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„Nem szabad minden egyszerű tolvajlásból 

rendszer-ügyet csinálni” 
A szocialista kori magánkereskedelem és állami vendéglátás területén 

jelentkező szervezeti és szervezettséget mutató bűnelkövetői hálózatok 
összehasonlítása

A Kádár-kori bűnözés vizsgálata lehetőséget biztosít a korszak politikatörté-
neti szempontból meghatározó váltópontjainak újragondolására. Az 1956-os 

forradalmat követő kora kádári időszak közismerten represszív jellegét a kérdéses 
időszakkal foglalkozó történettudományi szakmunkák is megerősítették,1 kiemelt 
hangsúlyt helyezve a forradalmárokat érintő koncepciós perekre és más politikai 
szempontból releváns büntetőeljárásokra. Az ezt követő Kádár-kori konszolidáció 
kezdődátumát egyrészt az 1963-as amnesztiával, az ENSZ-be való visszakerülé-
sünkkel szokták összekapcsolni, ugyanakkor politikai–gazdasági jelentőséggel 
mégis inkább az új gazdasági mechanizmus bevezetésének éve, 1968 bír.2 Jelen 
szövegben arra teszek kísérletet, hogy e két, a szocialista kori magyar társadalom-
történet számára is meghatározó váltópont közötti időszakot értelmezzem, két 
bűncselekmény elemzése révén: Onódy Lajos, az egykori Magyar Éttermi és Büfé 
Vállalat vezetője ellen 1964 őszén induló nyomozás anyagait hasonlítom össze a 
Gelenczei Mihály Vas megyei zöldség-kiskereskedő ellen 1960-ban lefolytatott el-
járással. Az esetek kapcsán bemutatom, hogy ebben az időszakban a szervezett, 
illetve a szervezeti bűnözés hogyan reagált a gazdasági változásokra, és mit kezdett 
ezzel az államhatalom. 

Az első ügyben az alapvetően budapesti érdekeltségű, de valójában az állami 
szintű vendéglátást is meghatározó vállalat vezetőjét, Onódy Lajost, az ellene sik-
kasztás és csalás miatt megszületett ítélet szerint első fokon hét és fél éves, má-
sodfokon hat és fél éves letöltendő börtönbüntetésre ítélték. A  másik esetben a 
magánkereskedő Gelenczei Mihályt gyanúsították meg árdrágítással, őt azon-
ban a bíróság bűncselekmény hiányában felmentette. A két ügy látszólag eltérő 
szinteken zajlott, amennyiben Onódy országos jelentőségű vállalati vezető volt, 
aki az általa irányított állami vállalat sérelmére követte el a per tárgyát képező 
cselekményeket. Gelenczei Mihály viszont a magángazdaság szereplőjeként, a 

1 Krahulcsán 2013: 52–120; Huszár–Dr. Szabó: 1999. 67–146.
2 Berend 1988: 177–213.
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termelőszövetkezetek tagjaitól és önálló földdel rendelkező gazdálkodóktól vásá-
rolta fel alacsonyabb áron a terményeket, mint ahogy azt a korszak árszabályozó 
rendeletei megengedték volna. A két ügyet azonban összeköti, hogy mindkét eset 
rendszerszintű problémákra mutat rá, minthogy Onódy az állami tulajdonú vál-
lalat vezetőjének szerepét értelmezte újra, hogy saját, informális hatalmát kiter-
jeszthesse a vendéglátás különböző területeire (éttermek és szállók alapítása); míg 
Gelenczei az állami és szövetkezeti alapon újraszervezett mezőgazdaság szervezeti 
rendszerében fedezett fel egy olyan piaci rést, aminek következtében a termelő-
szövetkezetek terményei rajta keresztül jutottak el a gazdasági és állami szervek 
üzemi konyháira. 

A  két eset a korszak büntetőjogi világának megfelelően bűnözői hálózatnak 
minősíthető, mivel mindkét ügy központi szereplője egy informális kapcsolat-
rendszeren belül alakított ki sajátos csomóponti szerepet, és ennek segítségével 
követte el azt, amivel később megvádolták: Onódy az állami tulajdon kezelésén 
keresztül, egy formális gazdasági szervezet élén tett szert erre a sajátos minőségre, 
míg Gelenczei csupán illegális cselekményeinek fedése érdekében használta 
kiskereskedői státuszát, valamint szombathelyi üzletét mint lerakodóhelyet. Így 
az előbbi kriminológiai szempontból a szervezeti bűnözés fogalma alá tartozott 
a szocialista időszakban, míg az utóbbi sokkal inkább magán viselte a szervezett 
bűnözés sajátosságait. A szervezeti és szervezett bűnözés alapvető fogalmi elkülö-
nítése a kapitalista, piacgazdasági rendszerben működő bűnözői hálózatok alapján 
történt meg, azonban mégis érdemesnek tartom ezt a két fogalmat alkalmazni a 
szocialista gazdasági rendszerre, bár ebben a társadalmi–gazdasági kontextusban 
teljesen más fénytörésben mutatkoznak meg. A szervezeti bűnözés (organizational 
crime)3 alapvetően jogi személlyel rendelkező gazdasági szervezet tagjainak egy 
informális kapcsolati rendszerből fakadó illegális együttműködését jelenti, amely-
ben az elkövetési magatartást nem pusztán az egyéni haszonszerzés motiválja – 
ahogy a munkahelyi bűnözés (occupational crime)4 esetében –, hanem a szervezet 
jövedelmezőségének és hatékonyságának elősegítése a cél. Természetesen, ebből a 
szervezeti bűnözésben érdekelt kriminális cselekményeket végrehajtó személyek 
vagy csoportok egyénenként is hasznot hajtanak a maguk számára, de emellett a 
legális gazdasági szervezeti keret kihasználásával, törvénytelen vagy szabálysértő 
módon megszerzett anyagi hasznot visszaforgatják a gazdasági szervezetükbe, an-
nak megerősítése érdekében.

A szervezett bűnözés (organized crime)5 fogalmát a szocialista időszakra vonat-
kozóan úgy lehetne meghatározni, mint olyan személyek laza kapcsolódása, akiket 

3 Schrager–Short 1978: 407–419.
4 Mars 2001: 163–180.
5 Lampe 2016: 25–26.
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csupán közös érdekek fűznek össze, de munkahelyük és adott esetben társadalmi 
státuszuk eltér, így lehetséges egy alapvetően informális hierarchiát azonosítani a 
szervezett bűnözői csoporton belül. Ez a laza kapcsolat egy olyan sajátos szervezeti 
környezetbe ágyazódik, amelynek a csoport vezetője a kihasználására törekszik. 
Az általam elemzett két ügy révén összekapcsolódik, és egymást magyarázó kont-
extusban megvilágítható a szocialista Magyarországon az imént meghatározott 
bűnözéstípus, a szervezett és a szervezeti bűnözés viszonya.

