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INTÉZKEDÉSE

a cigánylakosság helyzetének javításáról és gyorsabb ütemű 
társadalmi beilleszkedésének elősegítéséről szóló 

3280/1976. ( VI. 3.) Mt. h. számú határozat végrehajtásáról

A Minisztertanács 3280/1976. (VI. 3.) Mt. h. számú határozata 
megállapítja, hogy a cigánylakosság helyzetének javítására tett 
központi és helyi intézkedések számottevő eredménnyel jártak, a 
cigánylakosság társadalmi beilleszkedésének üteme azonban még 
nem kielégítő és az általános előrehaladás mellett kedvezőtlen je
lenségek is mutatkoznak.

Ezek a kedvezőtlen jelenségek nemegyszer jogsértések elkövetésé
ben realizálódnak. Megállapítható, hogy:
— a cigánylakosok között az általánosnál több a bűnelkövető;
— a cigánylakosok közül kikerült bűnözők a vagyon elleni bűn- 

cselekmények mellett súlyos, erőszakos-garázda jellegű bűn- 
cselekményeket (emberölés, súlyos testi sértés, garázdaság, hi
vatalos személy elleni erőszak, erőszakos nemi közösülés, rab
lás) is elkövetnek;

— bűnözésükre jellemzőek az utazó bűnözéssel és az idegenforga
lommal (üzérkedés) kapcsolatos tendenciák.

Ennek megfelelően a 3280/1976. (VI. 3.) Mt. h. számú határozat 
10. pontja feladatul szabja:
a) Az állampolgári jogok és kötelességek megismerése és betartása 

érdekében a cigánylakosság körében fokozni kell a felvilágosító 
nevelést.

b) Az állami szervek (köztük a rendőrség is) tegyék hatékonyabbá 
az ellenőrzést, a számonkérést, és szükség esetén éljenek a jog
szabályi szankciók következetes alkalmazásával.

c) Különösen a csoportosan, illetve szervezetten végrehajtott, va
lamint az erőszakos bűncselekmények elkövetőivel, és a közve
szélyes munkakerülőkkel szemben kell az eddiginél szigorúbb 
intézkedést tenni.
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d) A hatályos jogszabályi keretek között (rendőri kezdeményezés
sel is) vissza kell szorítani a bejelentés nélküli letelepedést, az 
engedély nélküli építést, kereskedést, házalást.

e) Idült alkoholisták esetében fokozottabban kell alkalmazni (ja
vasolni) az alkoholelvonó kezelést, illetve a zárt munkaterápiás 
intézetbe való elhelyezést.

A határozat aláhúzza, hogy a rendőrség, a bíróság, az ügyészség 
helyi szerveivel együttműködve, valamint a társadalmi erők bevo
násával fordítsanak nagyobb figyelmet a szabálysértések és bűn- 
cselekmények megelőzésére.

A határozat 10. pontjában foglaltak végrehajtására kiadom az 
alábbi

1. A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok a határozatból 
adódó feladatokat — az országos és helyi tapasztalatok, sajátos
ságok figyelembevételével — konkretizálják. Ennek érdekében 
1976. október 1-ig készítsenek intézkedési tervet, és annak vég
rehajtásáról folyamatosan gondoskodjanak.

2. A feladatok meghatározásában — a már kidolgozott tervekre is 
figyelemmel — fokozott gondot fordítsanak:
— a cigánybűnözők között a hálózati operatív munka fejlesz

tésére ;
— az ismert, veszélyes bűnözők szorosabb, hatékonyabb ellen

őrzésére, tevékenységi lehetőségeik rendőrhatósági kény
szerintézkedésekkel történő (elsősorban rendőri felügyelet 
alá helyezés) korlátozására;

— az erőszakos, garázda személyek elleni törvényes, de hatá
rozottabb fellépésre;

— az utazó bűnözőkre és külföldi kapcsolataikra;
— a munkakerülő életmódot folytató csavargó, idegenforgalmi 

körzetekben kolduló személyekre;
— a fiatalkorú cigányok bűnözésére, illetve annak megelőzé

sére.

