1 Az akkori és mai prob-
lémákkal, a kirekesztô nézetekkel szembesülve elgondolkodtató és elszomo-
rító, hogy a romákkal szemben megfigyelhetô elutasítás a négy-öt évtizeddel
ezelôtti helyzethez képest nem változott lényegesen. Fel is merül a kérdés: a
negyvenes-ötvenes-hatvanas években tapasztalt negatív jelenségek a rendszer-
változás után majd húsz évvel miért érezhetôek egyre inkább?

Jelenleg Magyarországon is divatos irányzat az úgynevezett nulla vagy
zéró tolerancia. Ennek az az alapfilozófiája, hogy a bûnözéssel szembeni
rendôri fellépés eredményessége azzal növelhetô, ha a rendôrség a legkisebb
jogsértéssel, devianciával szemben is szigorúan fellép. A zéró tolerancia New
York-i gyakorlatának egyik legkeményebb kritikusa Loic Wacquant, ismert,
bár súlyos megállapításai miatt csak ritkán idézett A nyomor börtönei címû
tanulmánykötetében azonban hiteles adatokkal alátámasztva mutatja be,
hogy ez nem más, mint a szegénység és a nyomor kriminalizálása. „A Föld
minden táján villámgyorsan terjedt el a »zéró tolerancia« New Yorkban
született doktrínája, amely törvényesnek nyilvánítja azt, hogy rendôri és
bûnügyi eszközöket vessenek be a zavart keltô szegénység ellen – a jól látha-
tó, közterületeken incidenseket és kellemetlenségeket okozó szegénység ellen,
amely homályos bizonytalanságérzést vagy egyszerûen tartós feszélyezett-
séget, az »oda nem illés« érzését ébreszti a polgárokban. A doktrína velejá-
rója a bûnözés elleni »háborút« és a közterületek »visszahódítását« han-
goztató katonai jellegû retorika, amely a (valóságos vagy képzelt) bûnözôket,
hajléktalanokat, koldusokat és egyéb marginális elemeket idegen megszállók-
hoz hasonlítja, ez természetesen megkönnyíti azt is, hogy a bevándorlókkal
egy kalap alá vegyék ôket, ami választások alkalmával mindig kifizetôdik.
[…] A közterületeken és a tömegközlekedési eszközökön ellenôrizhetetle-
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nül terjeszkedik a videokamerákkal folytatott megfigyelés, és az elektroni-
kus figyelôrendszer már jó elôre nagy népszerûségnek örvend, miközben
minden jel arra mutat, hogy a börtönbüntetésekhez inkább csak hozzáadó-
dik majd, ahelyett hogy felváltaná azokat. […] E stratégiákban a nyomor
kriminalizálásának kiterjesztését célzó, alapvetô tendencia fejezôdik ki, amely
paradox módon éppen az állam szociális beavatkozási képességének meg-
gyengülésébôl fakad.”2 Megállapítható tehát, hogy a zéró tolerancia alkal-
mazásával kapcsolatos tapasztalatok és eredmények nem igazolják a rend-
ôri munka és a bûnügyi helyzet javulása közötti oksági kapcsolatot, még
kevésbé az egyes megoldások exportálásának lehetôségét.

Mindehhez jó illusztráció, az említett írásokhoz érdekes adalék a Belügy-
minisztérium II/I. csoportfônökség 2. (bûnügyi) osztályának 1962. szeptem-
ber 17-én, a BM Kollégium ülése számára készült jelentése, amely A Politikai
Bizottság (MSZMP) 1961. június 20-i határozata alapján, a cigánylakosság
körében végzett rendôri munkáról címet viseli.3 Az anyagot a BM kollégiuma
1962. október 25-ei ülésén tárgyalta.4 A forrás jelzete: Magyar Országos
Levéltár BM KI Parancsgyûjtemény, 1962. 51. doboz. A dokumentumban
csak a tollhibákat (az esetleg értelemzavaró írásjeleket) javítottam.

BM. II/I. – 2. osztály „Szigorúan titkos!”
10-62/13/1962.