A szervezeti és a szervezett bűnözés kapcsolata 
a szocialista Magyarországon

Hipotézisem szerint az 1956-os forradalmat követően a szervezetten történő bű-
nelkövetés létrejöttéhez elengedhetetlen volt az állami és szövetkezeti tulajdon 
kihasználása. Az 1960-as évek bűnelkövetői hálózatai alapvetően hozzákapcso-
lódtak a közellátáshoz, mint ahogy ezt Onódy és Gelenczei ügye is példázza. Az 
ilyen típusú illegális működésmódból felhalmozódó vagyonok és kapcsolati tőke 
kiteljesedésére inkább már az 1970-es években került sor, amikor ezen szemé-
lyek az első vagy második gazdaságba beágyazódva6 tevékenykedtek, és tippadó-
ként, illetve orgazdaként deprivált társadalmi közegből származó karrierbűnö-
zők oldalán jelentek meg.7 Az 1960-as években azonban még nem létezett ez a 
viszonylag kiterjedt karrierbűnözői réteg. A témával foglalkozó büntetőjogászok 
és kriminalisták szerint ennek a fő oka az volt, hogy ezek a személyek nagyrészt 
elhagyták az országot az 1956-os forradalom idején.8 Az 1968-as új gazdasági me-
chanizmus (a továbbiakban ÚGM) a belügyi szervek számára komoly veszélyességi 
potenciált rejtett magában, habár már korábban is jelentkeztek látszólag az ÚGM 
hatására meginduló, az állami tulajdon illegális felhasználására szolgáló taktikák. 
Az Onódy-ügy is jól rámutat arra, hogy a vendéglátás területén a belügyi szervek 
által érzékelt csalások9 már létező technikák voltak az 1960-as évek elején.10 Hogy 
ezeknek az ÚGM bevezetése után megerősödő, a társadalmi tulajdonnal össze-
függésben álló bűncselekményeknek sajátos karaktert adjanak, 1970-től a belügyi 

6 Böröcz–Southworth 1995: 25–48.
7 Zombori 1988: 20–56.
8 Dr. Bócz–Dr. Lakatos 2008: 52–56. A korszakban az igazságszolgáltatás területén dolgozó szakem-
berek meglátásának alátámasztása érdekében fél évig kutattam az OSA archívumban, áttekinttem a 
Donald and Vera Blinken Gyűjteménynek a 1956-os forradalom hatására (Hungarian Refugee In-
terviews From 1957–1958) külföldre menekülőkkel készült több száz interjút, azonban csak elvétve 
találtam bűnelkövetői életmódra utaló jeleket. Ezt részben a menekültek jól felfogott érdeke is 
előidézhette, ugyanakkor az interjúkat készítő hírszerző tevékenységre kiképzett külföldi szakemberek 
sem azonosítottak köztörvényes bűnözőket a fellelhető interjúkban.
9 Barna 1968: 13–18; Patkós 1968: 28–32.
10 Petrovics–Tolnai 1962: 347–352.
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nyilvánosság alkalmazni kezdte az életszínvonalat veszélyeztető bűncselekmények 
fogalmát.11 A  fogalom csupán két éves karrierje jól példázza, hogy a használati 
értéke a belügyi dolgozók számára is megkérdőjelezhető volt.

Forrásadottságok

A  forradalmat követő időszak igazságszolgáltatási rendszerének büntetőhatal-
mi jellegét az eddigi kutatások elsősorban a politikai természetű ügyek kapcsán 
domborították ki,12 és a rendészeti szervek közül is elsősorban az állambizton-
sági szervezetek intézményesülésére fókuszáltak a hazai vizsgálatok.13 A köztör-
vényes bűncselekmények negligálását a forrásadottságok korlátozottsága,14 illetve 
az igazságszolgáltatási és rendészeti szervek selejtezési rendjének átláthatatlansága 
is indokolta.15 Mindezt sokszor tovább nehezítik a véletlenszerűnek tűnő,16 vagy 
nagyon egyfókuszú17 irategyüttesek, amelyek akadályozzák a szisztematikus fel-
dolgozást. Éppen ezért tanulmányomban többféle forrástípust igyekeztem felhasz-
nálni. A témára és a korszakra vonatkozó szakirodalmak feldolgozásán túl a két 
bűneset bírósági iratait és az ügyekre vonatkozó korabeli sajtóanyagokat elemzem, 
valamint az érintetteket ismerő személyekkel készített oral history interjúimat 
használom fel.

A vizsgált ügyek világa

A  következőkben először Onódy Lajos ügyét, majd Gelenczei Mihályét fo-
gom bemutatni, hogy az eljárások alapján bizonyíthassam a korábban említett 

11 Szilágyi 1970: 34–38; Kárpáti–Barna–Vetró 1970: 47–50.
12 Jobst Ágnes a Balaton környéki rendőrségi nyomozásokból és operatív ügyekből elsősorban poli-
tikai szálakat és az államhatalom szervei által ellenzékiként azonosított személyekre koncentrál, míg 
a Balaton sajátos szocialista hangulatát meghatározó, valutagazdálkodást sértő cselekmények és áruk 
csempészete csak korlátozottan jelenik meg. (Jobst 2015: 128–150.)
13 Krahulcsán 2013; Szabó–Huszár 1999. Ez a Rákosi-korszakra nézve is meghatározó, jellemző példák 
erre: Gyarmati 2013. 50–75; Huszár 1998: 5–25. Mindazonáltal az 1950-es években is lehet példákat 
találni a politikai meghatározottságra mint elégtelen magyarázó erőre, lásd. Cserényi–Zsitnyányi 2013: 
11–52.
14 A Budapest Főváros Levéltárába a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a rendszerváltás után 
csak 2006 késő őszétől adott a szocialista időszak rendőri működésére vonatkozó iratokat. (Korinek 
Tamás levéltáros személyes közlése – 2013. 02. 13.) 
15 Zámbó 2015: 50–63.
16 A  Vas Megyei Levéltárban (VML) a Szombathelyi Városi Rendőrségen keletkezett ügyek iratai a 
város ügyészségének iratai között nem szerepelnek, illetve az ügyészségi iratokat megelőző nyomozati 
anyagok is hiányoznak. 
17 A Vas Megyei Levéltár (VML) a megyei bíróságra, másodfokra került ügyek közül csak az életellenes 
ügyeket őrizte meg, míg a járási bíróság anyagai között a korszak bűnügyi statisztikáinak megfelelően 
különféle, döntő többségben vagyon elleni bűncselekmények is szerepelnek.
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hipotéziseimet a szervezett és szervezeti bűnözés összefüggéseiről, valamint az 
oligopol működések – azaz, az adott gazdasági terület teljes mértékével összemér-
hető erejű, informális gazdasági hálózatok – hallgatólagos engedélyezésének lehe-
tőségeiről a büntetőjogi fellépéssel szemben.