3. Az intézkedési terveket és azok végrehajtását ellenőriztetem.

4. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba.

i n t é z k e d é s t  :

KŐRÖSI GYÖRGY s. k.,
K észü lt: 60 példányban.
F elterjesztve: m iniszter e lv társnak , 

á llam titk ár elv társnak . 
K ap ják : m iniszterhelyettesek,

r. vőrgy.
miniszterhelyettes

főcsoportfőnök-helyettesek,
országos parancsnokok,
a BM II/I— 2., és II/II—1. oszt. vez.,
megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok vezetői.
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MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
MINISZTERTANÁCSA

A 8/1976. sz. miniszterhelyettesi intézkedés melléklete.

A MI NISZTERTANÁCS  
3 2 8 0 / 1 9 7 6 .  s z á m ú
HATÁROZATA

a cigánylakosság helyzetének javításáról és gyorsabb ütemű 
társadalmi beilleszkedésének elősegítéséről.

A Minisztertanács megállapítja, hogy a cigánylakosság helyzetének 
javítására tett központi és helyi intézkedések számottevő ered
ménnyel jártak, a cigánylakosság társadalmi beilleszkedésének 
üteme azonban még nem kielégítő és az általános előrehaladás mel
lett kedvezőtlen jelenségek is mutatkoznak.

A cigánylakosság helyzetének további folyamatos javítása és társa
dalmi beilleszkedésének meggyorsítása érdekében a Miniszterta
nács a következőket határozza:

I .

1. A cigánylakosság életviszonyainak javítása, beilleszkedésének 
meggyorsítása fontos társadalompolitikai feladat, aminek meg
oldását a helyenként még megnyilvánuló előítéletek, illetve a 
cigánylakosság elmaradott rétegeiben mutatkozó fenntartások 
leküzdésével, kitartó felvilágosító és nevelő munkával is elő 
kell segíteni. Az állami feladatok végrehajtásában és a nevelő
munkában egyaránt jobban kell támaszkodni a már beillesz
kedett, képzett, a társain segíteni akaró cigányokra. Gondot 
kell fordítani rá, hogy az arra érdemes, a közéleti tevékeny
séget vállaló cigányok képességeiknek megfelelő megbízatás
hoz jussanak és részt vállaljanak elmaradott társaik nevelésé
ben, életmódjának megváltoztatásában.

A népgazdaság V. ötéves tervében biztosított lehetőségek ke
retein belül — elsősorban azokban a megyékben, városokban 
és községekben, ahol az átlagosnál nagyobb a cigánylakosság 
aránya, konkrét intézkedéseket kell tenni foglalkoztatásuk nö
velése, lakáshelyzetük további javítása, a gyermekek és fiata
lok iskolai, valamint iskolán kívüli oktatása, nevelése és az 
ezekhez szükséges feltételek fejlesztése érdekében.
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Az állami és társadalmi szervek e feladatok végrehajtásához 
igényeljék a lakosság segítségét; egyidejűleg tegyék szerve
zettebbé a cigánylakosság állampolgári nevelését.

Felelős: az illetékes miniszterek
országos hatáskörű szervek vezetői 
fővárosi, megyei tanácselnökök

Határidő: folyamatos

2. A cigánylakosság gyorsabb ütemű társadalmi beilleszkedésé
nek, életkörülményei megváltoztatásának, műveltségi színvo
nala emelésének egyaránt fontos feltétele, hogy fokozatosan 
minden munkaképes cigány férfi munkavállaló legyen és nö
vekedjen a rendszeresen foglalkoztatott nők aránya is.

A tanácsi és társadalmi szervek az ipari és mezőgazdasági ter
melő és szolgáltató üzemekkel együttműködve tegyenek intéz
kedéseket arra, hogy mind több cigány a lakóhelyén kapjon 
munkát.

A nők fokozott munkába állítása érdekében a lehetőségekhez 
mérten gondoskodni kell gyermekeik szociális intézményekben 
történő elhelyezéséről és a megfelelő munkalehetőségek kiala
kításáról.

A foglalkoztatással összefüggő munkaerőgazdálkodási felada
tokat össze kell hangolni a szociális követelményeknek meg 
nem felelő telepek felszámolásának meggyorsításával és a la
káshoz juttatás területi lehetőségeivel.