A jelentés kollégium elé terjesztésével egyetértek:
Kôrösi György r. ezredes5

miniszterhelyettes

Jelentés
a Politikai Bizottság 1961. június 20-i határozata alapján, 
a cigánylakosság körében végzett rendôri munkáról

I.
Az elmúlt években a rendôri szervek sokoldalúan foglalkoztak a cigányla-
kosság helyzetének javításával. Évek óta, szinte minden megyében tapasz-
talható volt, hogy a cigánybûnözôk elleni eljárások mellett, a rendôrök kez-
deményezôen törôdtek a cigánytelepek rendjével, elôsegítették egyes dolgozni
akarók munkába helyezését, a vándorlók letelepítését. Nem egyszer a kér-
désekben szembekerültek egyes helyi állami, vagy gazdasági vezetôk idegen-
kedésével is.

2 Loic WACQUANT: A nyomor börtönei. Helikon Kiadó, Budapest, 2001. 137–138.
3 Az MSZMP határozata nyomán számtalan elôterjesztés stb. született. A Belügyminisztérium Bûnügyi osztályán

készült hasonló szellemû jelentésre például Sághy Erna is utal egy lábjegyzetben: „Jelentés a cigány lakosság

helyzetének megjavításáról szóló párthatározat rendôri vonalon történt végrehajtásáról”, 1962. szeptember 19.

Magyar Országos Levéltár XIX-I-4-g. 46. d.
4 Uo. BM KI Kollégiumi ülések, 8. d. 10-62/13/62. – Az információ Révész Bélától származik, amit ezúton is köszönök.
5 1954 januárjától az ÁVH ezredese, 1961 és 1976 között belügyminiszter-helyettes, 1973-tól vezérôrnagy.
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Ugyanakkor tapasztalható volt rendôreink részérôl is nagyfokú elôítélet
és számos helytelen nézet. Ezek különösen a cigánylakosság másodrangú
állampolgárkénti kezelésében, helytelen általánosításokban, esetenként tör-
vénysértésekben nyilvánultak meg. A cigánybûnözés megelôzését, a
vándorlás megszüntetését sokan kizárólag adminisztratív eszközökkel vélték
megoldhatónak. Elômozdította ezt az is, hogy egyes állami és társadalmi
szervek, fôleg a rendôri intézkedésekre támaszkodva, igyekeztek megoldani
e területen jelentkezô problémáikat.

A kérdések tisztázásához nagy jelentôségû és iránymutató volt az MSZMP
Politikai Bizottságának 1961. június 20-i határozata a cigánylakosság hely-
zetének javításáról.6 Ez a határozat nem említi ugyan kiemelve a rendôrség
feladatait, de megállapításai, útmutatásai alapvetôen irányadók a rendôri
munkára is.

A párthatározat megjelenése után intézkedéseket tettünk arra, hogy a
rendôri állomány mielôbb részletesen megismerje azt. Ezt elôsegítette, hogy
az ORFK Pártbizottsága a vezetôk bevonásával napirendi pontként a határo-
zatot megtárgyalta. A rendôr-fôkapitányságok rendôri helyettesei figyelmét
felhívtuk a párthatározat tanulmányozására és tartalmának az állomány
elôtt történô ismertetésére.

A határozat megjelenése után több megyei rendôri szervnél ellenôrzést
folytattunk annak érdekében, hogy megállapítsuk, milyen helyes kezdemé-
nyezések, vagy milyen helytelen nézetek és intézkedések tapasztalhatók.
A tapasztalatok alapján a párthatározatot feldolgoztuk és azt tájértekezle-
ten [tájékoztató értekezlet] beszéltük meg a rendôri szervek vezetôivel. Eze-
ken részt vettek a fôkapitányok rendôri helyettesei, a megyei osztályveze-
tôk, a vagyonvédelmi vonalvezetôk, meghívtuk továbbá az MSZMP megyei
pártbizottságainak adminisztratív fôelôadóit és a BM szervek MSZMP Párt-
bizottságok titkárait.

Az értekezleteken megszabtuk a tennivalókat és azt, hogy az állománnyal
hogyan ismertessék a határozatot, hogyan lépjenek fel a rendôrök és a la-
kosság részérôl tapasztalható téves nézetek, helytelen elôítéletek, valamint
a rendôri és más szervek helytelen intézkedéseivel szemben. Feladatul ad-
tuk továbbá, hogy szélesítsék a határozat végrehajtása érdekében is kapcso-
lataikat a tanácsi, gazdasági és társadalmi szervekkel, vegyenek részt a
megalakuló bizottságok munkájában és ott kezdeményezôen lépjenek fel.