A szervezeti bűnözés lehetőségei az 1960-as évek Magyarországán

Onódy Lajos, egykori munkásmozgalmi múltjára18 tekintettel lett 1949-ben a Büfé 
Nemzeti Vállalat vezetője, amelyet Magyar Éttermi és Büfé Vállalatra neveztek át 
1953-ban. Onódy ezzel a vállalattal érte el legnagyobb sikereit, például az 1955-
ben megnyitott Mézes Mackó nevű vendéglátóipari egység felfuttatásával a Kígyó 
utcában, amit a Budai Mackó követett. Az 1950-es évek közepén a Belkereskedelmi 
Minisztérium Vendéglátóipari Főigazgatósága alá kerül a Magyar Éttermi és Büfé 
Vállalat, amivel olyan reprezentatív helyek váltak a vállalat részévé, mint a Kis 
Royal, a Budapest Táncpalota, a Casino étterem, az Anna presszó, az Abbázia vagy 
a Jereván. A forradalmat követő időszakban Onódy megpróbálta bővíteni az üz-
letpolitikát, és úgy kívánt a Balaton környékén éttermeket nyitni, hogy azokat az ő 
üzemeltetésében lévő szállodákban helyezte el, majd az Országos Üdülővendéglátó 
Vállalat bekebelezésével megszerezte saját vállalata számára a Balaton déli partján 
fekvő vendéglátóipari egységeket. A turistaforgalom növelése érdekében étterme-
ket, csárdákat, kocsmákat és büféket hozott létre végig a parton. Az éjszakai élet 
színesítése érdekében a balatonföldvári Keringő és a siófoki Tünde bárokat is meg-
nyitotta.19 A forradalmat követő években már az állami vezetők is érdekeltek vol-
tak a minél jobb turistaforgalomban, amely valutát jelent az államnak. A Gellért 
Szálloda mellett az állami vezetés döntött a Royal Szálló felújításáról, amely végül 
csak 1961-re készült el.20 Hasonló jelentőséggel rendelkezett a Béke Szálló, amely-
nek bárja egyszerre volt éjszakai lokál és étterem. Mielőtt Budapesten a következő 
reprezentatív, a turisták érdekeit szem előtt tartó szálloda, a Körszálló megépült 
volna, Onódy több szállót is építtetett a Balaton körül. Siófokon 1960-ban felhúz-
ták a Vénuszt, majd két évre rá a Balaton Szállót. A bírósági ügye megindulása előtt 
két hónappal, 1964 júniusában adták át a siófoki szállodasort, a Hungária és a Lidó 
Szállót, az elegánsnak számító Siófok Étteremmel, amelyeket szintén Onódy talált 
ki. A büntetőügynek köszönhetően nem épült meg az úgynevezett Toronyszálló, 
és az Európa Szállót is csak két évvel később, 1966-ban lehetett átadni. 

18 A Ganz és Társa Villamossági, Gép-, Waggon- és Hajógyár Rt-nél kezdte meg a munkát, mint segéd-
munkás, később villanyszerelőként dolgozott. Egy művezetői iskola elvégzése révén 1941-ben műszaki 
tisztviselővé vált. A háború alatt zsidó hon7társait menekítette, ami miatt 1944. decemberében a Ges-
tapo letartóztatta, a sváb-hegyi Majestic Szállóban pedig halálra is ítélték. (Tischler 2004: 240.)
19 BFL XXXV/13/1964/c/438.
20 Havadi–Majtényi 2011: 201.
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Szervezetileg a Belkereskedelmi Minisztérium Vendéglátóipari Főigaz ga-
tó ságához két fajsúlyos vállalat, más szóval országos hatáskörrel rendelkező 
vendéglátó-vállalat tartozott. Az Onódyé mellett a Rózsa Miklós által vezetett, 
1957-ben létrejött Országos Idegenforgalmi Szálloda és Étterem Vállalat 
(OISZÉV), amely rendkívül jól fenntartotta működésének látszólagos szabálykö-
vetőségét és sikerességét. Ezt támasztja alá, hogy az OISZÉV kétszer is megszerez-
te a kiváló vállalat címet, továbbá „háromszor nyerte el a miniszteri-szakszervezeti 
vándorzászlót, egy ízben pedig a Minisztertanács vörös vándorzászlaját”.21 A Rózsa 
által irányított vállalat állami díjazása, annak hatékonyságára és törvényességére 
mutat rá. Az Onódy irányítása alá tartozó vállalat esetében a siker kulcsa inkább a 
jó kapcsolati tőke kihasználása lehetett, amit Sik Endre úgy fogalmazott meg: „az 
egyéni tulajdonban lévő kapcsolati tőkét más vagy mások (vagy egy #ktív szereplő: 
a Nép) a tulajdonos szempontjait #gyelembe véve használják”.22 Így válik fontossá, 
hogy Tischler János kutatásai szerint Sebes Sándorral, a belkereskedelmi miniszter 
első helyettesével rendkívül jó kapcsolatot ápolt Onódy, valamint annak rokonával, 
Sebes Gusztávval is, aki az Aranycsapat edzőjeként jelentős személye volt a magyar 
sportéletnek.23 A meginduló büntetőeljárás kapcsán arról is tájékoztatták a köz-
véleményt a napilapok (Népszabadság, Népszava), hogy Onódy tevékenységéhez 
közvetlen főnöke, Lázár Géza, a Belkereskedelemi Minisztérium Vendéglátóipari 
Főosztályának vezetője is segítséget nyújtott.24 A  politikai–gazdasági és roko-
ni összefonódások világában az erről való tudás és az ehhez való alkalmazkodás 
olyan egyéni tulajdonú kapcsolati tőke, amelyet csak szélesebb közegben, állami 
tulajdonú vállalat működtetése során lehetett befektetni. Ugyan, Rózsa Miklóshoz 
hasonlóan, Onódy is több díjat nyert vendéglátóipari tevékenységének köszönhe-
tően, azonban Onódynak, az ellene lefolytatott eljárást megelőzően rendkívüli po-
litikai helyzetfelismerő képessége jelentette valódi versenyelőnyét. Erre az adottsá-
gára kiváló példa az 1956-os forradalom kitörését követően majd két évig működő 
napilap, a Népakarat címmel megjelenő Népszava november végi beszámolója. 
Ebben olvashatjuk, hogy Onódy, más FTC-s szakosztályvezető társaival együtt 
elérte, hogy a forradalom idején a szurkolók segítségével megválasztott forradalmi 
bizottságok helyett új ideiglenes bizottságokat válasszanak. Jó érzékkel felvetette a 
Ferencvárosi Tornaklub számára azt a Rákosi-korszak óta égető problémát, hogy 
az ÉDOSZ (Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezete, amelynek sportegyesületé-
vel 1950-ben olvadt össze a Fradi) mekkora befolyással bírjon az FTC sportpoli-
tikájára. A Népakarat idézte is, miként próbált a forradalom adta változásokból 
hasznot szerezni úgy, hogy az FTC-hez kapcsolódó versenysport minél önállóbbá 