A munkaadók fordítsanak nagyobb figyelmet cigány dolgozóik 
nevelésére, gondoskodjanak szakmai kiképzésükről, tovább
képzésükről.

Az V. ötéves terv munkaerőgazdálkodási feladatainak kereté
ben a fővárosi, megyei tanácsok határozzák meg a munkaké
pes cigánylakosság foglalkoztatásával kapcsolatos teendőket.

Felelős: fővárosi, megyei tanácselnökök
 illetékes miniszterek

országos hatáskörű szervek vezetői
Határidő: folyamatos

3. A cigánylakosság társadalmi felemelkedése érdekében fontos 
feladat a körükben még jelentős mértékben meglevő analfa
bétizmus felszámolása.

Mindenek előtt azt kell elérni, hogy a tankötelesek rendszere
sen járjanak iskolába, elvégezzék az általános iskolát s az arra 
alkalmasak kapjanak támogatást a továbbtanuláshoz.

A pályaválasztási tanácsadó intézmények rendszeresen segít
sék a cigánytanulók középiskolai továbbtanulását, pályavá
lasztását, irányítsanak több cigány fiatalt a pedagógusi, egész
ségügyi pályákra.
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A tanácsszervek a munkáltatókkal együttműködve segítsék a 
cigány felnőtteket, hogy az iskolai rendszerű oktatás keretében 
pótolják hiányzó ismereteiket.

Felelős: oktatási miniszter
munkaügyi miniszter 
fővárosi, megyei tanácselnökök

Határidő: folyamatos

4. Meg kell vizsgálni, milyen tárgyi és személyi feltételek szük
ségesek ahhoz, hogy a rászoruló tanulók fokozottabb mérték
ben részesülhessenek diák-szociális kedvezményekben (tan
szer-tankönyv segély, napközi otthoni ellátás, étkeztetés, kol
légiumi elhelyezés, stb.), illetve gondoskodni kell arról, hogy 
növekedjen a cigány tanulókkal foglalkozó pedagógusok anya
gi, erkölcsi elismerése.

Felelős: oktatási miniszter
pénzügyminiszter 
Országos Tervhivatal elnöke 
Tárcaközi Koordinációs Bizottság 
elnöke

Határidő: 1976. december 31.

5. Meg kell vizsgálni, hogy az óvodai nevelésben nem részesülő 
gyermekek számára az egy tanéves iskolaelőkészítő foglalkoz
tatás intézményes biztosítása milyen személyi és tárgyi felté
teleket kíván, és javaslatot kell tenni azok fokozatos megte
remtésére.

Felelős: oktatási miniszter
pénzügyminiszter 
Országos Tervhivatal elnöke

Határidő: 1976. december 31.

6. A cigánylakosságot az iskolán kívüli nevelő munkával is segí
teni kell a beilleszkedésben. Törekedni kell életszemléletük 
korszerűsítésére, erősíteni szükséges alkalmazkodókészségü
ket, számításba véve hagyományaikat és támaszkodva a ci
gányság műveltebb rétegeinek közreműködésére, a kulturális 
nevelés eszközeivel is elő kell segíteni, hogy mind nagyobb 
számban váljanak a társadalom teljes értékű tagjává.

A tanácsi szervek a szakszervezetekkel együttműködve hassa
nak oda, hogy a közművelődési intézmények munkájának szer
ves részévé váljon a cigánylakosság kulturális nevelése.

Felelős: kulturális miniszter
fővárosi, megyei tanácselnökök

Határidő: folyamatos

7. Ki kell dolgozni és közre kell adni azokat az elveket és módsze
reket, amelyek a cigánylakosság iskolán kívüli hatékony mű
veléséhez, neveléséhez szükségesek.

Felelős: kulturális miniszter
Határidő: 1976. december 31.
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8. A cigánylakosság foglalkoztatásának bővítésével, lakás- és 
életkörülményei fejlesztésével párhuzamosan gondoskodni 
kell a személyi és a környezeti egészségügyi követelmények 
állandó javításáról is.