A segítés és a differenciált intézkedések mellett követeljék meg a cigányok-
tól is törvényeink betartását. Törekedjenek arra, hogy a bûnözô elemeket
leválasszák a becsületesen, de elmaradott gazdasági és kulturális körülmé-
nyek között élô személyektôl. Ennek érdekében erôsítsék a harcot a bûnözô
elemek ellen, a helyi szervekkel közösen tegyék meg a szükséges intézkedé-
seket a csavargás és a kóborlás megelôzése és csökkentése érdekében. Nyújt-

6 Lásd errôl részletesen Sághy Erna hivatkozott tanulmányát.
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sanak segítséget a cigánylakosság munkába állítása és kulturális színvona-
lának emelése terén.

A bûnügyi és a közrendvédelmi tájékoztatóba, a Rendôrségi Szemlébe és
a Magyar Rendôrbe írt cikkeken keresztül is biztosítani kívántuk, hogy mi-
nél szélesebb körben legyenek ismertek a párthatározatból adódó rendôri
feladatok.

A tájértekezletek után szakáganként értekezleteken, referádákon, ôrs-
munkaértekezleteken és az oktatás keretén belül ismertették a határozatból
adódó feladatokat az állománnyal.

Több megyében taggyûléseken és pártcsoportértekezleteken is megbeszél-
ték, – Gyôr megyében például a Bûnügyi Osztály és a Megyei Tanács Munka-
ügyi Osztályának kommunistái közös pártcsoportértekezleten – a cigány-
lakosság munkába helyezésének lehetôségeit.

II.
Az általános tapasztalatok szerint a párthatározattal és a kiadott eligazítás-
sal az állomány többsége egyetértett és azt helyeselte. Az állomány többsé-
ge a határozatot helyesen értelmezi és tevékenykedik végrehajtása érdeké-
ben. Megállapítható az is, hogy a rendôri állomány nézetében a párthatározat
megjelenése óta jelentôs változás következett be. Jól fejlôdik a tanácsi és tár-
sadalmi szervekkel, a társadalmi bizottságokkal való együttmûködés.

A rendôri vezetôk, a körzetmegbízottak részt vesznek a különbözô párt-
bizottságok, valamint tanácsi végrehajtó bizottságok – e problémával foglal-
kozó – ülésein és helyes kezdeményezéseket, javaslatokat tesznek. Pl.: A de-
vecseri közrendvédelmi parancsnok a járási PB VB ülésen javasolta, hogy a
járás területén lévô üres tanyákat és házakat mérjék fel, ezekbe a telepeken
lakó cigánylakosság egy részét helyezzék el.

A Veszprém megyei rendôr-fôkapitányság vállalta a székpusztai cigány-
telep patronálását.

A kiskunfélegyházai rendôrkapitányság vezetôje a tanácsülésen javasol-
ta, hogy a tsz-en belül hozzanak létre kertészetet és ennek megmûvelésébe,
valamint egyéb munkákba vonják be a cigányokat. Javaslatát a tanácsülés
elfogadta.

A gyöngyöspatai körzeti megbízott a tsz közgyûlésén kérte, hogy a köz-
ségben lakó cigánycsaládokat vegyék fel a termelôszövetkezetbe. A közgyû-
lés egyetértett javaslatával.

A BM II/1–2. osztály részt vesz a Mûvelôdésügyi Minisztériumon belül
létrejött Országos Társadalmi Bizottság7 munkájában. Az ellenôrzések során
a párt és a tanácsi szervek vezetôivel megbeszéléseket folytatunk a határo-
zat végrehajtása érdekében. Legutóbb a nagykôrösi városi pártbizottság tit-

7 A Mûvelôdési Minisztériumban 1957 nyarán hozták létre a Nemzetiségi Osztályt, amelynek felügyelete alá helyez-

ték a különbözô nemzetiségi szervezeteket és az akkor megalakuló Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsé-

gét is. Ez alakult át Országos Társadalmi Bizottsággá. (Lásd errôl részletesen Sághy Erna hivatkozott tanulmányát.)
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kárával és a tanácselnökkel történt megbeszélés alapján 14 cigánycsaládból
álló telep felszámolását kezdeményezésünkre megindították.