21 Tischler 2004: 241.
22 Sik 2012: 69.
23 Tischler 2004: 245.
24 N.N. 1964: 8.
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váljon, és az ÉDOSZ inkább csak a népsporti törekvéseket segítse elő: „Az ÉDOSZ 
a társadalmi FTC-nek továbbra is megadja az erkölcsi és az anyagi támogatást, 
hogy biztosítva legyen a társadalmi sportegyesület működése.”25 Két évvel később, 
1958-ban a Népszavának már a következőt nyilatkozta: „játékosaink, !ataljaink 
viselkedése, hűsége és érzelmei ellen a múltban sem lehetett semmi kifogás”,26 ami-
vel egyszerre emelte ki az akkor új idény játékosainak képességeit, illetve apróbb 
nyelvi technikákkal kiiktatta a Rákosi-korszakban az FTC-re ragasztott fasiszta 
bélyeget.27 Ennek komoly jelentősége volt, hiszen 1955-ben még azért tiltották el 
a Fraditól, mivel egy bécsi vendégjáték alkalmával a Kinizsi csapatnév használata, 
valamint a piros–fehér mezszín helyett zöld–fehérben Ferencváros név alatt szere-
peltette a játékosokat.28 A kommunista munkás, a zsidókat mentő bátor ellenálló 
nimbusza mellett Onódy az imént említetthez hasonló, apróbb diszkurzív trük-
kökkel is próbálta helyzetbe hozni a Ferencváros labdarúgócsapatát, amit akkor 
is előnyben részesített, amikor 1956 végén Gáspár Sándor SZOT-főtitkár a Vasas 
elnöki tisztségét ajánlotta csak fel neki.29 

Onódy Lajos helyzetének megingása 1964 tavaszában kezdődött, amikor elter-
jedt a Magyar Éttermi és Büfé Vállalat, valamint az OISZÉV összevonásának híre. 
Ekkor Onódynak felajánlották a MÁV Utasellátó Vállalat vezetését, amivel a VIII. 
kerületi helyett az V. kerületi pártbizottsággal kellett volna stabil kapcsolatot ki-
alakítania a vállalat székhelye miatt. Azonban ennek elsőtitkára az a Fekete Károly 
volt, akiről Onódy úgy tudta, a már korábban említett Rózsa Miklós, az OISZÉV 
vezetőjének sógora. Így, talán az ellenőrizhetőségtől való félelem, illetve az infor-
mális hatalmának megroggyanása miatt is elutasította ezt az ajánlatot. Tischler 
szerint Rózsának is felajánlottak alternatív lehetőségeket külszolgálat formájában, 
azonban kérdés, hogy ez utóbbi mennyiben bizonyítható, ha az Onódynak felaján-
lott menekülőút Rózsa Miklós ellenőrzési hatalmát növeli. Sokkal valószínűbbnek 
látszik, hogy a belügyi és rendőri kapcsolatait Rózsa aktivizálni tudta azzal, hogy 
Onódy összeveszett Sós Györggyel, a Budapesti Rendőrfőkapitánnyal, valamint 
Szénási Gézával, a legfőbb ügyésszel. Az évek alatt felépített birodalmának védel-
me miatt Onódy Lajosnak különösen fontos volt, hogy ne maradjon alul Rózsával 
szemben, akiről Tischler kutatásai szerint az a pletyka terjengett, hogy belügyi 
vonalon dolgozott a Rákosi-korszakban. Tényszerűen viszont csak az tudható, az 
Üzemélelmezési Vállalat vezetését követően a Pénzügyminisztériumban személy-
zeti főnöknek nevezték ki, mielőtt az OISZÉV-et vezette volna.30

25 N. N. 1956: 4.
26 Rejtő 1958: 6.
27 Takács 2014: 125–126.
28 Pogonyi 2003: 6.
29 Gazsó–Zelei 2014: 40.
30 Tischler 2004: 247.
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Minden valószínűség szerint Onódy számára a MÁV Utasellátó visszaesést, vagy 
egyenesen presztízsveszteséget jelentett volna. Még 1960-ban Harsányi Zoltánné, 
a MÁV Utasellátó vezetőjének külföldi útjáról szóló beszámolójával együtt inter-
júvolták meg őt is a Népszabadság hasábjain. Ebből az interjúból egyértelműen 
kiolvasható, hogy míg a magyar háló- és étkezőkocsikért felelő vállalat számára a 
Német Demokratikus Köztársaságban tett látogatás során minden német újítást 
át kívántak venni, a magyar ötletek megvalósítása szóba se került. Ezzel szemben 
Onódy arról számolt be, hogy Moszkvában, a budapesti Mézes Mackó mintájára, 
800 négyzetméteres büfét állítottak fel, valamint a grazi utazásnál megismert auto-
matikus fagylaltadagolót már ők is gyárttatják maguknak. A Zágrábban a Magyar 
Éttermi és Büfé Vállalat számára bemutatott látványkonyhát pedig Onódy azonnal 
át akarta venni, majd egyenesen úgy reagált: „Ha ez sikerül, és miért ne sikerülne, 
akkor a magyar Mackók megint előreléphetnek egyet”.31