Az egészségügyi intézmények a közművelődési szervekkel 
együttműködve tegyék rendszeressé az egészségügyi felvilágo
sítást. Különösen a helyes életmód kialakítása, az alapvető 
egészségügyi előírások betartása, a személyi és környezeti tisz
taság, valamint a családtervezés fontosságának megismerteté
sére és az alkoholizmus elleni felvilágosító munkára fordítsa
nak nagy figyelmet. A tanácsszervek ellenőrizzék, hogy a 
gyermekek gondozása és nevelése érdekében biztosított külön
böző szociális juttatásokat a szülők rendeltetési céljuknak meg
felelően használják fel.

A tanácsszervek — a társadalmi szervekkel és a teleplakókkal 
együttműködve — a még hosszabb időn át fennmaradó telepe
ken is biztosítsák a megfelelő egészségügyi viszonyokhoz szük
séges alapvető létesítményeket és felszereléseket. Szervezzenek 
a telepeken tisztasági mozgalmat.

A tanácsszervek fokozottabban törekedjenek a veszélyeztetett 
körülmények közé került gyermekek, az idős, beteg emberek 
megfelelő szociális intézményekbe való elhelyezésére.

Felelős: egészségügyi miniszter
Tárcaközi Koordinációs Bizottság 
elnöke
fővárosi, megyei tanácselnökök

Határidő: folyamatos

9. Ki kell dolgozni és közre kell adni a cigánylakosság életkörül
ményeihez igazodó egészségügyi nevelés, valamint szociális 
gondoskodás elveit és módszereit.

Felelős: egészségügyi miniszter
Tárcaközi Koordinációs Bizottság 
elnöke

Határidő: 1976. december 31.

10. Az állampolgári jogok és kötelességek megismerése és betartása 
érdekében a cigánylakosság körében fokozni kell a felvilágo
sító nevelést. Az állami szervek tegyék hatékonyabbá az ellen
őrzést, a számonkérést és szükség esetén éljenek a jogszabályi 
szankciók következetes alkalmazásával. Különösen a csoporto
san, illetve szervezetten végrehajtott, valamint az erőszakos 
bűncselekmények elkövetőivel és a közveszélyes munkakerü
lőkkel szemben kell az eddiginél szigorúbb intézkedést tenni. 
A hatályos jogszabályi keretek között vissza kell szorítani a be
jelentés nélküli letelepedést, az engedély nélküli építést, ke
reskedést, házalást. Idült alkoholisták esetében fokozottabban 
kell alkalmazni az alkoholelvonó kezelést, illetve zárt munka- 
terápiás intézetbe való elhelyezést.
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A tanácsszervek a rendőrség, a bíróság, az ügyészség helyi 
szerveivel szorosan együttműködve, valamint a társadalmi 
erők bevonásával fordítsanak nagyobb figyelmet a szabálysér
tések és bűncselekmények megelőzésére.

Felelős: belügyminiszter
igazságügyminiszter 
fővárosi, megyei tanácselnökök

Határidő: folyamatos

11. Meg kell vizsgálni, hogy a közveszélyes munkakerülőkkel 
szemben miként volna lehetőség az eddigieknél szigorúbb és 
hatékonyabb szankciók alkalmazására.

Felelős: igazságügyminiszter
Határidő: 1976. december 31.

II.

A cigánylakosság helyzetének javításával foglalkozó Tárcaközi 
Koordinációs Bizottság továbbra is kísérje figyelemmel és segítse 
elő a központi és helyi szervek ezirányú munkáját, a megyei taná
csok végrehajtó bizottságait pedig rendszeresen számoltassa be e 
határozat végrehajtásáról.

Felelős: Tárcaközi Koordinációs Bizottság
elnöke

Határidő: folyamatos

III.

A Minisztertanács felkéri a Szakszervezetek Országos Tanácsát, a 
Kommunista Ifjúsági Szövetséget, a Hazafias Népfront Országos 
Tanácsát, a Vöröskereszt Országos Elnökségét, valamint a központi 
és helyi sajtószerveket, a Rádiót és a Televíziót, hogy továbbra is 
segítsék elő a cigánylakosság helyzetének javítását, gyorsabb üte
mű társadalmi beilleszkedését, és működjenek közre e határozat 
végrehajtásában.

Budapest, 1976. június 3.

LÁZÁR GYÖRGY s. k.,
a Minisztertanács elnöke
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