A rendôrség kezdeményezésére igen sok személyt helyeznek el munkába.
A legtöbb helyen jó a rendôrség és a cigányok közötti kapcsolat, melynek
eredménye az, hogy bizalommal fordulnak problémájukkal a rendôrség fe-
lé. Így például Baranya, Somogy és Szabolcs megyékben.

A tanácsok, a társadalmi és gazdasági szervek vezetôi sok esetben igénylik
a rendôrség segítségét és kikérik véleményüket a párthatározat végrehajtása
során felmerülô problémák megoldásánál. A legjelentôsebb problémák el-
sôsorban a munkába állításnál és a kóborlás megszüntetésénél jelentkeznek.

Javaslatunkra a begyûjtési és a vándoripar-engedélyek kiadását korlátoz-
ták és a SZÖVOSZ [Szövetkezetek Országos Szövetsége] tervezi, hogy ál-
landó alkalmazottakkal oldják meg a toll- stb. gyûjtést.

Az elmúlt évben megtörtént a megkülönböztetést szolgáló személyigazol-
ványok kicserélése.8 Egy részüket azonban visszaszerezni nem lehetett, mert
volt tulajdonosaik azokat elvesztették.

Ma már az jellemzô a cigánylakosságra is, hogy a születések alkalmával
bejelentik az újszülötteket. A személyigazolványok kiadása alkalmával azon-
ban még mindig több olyan személlyel lehet találkozni, akiknek anyaköny-
vezése még nem történt meg. Ezt ilyen alkalmakkor pótolják.

A párthatározat végrehajtása során nehézséget jelent az egyes tanácsi szer-
vek és gazdasági vezetôk részérôl megnyilvánuló ellenszegülés. Helyenként
a határozat végrehajtását adminisztratív úton akarják megoldani. Így például
a nyírbélteleki tanácselnök úgy nyilatkozott, hogy a cigányokkal kapcsolat-
ban felmerülô problémákban a rendôri szervek intézkedjenek, mert tôlük
jobban félnek a cigányok.

Amikor Tarpa községben (Szabolcs megye) a rendôri szervek azzal mentek
a tanácselnökhöz, hogy a cigányok munkába helyezésénél nyújtson segítsé-
get, azt a kijelentést tette, hogy „jobb volna ôket a Tiszába dobni”.

Több községi tanács idegenkedik a cigányoknak a lakosság közé való tele-
pítésétôl. Éppen ezért ezzel a kérdéssel még akkor sem foglalkoznak, ha a
telep felszámolására lehetôségük van. A dabasi rendôrkapitányság vezetô-
je az örkényi tanács egyik tagjának felvetette, hogy a cigánytelepet fel kelle-
ne számolni és a lakosság közé betelepíteni ôket, a tanácstag kijelentette:
hogy ô mellé ne tegyenek egy cigányt sem, de még abba az utcába sem, ahol
ô lakik. Közben megjegyezte a kapitányság vezetôjének, hogy „tegye maga
mellé, lakjon maga velük”.

A lakosság részérôl észlelhetô helytelen megnyilvánulásokkal kapcsolatban
a rendôri szervek igyekeznek felvilágosító munkát végezni. Tatabányán több
cigánycsaládnak utaltak ki lakást a város különbözô pontján. A cigányla-

8 A cigányokat megkülönböztetô fekete személyi igazolványok cseréjérôl van szó. Lásd PURCSI Barna Gyula: Fekete

személyi igazolvány és munkatábor. Kísérlet a cigánykérdés „megoldására” az ötvenes évek Magyarországán.

Beszélô, 2001/6. http://beszelo.c3.hu/01/06/04purcsi.htm. Utolsó letöltés: 2008. február 4.)
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kosok szomszédai a rendôrségre mentek panaszt tenni, hogy miért enged-
ték meg a cigányoknak a városba beköltözést.

A gazdasági vezetôk részérôl, különösen a munkába való állításuknál je-
lentkezik probléma. Borsod megyében vannak olyan vállalatok, ahol elôre
kikötik, hogy cigányt nem alkalmaznak. A miskolci Dobozgyár igazgatója
megtagadta a cigány származású személyek alkalmazását.

A sátoraljaújhelyi Lemezgyárból rövid idô alatt 22 cigányt bocsátottak
el. A kecskeméti konzervgyárba csak ládarakásra és takarításra vesznek fel
cigányokat.