Onódy hatalomgyakorlásának már 1964 előtt is voltak nyilvánosságra kerülő, 
problematikus elemei. Tischler János kutatásaival szemben nem 1962-ben, hanem 
még 1961 júniusában Schmik Imre, a vállalat karbantartó-részlegének dolgozója 
nehezményezte, hogy a nyereségrészesedésről más részleg hibás gazdálkodása mi-
att le kellett mondaniuk. Schmik mint szakszervezeti bizalmi nyíltan támadta a 
könyvelési részleget, ami miatt egyrészt fegyelmi indult ellene, majd a szakszerve-
zeti titkár el akarta távolítani, amit viszont a munkások és Schmik nyilvánosság-
hoz forduló lázadó magatartása megakadályozott. Onódy, mire megjelent a 
Népszavában A „kellemetlenkedő” bizalmi fegyelmi ügye — és a szakszervezeti de-
mokrácia címmel a szöveg, már vissza is vette a szakszervezeti bizalmit. A vállalat-
nál alkalmazott premizálási gyakorlatok azonban a továbbiakban újra és újra meg-
jelentek a napilapokban: többek között az Onódy elfogását megelőző hetekben az 
1000 forint – 3 heti munka címmel közölt dühös hangú cikket Lukács Mária,32 
amelyből kiderült, hogy a Balatonparton létesített vendéglátóipari egységeknél az 
alkalmazottak lelkesítése céljából majdnem félmillió forintot osztott ki a vállalat 
vezetése. A cikk írója felveti, hogy akik ilyen összegek felett diszponáltak, valójá-
ban saját középvezetőiket nem ellenőrizték megfelelően. A cikk megjelenését kö-
vető napon Onódy még Bécsben találkozott Papp László ökölvívóval, aki kérte, ne 
menjen haza. Szeptember elején ugyanis büntetőeljárás indult a Magyar Éttermi 
és Büfé Vállalat italraktárának egyik munkatársa ellen, aki a húsraktár vezetőjével 
barterezés során nagy mennyiségű húsárut cserélt márkás italokra. Az ügy 
bonyolultságára való tekintettel a VIII. Kerületi Rendőrkapitányság az aktát átadta 
a BRFK Vizsgálati Osztály Társadalmi Tulajdon Védelmi Alosztálynak,33 ami arra 

31 György 1960: 9.
32 Lukács 1964: 2.
33 Tischler 2004: 249.
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enged következtetni, hogy nem is kívántak már igazán nyomozati munkát végez-
ni, tisztában voltak az elkövetők körével és az általuk elkövetett bűncselekmények-
kel. Az eljárási rend alapján még ebben az esetben is kizárólag akkor küldhették 
volna a bizonyítékok értékelésére és a vádképesség megállapítására fókuszáló vizs-
gálati osztályra az esetet, ha a formális gyanúsítások megtörténtek, ami azonban 
jelen ügyben csak egy hónappal később, október 30-án történt meg, ekkor tartóz-
tatták le Onódyt.34 Az első nyilvános hír a büntetőeljárásról december 5-én, a 
Népszabadság szombati számában jelent meg, amelyben az szerepelt, hogy a 
Budapesti Rendőrfőkapitányság (BRFK) befejezte a nyomozást, illetve vádemelési 
javaslattal átadta az Fővárosi Főügyészség számára.35 A vád szerint Onódy mint a 
vállalat vezetője, László Ilona mint a vállalat volt áruforgalmi osztályvezetője, 
Lázár Géza, a Belkereskedelmi Minisztérium vendéglátóipari főigazgatóságának 
volt vezetője, valamint Kaló András, a vállalat italraktárának volt vezetője közö-
sen, éveken át bűnszövetséget megvalósítva károsították meg a társadalmi tulaj-
dont sikkasztás és csalás révén. A Fővárosi Bíróság 1965. március 20-án, szomba-
ton hirdetett ítéletet, amelynek értelmében Onódy Lajost hét és fél évi, László 
Ilonát négy évi, Lázár Gézát két évi, illetőleg Kaló Andrást négy év hat hónapnyi 
börtönbüntetésre ítélte.36 A  fellebbviteli bíróságként eljáró Legfelsőbb Bíróság 
1965. július 16-án, pénteken hirdetett ítéletet, amelynek értelmében Onódy bünte-
tését hat és félévre mérsékelték. A  Népszabadságban már az első, december 5-i 
cikket követően megjelent név nélkül egy akár szerkesztőségi álláspontnak is fel-
tüntethető cikk, Ügyek és tanulságok címmel.37 A véleménycikk kiemelte, hogy az 
utóbbi időben a vállalati vezetők egyáltalán nem helyeznek hangsúlyt az ellenőr-
zésre, amit igazolva lát az Onódy-ügy, valamint a korábban a Veszprém Megyei 
Húsipari Vállalatnál folyó sikkasztás alapján. Az „úgynevezett Onódy-ügy”38 ki-
emelt jelentőséget kap, hiszen a cikk állítása szerint a vállalatvezér úgy szerezte 
meg gödi villáját, hogy a korábbi tulajdonossal sajátos eltartási szerződést kötött; a 
szakképzetlen asszonyt 750 forint helyett havi 1800 forintért alkalmazta. Felmerül 
a kérdés, hogy miként tudhatott meg ilyen nyilvánosságra nem hozott részleteket 
az újság, annyi azonban bizonyos, hogy a cikk célja az ügy gyanúsítottjainak nyil-
vános elítélése volt. „Addig jár a korsó a kútra... – mondja a népi bölcsesség. S az 
Onódy-ügy bűnösei, vesztegetői és vesztegetettjei éppúgy rajtavesztettek.”39 A  cikk 
második fele viszont már a gazdasági vezetők normaszegő működésének 

34 Tárgyik Sándort, a hidekonyha üzem vezetőjét október 20-án, László Ilonát október 26-án tartóztat-
ták le. (Tischler 2004: 250.)
35 N. N. 1964: 10.
36 N. N. 1965: 14.
37 N. N. 1964: 3.
38 N. N. 1964: 3.
39 N. N. 1964: 3.
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körülményeit kívánta körüljárni, amiben nagy jelentőséget tulajdonított az 
ellenőrzés, illetve a fegyelem hiányának. A korszak ideológiailag motivált vállalati 
irodalma különös jelentőséget tulajdonított a szocialista vállalatok ellenőrzésének, 
hiszen azt a kapitalistával szemben tömegméretűként képzelte el.40 Habár viták a 
kapitalista és a szocialista ellenőrzés különbségeiről még léteztek az 1960-as évek 
elején,41 a büntetőjogi felelősség az adott gazdasági szerv nagysága alapján élesen 
elkülönült. Az anyagi felelősségi rendszert az 58/1958-as kormányrendelet szabá-
lyozta. Eszerint a tíznél több személyt az árukezelésbe bevonó, egy műszakos, va-
lamint a 14 órát elérő vagy meghaladó nyitvatartási idővel bíró boltegységekben 
hiány esetén vezetői felelősség állapítható meg.42 A  vádat képviselő Dr. Borsai 
Tibor meghatározta, hogy a büntetőügyet két részre kell osztani: az Onódyt köz-
vetlenül terhelő, valamint a beosztottjait érintő cselekményekre.43 Ezzel valójában 
éppen az eljárás hatékony lefolytatása vált nehézkessé, hiszen a társadalmi tulaj-
don sérelmére történő, sikkasztásos ügyekben a büntetőjogi felelősségre vonás az 
adott gazdasági szektorra kialakított rendeletek illetve végrehajtási utasítások 
alapján történt meg. Ezzel továbbá szétválasztották az érdekeket kriminalisztikai 
szempontból, hiszen boltvezetői, vagy középvezetői szinten meghatározható, a ve-
zetői felelősséget érintő hiány mögötti elkövetési szándék nehezen megállapítható, 
hogyha a felsőbb vezetés informális kontrollját vagy esetleges szóbeli utasításadási 
lehetőségeit kivesszük a bizonyítási láncból. Az Ónody által vezetett cégnél is, 
csakúgy mint más szocialista vállalatnál, értékelszámolási rendszer volt, ami azt 
jelentette, hogy az áruféleségek értékért volt felelős az adott vezető, nem pedig a 
pontos áruk meglétéért. Így az áruk áttétele más üzlethelyiségbe, illetve más célra 
való felhasználása nem jelenhetett egyértelműen büntetőjogi felelősséget, ha a vál-
lalat adott vezetője a rábízott áruféleség értékével el tudott számolni. Ugyanakkor, 
az áruféleségekkel való játék, az informális áthelyezés vagy csere csak több bolt 
párhuzamos és folyamatos bevonásával volt lehetséges, így egy-egy ilyen manőver 
mögött valószínűsíthetően vezetői felelősség húzódhat meg. A fenti elkövetési fo-
lyamatra jó példa Onódy és László Ilona közötti szembesítés, amikor a vállalatve-
zér úgy védekezett: „A szemedbe mondom, Ilonka, hogy akkor azt mondtad, van 
egy raktári többleted, ezért vehetünk nekem bundát. Elhittem. Csak a büntetőeljárás 
során tudtam meg, hogy neked egy ócska kabáttal pótolnod kellett a hiányt.” 44 Az 
értékelszámolási rendszer esetén esetleges szabálytalan alkalmazási formákkal 

40 Varró 1964: 9.
41 A Kossuth Klubban 1959 novemberében a népi ellenőrzésről tartott szimpóziumon Dr. Varga István 
professzor határozottan állt ki a szocialista ellenőrzés mellett, mint ami a kapitalista formától tartalmi-
lag nem különül el, hanem az osztályérdekét tekintve minősíthető másnak. Dr. Beér János viszont a két 
típusú ellenőrzés tematikus, minőségi különbségét hangsúlyozta. (Varró 1964: 10.)
42 Márk 1962: 86.
43 Bócz 2010: 141.
44 Gazsó–Zelei 2014: 50.
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maguk a hatóságok is tisztában voltak, azonban Márk Aladár, a sikkasztás-téma 
szerzője a kriminalisztika sorozatban úgy vélekedett: „A kereskedelem vezetői arra 
hivatkoznak – és nem jogtalanul –, hogy amennyiben ez az elszámolási rendszer 
megváltozna és árufajtánként kellene az elszámolást megejteni, ez olyan adminiszt-
ratív létszámot igényelne, hogy »drágább lenne a leves, mint a hús«. Mindenesetre 
ezen a kérdésen is lehet vitatkozni.”45 Ezzel a kissé pongyola mondattal zárta le a 
kérdést Márk, miközben a hús és a leves példájára való visszautalás egyben sokat 
sejtető is. Ebből ugyanis az derül ki, hogy valójában ez a rendszer, a nyomozó vé-
leménye szerint, lehetővé teszi a bizonyítottság nélküli, csak gyanúra alapot adó 
sikkasztást. Meglátásom szerint ennek is köszönhető, hogy a büntetőeljárás során 
400.000 forint fölötti összegként hivatkozott elkövetési érték, a Legfelsőbb Bíróság 
döntése nyomán már a 200.000 forintot sem érte el, Onódy Lajosra pedig tételesen 
14.715 forintot tudtak rábizonyítani.46 

A szervezett bűnözés lehetőségei az 1960-as évek Magyarországán

Az alábbiakban Gelenczei Mihály, egy szombathelyi kiskereskedő ügyét vizsgálom 
meg, akit 1960-ban árdrágítással vádoltak meg. Gelenczei azért került a rendőr-
ség látómezejébe, mert egyre hivalkodóbban élt. Szombathelyen, saját garázsában 
zöldség–gyümölcs boltot nyitott, és széleskörű kapcsolatai révén egész Vas megyé-
ben, de feltehetően az egész Dunántúlon üzletelt. Gelenczei üzleti hálózata igen ki-
terjedt volt: budapesti kiskereskedővel, kőszegi gazdákkal, Szombathely környéki 
tsz-ekkel, mezőgazdasági technikumokkal és nagykanizsai termelőkkel egyaránt 
kapcsolatban állt.

Az 1950-es évek végétől az 1960-as évek közepéig több Vas megyei kereskedőt 
is eljárás alá vontak árdrágítás vádjával. A vizsgálatok kivétel nélkül bírósági sza-
kaszba jutottak, ahol viszont bizonyítottság, de még inkább bűncselekmény hiá-
nyában megszüntette őket az eljáró bíró. Gelenczei Mihályé volt az egyik legjob-
ban felderített ügy, mivel a nyomozók itt tárták fel a legtöbb feltételezett elkövetőt, 
akik azonban végül csak tanúként vettek részt a jogi eljárásban.

A címben idézett mondat a Gelenczei-ügy egyik tanúvallomási jegyzőkönyvből 
származik. Azért választottam, mert egyrészt reminiszcenciákat ébreszt az 1956-
os forradalmat megelőző és azt követő állami represszióval kapcsolatban. Másrészt 
jól rávilágít arra is, hogy a gyanúsítottak milyen diszkurzív eszközökkel próbálták 
eltávolítani magukat az ügy központi alakjától az igazságszolgáltatás rájuk irányu-
ló tekintete előtt. Így vált Gelenczei Mihály a kapitalista gondolkodást megteste-
sítő bűnelkövetővé, a Vas megyei árakat befolyásoló, a közellátásra káros hatással 

45 Márk 1962: 84.
46 Gazsó–Zelei 2014: 52.
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lévő személlyé, akit igyekeztek minél inkább az ismeretlenségbe tolni, miközben 
a rendőrség performatív mondatokkal (előzetes letartóztatás, őrizetbe vétel és 
lakhelyelhagyási tilalom) próbálta őt a normasértés jól ismert világában tartani.