Egyes tsz-ekben is megkülönböztetô bánásmódban részesítik ôket, pél-
dául a cibakházai tsz-ben külön brigádot alakítottak belôlük és részükre
nem megfelelô munkát biztosítottak. Ezért a cigányok kiléptek a tsz-bôl.

A rendôri szerveknél bekövetkezett helyes irányú fejlôdést tükrözi, hogy
az ilyen és hasonló jelenségekre már jobban felfigyelnek és azokat a járási,
megyei pártbizottságok felé jelzik.

Az eredmények ellenére még mindig találkozunk helytelen nézettel és in-
tézkedéssel a rendôrség munkájában is, ami elsôsorban annak tudható be,
hogy nem sikerült az egész állománnyal a határozat politikai jelentôségét
megértetni.

Helyenként türelmetlenség tapasztalható velük szemben. Például ha a mun-
kába helyezettek a munkát otthagyják, javíthatatlannak, munkakerülônek
minôsítik ôket. Nem kezdeményezik, segítik a további munkavállalásukat.
Nem mindig értik meg elvtársaink a több évszázados múlt visszahúzó erejét.

Megtalálható az a helytelen nézet is, hogy a cigányok nem alkalmasak
társadalmi funkció betöltésére. A hatvani rendôrkapitányság bûnügyi alosz-
tályvezetôje a cigány származású önkéntes rendôrökkel kapcsolatban felve-
tette, hogy „hogyan nézne ki a rendôr önkéntes cigányrendôrrel az utcán”.
Szerinte a lakosság nem venné szívesen, sôt meg is verné a cigány szárma-
zású önkéntes rendôrt.

Helyenként még mindig azt a téves nézetet vallják, hogy a cigánylakos-
ság problémáját elsôsorban adminisztratív úton lehet megoldani (például
Bács megye). Az is elôfordul, hogy a rendôrök intézkedés közben nemre és
korra való tekintet nélkül tegezik a cigányokat, vagy az intézkedés során a
nem cigány személyekkel udvariasan, míg a cigányokkal durva, goromba
hangot használnak.

Elôfordul, hogy a szokásos bûnözôket ellenôrzô járôrök zaklatták a tele-
pen lakó, de becsületes, cigány származású személyeket. Elvétve bár, de még
durva törvénysértésekkel is lehet találkozni. Például az örkényi telepen la-
kó cigányokat a kmb [körzeti megbízott] tetten érte falopáson. Intézkedés
közben vele szemben hivatalos személy elleni erôszakot követtek el. Az eset
után a dabasi rendôrkapitányságról kiszállt rendôrök megverték ôket.

Az ellenôrzés során tapasztaltuk az ellenkezô végletet is. Elôfordulnak
olyan esetek, hogy a cigánylakosságnak elnéznek olyan cselekményeket, me-
lyekért más személyek ellen eljárnának. Így elnézik a cigányok által elköve-
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tett bûncselekményeket, valamint a társadalmi együttélés szabályainak meg-
sértését. Nem tesznek kellô intézkedéseket a csavargásuk korlátozására, a
munkakerülô életmódjuk felszámolása érdekében. Elnézôek a tüzelô-, ta-
karmánylopásokkal, a házalásokkal szemben. Budapesten még ma is több
száz személy házalást folytatva üzérkedik és egyéb bûncselekményt követ
el. (Ennek felszámolására intézkedtünk.)

Hasonló jelenség a tanácsok részérôl is tapasztalható. A cigányok lovait
nem adóztatják meg, a határozat megjelenése után is elnézik új cigánytele-
pek létrehozását, ahol építési engedély nélkül putrikban telepszenek le. (Ez
Budapesten is elôfordul.) A gyermekek iskoláztatásának elmulasztása, az
egészségügyi szabályok be nem tartása miatt nem tesznek intézkedést. A tör-
vények és a társadalmi együttélés szabályainak be nem tartatása lényegében
ugyancsak a más állampolgároktól való megkülönböztetésüket jelenti.

III.
Az elmúlt években csökkent a cigánybûnözôk által bandákban, durva mód-
szerekkel elkövetett bûncselekmények száma. Közvetlen a felszabadulás utá-
ni években a rendôri szerveknek sok problémát jelentettek a cigánybûnö-
zôk által drasztikus módszerekkel elkövetett bûncselekmények felderítése.
Egyes bandákat fegyveres tûzharcok során kellett megsemmisíteni. Az
1950–51. évben lényegében az ilyen bandák felszámolódtak. Az ellenforra-
dalmi események során azonban több veszélyes bûnözô szabadult közülük,
akik kint lévô személyekkel szövetkezve, bandákba verôdve, sorozatosan
követték el a bûncselekményeket. Felszámolásuk az 1959–60. évben lénye-
gében országosan befejezôdött.