Gelenczei Mihály Szombathely belvárosában, az egykori munkásmozgalmi 
hősről elnevezett Vadas Márton utca elején (jelenleg Szent Márton utca) lakott. 
A  hatóság a nevét az ügy során következetlenül, hol az arisztokratikus jelleget 
kölcsönző ipszilonnal, hol a népi demokratikus értékrendnek megfelelőbb pontos 
i-ként rögzítette.47

A  szombathelyi városi tanács végrehajtó bizottsága alá tartozó Kereskedelmi 
Csoport 1957. április 18-i dátummal állította ki azt a D22/1957. számú iparenge-
délyt,48 amely feljogosította Gelenczeit arra, hogy a háza alatti helyiségben kiske-
reskedelmi tevékenységet folytasson. Ezt egyébként súlyosan sérelmesnek találta 
később az ellene folyó büntetőeljárás során. 1960 derekán ugyanis panasszal for-
dult a Pénzügyminisztérium V. Főosztályához, azt nehezményezve, hogy továbbra 
sem jelöltek ki számára megfelelő üzlethelyiséget, így kénytelen egy kis, alacsony 
forgalmú utca pincehelységében végezni a munkáját. A levelet nyilvánvalóan már 
az ellene megindított büntetőeljárásra reagálva írta, hiszen kimondatlanul is több 
alkalommal re3ektált az ellene felhozott vádakra.49 Ari József, a Szombathelyi 
Városi és Járási Rendőrkapitányság Bűnügyi Alosztályának beosztott nyomozó-
ja indította meg az eljárást hatósági személy bejelentése alapján.50 A  nyomozati 
munka megállapította, hogy Gelenczei Mihály megsértette az árubeszerzést csak 
zárt körzetben megengedő jogszabályt, amelynek értelmében a kiskereskedő csak 
azon a településen vásárolhatott árut, ahol a Vadas Márton utcai telephelye is volt, 
és azt csak a saját boltjában értékesíthette. Gelenczei a Pénzügyminisztériumnak 
küldött panaszlevelében51 a körzetesítési szabállyal indokolta, hogy miért volt 
szüksége két alkalmazottra; nekik kellett a boltban az eladói feladatokat ellátni-
uk, amíg ő az előírások szerint beszerezte az árut. Az ügy előadója bekarikázta a 
levél e részét, és piros ceruzával egy kérdőjelet írt ide. Ezt ugyanis akár beismerő 
vallomásként is lehetett értelmezni. Az alkalmazottak létéből ugyanis arra követ-
keztethettek, hogy Gelenczei rendszerint huzamosabb ideig volt távol a bolttól, 
másrészt arra is utalt, hogy többnyire messzire ment, mert a közelben nem tudott 
elegendő árut beszerezni, ezzel tehát megsértette a beszerzési szabályokat. Az Ari 
József által megszövegezett összefoglaló rendőri jelentésből az is kiderült, hogy 

47 1907-ben Korponán született, apja is pontos i-vel írta a nevét, édesanyja pedig Haadinesz Ilonaként 
görög felmenőkkel rendelkezett.
48 VML XXIII. – 60. a. Vas Megyei Tanács V.B. Kereskedelmi Osztály iratai – iparengedélyek kiadása – 
1957-es év. 32.
49 VML XXV. – 27. c. aa / 91. 49.
50 VML XXV. – 27. c. aa / 91. 7.
51 VML XXV. – 27. c. aa / 91. 51.
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Gelenczei egész Vas megyét bejárta, sőt a környező megyékben is vásárolt zöld-
séget és gyümölcsöt. Elsődleges szempontja az volt, hogy minél olcsóbban tudja 
beszerezni ezeket a termékeket, amelyeket ráadásul nem is a saját boltjában adott 
el, ugyanis vendéglátós kapcsolatai révén megközelítőleg 25 üzemi konyhát látott 
el terményekkel. Ari József rendőrfőhadnagy szerint valójában ezért kellett két 
személyt alkalmaznia. A  rendőrtiszt a gyanús, normaszegő gyakorlat magyará-
zatát a kötelezően felderített életrajz részleteiben vélte felfedezni. A  gyanúsított 
édesanyja ugyanis Szombathelyen kávéházat vezetett a két világháború között; 
ennek köszönhetően Gelenczei szinte belenőtt a kereskedelembe. 1931-től már 
saját autóalkatrész üzletet nyitott, amit azonban 1950-ben az államosítás előtt 
bezárt. Majd Szombathelyen a XII. Számú Autójavító Vállalatnál helyezkedett el 
anyaggazdászként, később 1955-től a Vas Megyei Tatarozó Vállalatnál dolgozott 
gépkocsi előadóként. Ari a két világháború közötti karrierjével indokolta, hogy a 
gyanúsított „a kereskedelemnek minden fortélyával tisztában volt és van”.52

A  rendőrnyomozó szerint, Gelenczei tevékenységének lényegét a tsz-ektől, 
egyéni termelőktől felvásárolt zöldségek és gyümölcsök üzemi konyháknak való 
értékesítése jelentette. Ari József becslése szerint ez a teljes forgalmának 80%-át 
tette ki, amiből arra következtetett, hogy kiskereskedői engedélyét felhasználva, 
valójában nagykereskedői tevékenységet folytatott. Emellett Gelenczei az áruk 
felvásárlásánál szabálytalanul, a termelőkkel saját árakban egyezett meg, ám a vá-
sárlásokról kiállított bizonylatain ettől eltérő, a hivatalos árképzési rendszernek 
megfelelő árat tüntetett fel. A magasabb összegekről szóló bizonylatok arra szol-
gáltak, hogy a haszonkulcsát kisebbnek tudja mutatni. A beszerzési árnak papíron 
való megnövelésével az eladási ár már nem tűnt árdrágításnak.53 Ezeket a számlá-
kat azonban nem volt köteles vezetni, hiszen mint kiskereskedő, a saját jövedelme 
után adózott. A büntetőeljárás során azt igyekeztek megállapítani, hogy a terhelt 
mekkora jövedelemmel, és milyen vagyoni helyzettel rendelkezett.