Somogy megyében 1957-ben felderített betöréses lopásoknak 67%-át
cigánybûnözôk követték el (152-bôl 103-at). A következô években, ahogy
a bandák felszámolódtak, úgy csökkent a részvételi arányuk is. 1958-ban
40, míg 1959-ben már csak 37%-át követték el a betöréses lopásoknak.
(Ugyanakkor a cigányok a lakosság 2,5%-át teszik ki.)

Az országos statisztikai adatokból a bûnözésben való részvételük arányát
nem lehet pontosan megállapítani. Egyes megyei szervek azonban 1960. és
1961. évben értékelték azt.

Az 1960-as évben az ország lakosságának nem egész 1%-a ellen indult el-
járás (0,75%). Ugyanebben az idôbe a felsorolt megyékben lakó cigány sze-
mélyek elleni eljárás számukhoz viszonyítva, a következôk szerint alakult:

Szabolcs megye: 0,95%
Szolnok megye: 1,0%
Borsod megye: 1,5%
Somogy megye: 1,8%
Veszprém megye: 2,0%
Baranya megye: 2,2%
Tolna megye: 2,6%
Bács-Kiskun megye: 3,7%
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Szabolcs és Szolnok megyében az eljárás alá vont cigányszemélyek aránya

megközelítôen megfelel az országos átlagnak. Borsod megyében duplája,
míg Bács megyében több mint négyszeresére emelkedik. (Bács-Kiskun megyé-
ben a lakosság 1,1%-át teszi ki a cigány lakosság.)

Békés megyében 1961 évben az összlakosságnak 0,6%-át, a cigánylakosság
2,3%-át vonták terheltként felelôsségre. (A lakosságnak 0,9%-át teszik ki.)

A cigányoknak az egyes bûncselekmények elkövetésében való részvétele
igen magas. Különösen a vagyon elleni bûncselekmények közül a lopások
és csalások különbözô fajtáira specializálják magukat. Szolnok megyében
1961 évben a besurranásos lopások 60, míg a zsebtolvajlások 80%-át kö-
vették el. Ezenkívül számottevô az általuk elkövetett testi sértések és a hi-
vatalos személy elleni erôszak bûntettének száma is.

Jelenleg az általuk elkövetett bûncselekmények nagy része a személyi tu-
lajdon ellen irányul. A társadalmi tulajdon sérelmére fôleg betöréseket és
lopásokat követnek el. A lovaik és egyéb állataik számára szükséges takar-
mányt, a téli tüzelôt szinte kivétel nélkül lopás útján szerzik meg.

Az eljárás alá vont cigány személyek aránya helyenként jóval magasabb,
mint a nem cigány személyeké. Az általuk elkövetett bûncselekmények szá-
ma még ennél is magasabb, ami abból adódik, hogy igen sok még ma is
azoknak a bûnözô személyeknek, családoknak és csoportoknak a száma,
akik – évtizedekre visszamenôen – bûncselekmények elkövetésébôl biztosít-
ják létfenntartásukat. Az ilyen személyek eljárás alá vonásakor nem ritka,
hogy 15–20, sôt 70–80-rendbeli bûncselekmény nyer bizonyítást.

A cigánybûnözôk által elkövetett bûncselekmények bizonyítása a legtöbb
esetben rendkívül nehéz, egyrészt azért, mert azokat vándorlásuk során kö-
vetik el, másrészt pedig a nô bûnözôk rendszerint szoptatnak, vagy állapoto-
sok, ami az ôrizetbe, vagy elôzetes letartóztatásba vételük akadálya. Az sem
ritka eset, hogy a kiskorú gyermekek elhelyezését a rendôrség nem tudja megol-
dani, így az eljárást szabadlábon kell lefolytatni. Ez lehetôvé teszi, hogy ese-
tenként újabb bûncselekményeket kövessenek el, vagy illegalitásba vonuljanak.

Az elmúlt években a férfiak munkába való fokozatos elhelyezésével pár-
huzamosan bizonyos mértékben csökkent a bûncselekmények elkövetésé-
ben való részvételük is. A nôknek – akik jórészt nem dolgoznak – jóval na-
gyobb a bûnözésben való részvételi arányuk. Különösen tapasztalható ez
egyes városokban, így például Budapesten, Kecskeméten, Szekszárdon. He-
lyenként az eljárás alá vont cigánybûnözôk 70–80%-a nô. Ennek oka rész-
ben az, hogy a férfiak egy része – a nem rendszeres munka mellett – kitar-
tatja magát a nôkkel, másrészt a házastársak többszöri cserélgetése után a
gyermekek nevelése és az ezzel járó anyagi gond a nôkre marad. A nôk a
városokat, falvakat, tanyákat járva fôleg besurranásos lopásokat és csalá-
sokat követnek el. Esetenként közremûködnek a betöréses lopásoknál is.
Aktívan közremûködnek a lopott tárgyak értékesítésében.

A bûnözô cigánylakosság csavargásának és kóborlásának megszüntetése,
valamint a munkába való állításuk érdekében a rendôri szervek a területükön
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lévô rendszeresen csavargó életet élô személyeket felmérték és azokat több-
ször figyelmeztették. Ennek ellenére több bûnözô családjával együtt még ma
is az országot járva vándorol. Egyesekkel kényszerintézkedéseket foganatosí-
tottak. (Rendôri felügyelet alá helyezés vagy a 14-es tvr. alkalmazása.)9 Ezek
hatása azonban – különösen a bûnözôknél – csak lassan mutatkozik meg.

A cigánybûnözôk között végzendô hálózati operatív munka elôfeltételei
kedvezôek abból a szempontból, hogy az egymáshoz fûzôdô szoros kapcso-
lataik következtében az általuk elkövetett bûncselekményeket nem tudják
titkolni. Ugyanakkor nehézséget okoz az ügynökök megbízhatatlansága.
A rendôri szervek jelenleg 152 ügynököt foglalkoztatnak a cigánybûnözôk
között, ami szám szerint meg is felelne a követelményeknek, de hiba van az
ügynökök minôségében és területi elhelyezkedésében.

A rendôri szervek egy része nem veszi figyelembe a beszervezésnél azt,
hogy eléggé zárt életmódot élnek, valamint hogy éveken át kialakult közöt-
tük a szoros bûnözô kapcsolat, amely esetenként a beszervezés után is össze-
tartja ôket. Ebbôl adódóan több ügynök a rendôrséggel való együttmûkö-
dését környezetében elmondja.

A területi elhelyezkedés aránytalanságát mutatja, hogy Gyôr megyében –
ahol nem sok a közbiztonságra veszélyes cigánybûnözôk száma – van a leg-
több ügynök (13), míg Budapesten, ahol erre nagyobb szükség lenne,
mindössze csak 3. Több, cigánybûnözôk által fertôzött terület viszont nem
rendelkezik megfelelô ügynökséggel.

A cigánybûnözôk mozgásának szempontjából figyelemre méltó, hogy az
elmúlt években – különösen a Dunántúl déli megyéibôl – számos veszélyes
cigánybûnözô család költözött a fôvárosba és környékére. A BRFK és a Pest
megyei rendôrkapitányságok e vonalon kifejtett megelôzô és felderítô mun-
kája még mindig nem követte megfelelôen ezt a változást.

Összefoglalva megállapítható, hogy a Politikai Bizottságnak a cigányla-
kosság helyzetének javításával foglalkozó határozatának megjelenése óta
értünk el eredményeket a cigánylakosság körében végzett munka terén. Vo-
natkozik ez a helytelen elôítéletek és törvénytelen intézkedések megszünte-
tésére, valamint a bûnözés megelôzésére és felderítésére egyaránt.

A határozat végrehajtása érdekében kiadott utasítások, az ez év elején
megtartott tájértekezleten tartott eligazítások kielégítôek, ezért új paran-
csok, utasítások kiadását nem tartjuk szükségesnek, viszont fontos feladat,
hogy a BM II. fôcsoportfônökség valamennyi osztálya a maga szakterüle-

9 Az 1961. évi V. törvény pönalizálta az úgynevezett közveszélyes munkakerülést. A jogszabály 214. § (1) bekezdése

szerint az a munkaképes korú személy, aki munkakerülô életmódot folytat, büntetendô. Az 1960. évi 14. tvr. egyes

bûncselekmények kisebb jelentôségû eseteinek szabálysértéssé nyilvánításáról rendelkezik. 1. § (1) bekezdése szerint

szabálysértés, „ha az eset összes körülményeire (különösen az elkövetés módjára és az elkövetô személyi körülmé-

nyeire) tekintettel a cselekmény kisebb jelentôségû”. A (2) bekezdés így szól: „Az (1) bekezdésben meghatározott

szabálysértés elkövetôje egy naptól harminc napig terjedô elzárással sújtható, vagy egy naptól harminc napig terjedô

közmunka teljesítésére kötelezhetô, vagy vele szemben ezer forintig terjedô pénzbírság szabható ki.” A törvényerejû

rendelet 1960. június 1-jén lépett hatályba, ezt megelôzôen a kisebb jelentôségû cselekmény is bûntettnek minôsült.



274 fórum
tén e problémával erôteljesebben foglalkozzon, mind a nevelés, mind a
megelôzés és a felderítés vonatkozásában.

IV. 
1. Továbbra is fô feladatnak kell tekinteni az állomány elôtt a párthatározatból

adódó rendôri feladatok magyarázatát. Fel kell lépni mindennemû elhajlás
és téves nézet ellen, a párthatározat egységes és helyes értelmezése érdekében.

2. Rendszeresen kapcsolatot kell tartani a párt-, a tanácsi és társadalmi szer-
vekkel. Az e területen jelentkezô elhajlásokat és torzításokat jelezni kell
az illetékes pártszervek felé. Az állandó nevelô és differenciált intézkedé-
sek mellett határozottabb intézkedést kell eszközölni a kóborlás ellen,
ami a bûncselekmények elôsegítésének egyik tényezôje, ugyanakkor a le-
telepítés, munkába állítás, a kulturális nevelés, a társadalom többi tagja
közé való beilleszkedésük fô gátlója.

3. Az eddigiek során intézkedések történtek, hogy rendszeresen vándoréletet
élô, bûnözô személyek gyûjtôi engedélyeket és vándoripart ne kapjanak.
A csavargásukat nagy mértékben elôsegítô lovak tartásával kapcsolatosan az
Országos Társadalmi Bizottság javaslatot tesz kezdeményezésünkre a Minisz-
tertanács felé oly irányban, hogy az országban a lótartást kössék engedélyhez.
A kóborlást, csavargást szervezô és vezetô bûnözô személyekkel szemben
– a törvény adta kereteken belül – a szükséges adminisztratív intézkedéseket
továbbra is alkalmazni kell. Javaslatot kell tenni az Országos Társadalmi
Bizottsághoz, hogy az államigazgatási és gazdasági szervek tegyék lehetô-
vé a cigányasszonyok foglalkoztatását is bedolgozás vagy egyéb módon.

4. Erôsíteni kell a megelôzést és felderítést szolgáló intézkedéseket a cigány-
bûnözôk körében. Állandóan kutatni és tanulmányozni kell az általuk
elkövetett bûncselekményeket elôsegítô okokat és azok csökkentése ér-
dekében a szükséges intézkedéseket ennek alapján meg kell tenni.
Ugyanakkor szükséges az állomány speciális bûnügyi ismeretének fejlesz-
tése is. Ennek érdekében a cigánylakosság között végzendô ügynöki mun-
káról ez évben, míg 1963 I. felében a cigánybûnözôk módszereirôl, szo-
kásairól tanulmányt adunk ki.10

5. A kollégiumi anyag alapján tájékoztatást kell adni a megyei rendôr-fô-
kapitányságoknak, hogy munkájuk e téren tovább javulhasson.

Budapest, 1962. szeptember 17.

Dr. Rudas György r. ezredes11

csoportfônök

10 1961-ben és 1962-ben a Rendôrségi Szemlében, majd annak megszûnte után, 1963 januárjától a Belügyi Szemlé-

ben több tanulmány foglalkozott a cigányság helyzetével. 
11 1962-ben BM. II/I. – 2. osztály (bûnügyi osztály), majd a BM Tanulmányi és Módszertani Osztály vezetôje. 1974-ben

Büntetôeljárásjog címmel szerkesztett tankönyvet (BM Tanulmányi és Propaganda Csoportfônökség, Budapest).