Gelenczei panaszlevelében azt is felrótta, hogy az alapvető zöldségek és gyümöl-
csök „kötelező fogyasztói ára”,54 a beszerzést meghatározó szabályok teljesen elle-
hetetlenítik a munkáját. A burgonya és a vöröshagyma hatósági árán nem lehetett 
változtatni, ám volt több olyan termék is, ami 20%-os (dió, mogyoró, mandula), 
vagy 10%-os (hüvelyesek, fűszerpaprika, dióbél, mogyoróbél) haszonkulccsal volt 
értékesíthető.55 Gelenczei a Pénzügyminisztériumba írott panaszlevelével azt akar-
ta elérni, hogy adója kiszámításakor ne vegyék 7gyelembe azokat az általa kiállí-
tott, a nyomozás során lefoglalt számlákat, amelyek nem voltak rendezve. Az adó 
megállapítása során ugyanis 1959. második félévére és 1960. első félévére egyaránt 

52 VML XXV. – 27. c. aa / 91. 122.
53 VML XXV. – 27. c. aa / 91. 123–125.
54 VML XXV. – 27. c. aa / 91. 49.
55 VML XXV. – 27. c. aa / 91. 36–37.
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7.664 forintot szabtak meg. A gyanúsított azt is kérvényezte, hogy a büntetőeljárás 
megindítása előtt alkalmazott adószámítási módszert használja az állam, aminek 
alapján 1959. első félévében csupán 3.426 forintot kellett )zetnie. Gelenczei előbb 
említett panaszlevelében arra szintén kitért, hogy egyedülálló személy, ezzel is in-
dokolva a két eladó alkalmazását. Korábban a Vas megyei V. B. Pénzügyi osztá-
lyának azt is megírta, hogy a saját létfenntartásához szükséges forgalom elérése 
érdekében kell boltját napi 16 órában nyitva tartania.56 Ugyanakkor az ügy kirob-
banása előtt egy Citroën 440-es személyautóval rendelkezett, amin 60.000 forin-
tért túl is adott az ügy megindulását követően. Jól jellemzi a korszak )zetőképes 
keresletét és az átlagbérek nagyságát, hogy a vevő csak féléves részletekben tudta a 
teljes vételárat meg)zetni.57

A tsz-esítés harmadik hulláma mint a bűncselekményt fellendítő folyamat

Az 1958 és 1961 közötti harmadik kollektivizálási hullám jól érzékelhető a bűn-
cselekmény felderítésének hátterében. Az ügy előadója a szocialista jogszolgáltatás 
hevében a nyomozást egészen 1958-ig kiterjesztette. Ebben az időszakban a ma-
gyar agrártársadalom jelentős mértékben átalakult. A tsz-esítésnek köszönhetően 
eltűnt a történeti parasztság és kezdett kialakulni az utóparasztság, miközben a 
mezőgazdasági termelés feltételei drasztikusan megváltoztak. Intragenerációs 
mobilitás indult meg a vidéki, városoknál kisebb lélekszámú településeken élők 
körében, ahonnan az eddig paraszti munkákból élők az iparosítás miatt új mun-
kásokká váltak. 1958-ban még a mezőgazdaságban dolgozók 79%-a egyéni gaz-
dálkodóként tevékenykedett, ám 1962-re már háromnegyedük (75%) téesztag lett. 
1958 decemberében 100.000 fő dolgozott a tsz-ekben, majd a következő években 
számuk folyamatosan növekedett. 1960−1961 fordulóján a taglétszám már átlépte 
az egymillió főt az ország különböző termelőszövetkezeteiben.58A Gelenczei-ügy 
kivizsgálása során is érzékelhető volt a kollektivizálás hatása; a kihallgatott egyéni 
gazdákat lassan felváltották a téesztagok. Ám ez egyáltalán nem jelentette akadá-
lyát annak, hogy a háztájival rendelkező személyek folyamatos kereskedelmi kap-
csolatban maradjanak üzleti partnerükkel.

Valuch Tibor szerint azért is volt sikeres a magyar téeszesítés, mert „a ha-
zai gyakorlat folyamatosan és fokozatosan eltért a »kolhozmodell« követésétől”.59 
Értelmezése szerint az átszervezések egyre kevésbé szolgálták az osztályharcot, 
lassan előtérbe került a gazdasági racionalitás. Jogosan vethető fel ugyanak-
kor, hogy pontosan mit is jelentett a gazdasági ésszerűség, és mennyi idő múlva 

56 VML XXV. – 27. c. aa / 91. 30.
57 VML XXV. – 27. c. aa / 91. 26.
58 Valuch 2003: 146.
59 Valuch 2003: 149.
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érvényesült? Ahogyan azt Varga Zsuzsanna is megállapította, a maradék-elvű jö-
vedelemelosztás, illetőleg a munkaegység alapú jövedelemrészesedés alkalmazása 
miatt a téesztagok még annyira sem váltak érdekeltté a termelésben, mint koráb-
ban, amikor részes munkásként, avagy bérmunkásként dolgoztak.60 A termelőszö-
vetkezetekben végzett közös munkát munkacsapatokban és brigádokban szervez-
ték meg. A tagoknak előre kijelölt munkamennyiséget kellett teljesíteniük, amit 
munkaegységekben mértek elvégzésük alapján. A szövetkezet jövedelmét, annak 
pénzbeli és természetbeni részét is ennek alapján osztották el. A maradék-elvnek 
megfelelően a tagságnak abból lehetett részesedést osztani, ami megmaradt az 
állami kötelezettségek teljesítését és a szövetkezeti alap feltöltését követően.61 Az 
1950-es évek közepétől a részesedés elsősorban termény volt. A rendszer rákfe-
néjét az jelentette, hogy a munkaegységeket nem tudták mesterségesen növelni, 
hiszen az elkapkodott, rossz minőségű munkát eredményezett volna, ami csök-
kentette volna a termelési eredményeket, s így a kiosztható, főként természetbeni 
jövedelmeket is. 1956 után tehát azzal kellett szembesülnie az államhatalomnak, 
hogy a munkaegység-rendszer elsősorban a tagok mennyiségileg mérhető mun-
kateljesítményének növelését segítette elő, és ebből következően nem ösztönzött a 
minőségi munkavégzésre. A forradalom bukása után a tsz-ek a közvetlen termés-
eredményből, részes alapon osztozkodó rendszerekre tértek át. Varga Zsuzsanna 
kutatásaiból látható, hogy 1957−1958-ban az ország keleti felében a különböző 
terményekből már kétszer annyit osztottak szét, mint a Rákosi-korszak végén.62 
A Földművelésügyi Minisztérium ezt mint revizionista gyakorlatot fel kívánta szá-
molni és a munkaegység-rendszer alapú, pénzbeli /zetést favorizálta. A termelő-
szövetkezetek ehhez úgy próbáltak alkalmazkodni, hogy saját érdekkövető maga-
tartásukon ne kelljen változtatniuk. A termelőszövetkezeti munkavégzés díjazása 
így látszólag különböző ki/zetési módszereket alkalmazóvá vált. Az alábbi módok 
jelentek meg a tsz-eknél: munkaegység-rendszer sommás szakmányelszámolással, 
munkaegység-rendszer eredményesség (hozamok) alapján való munkaegység pre-
mizálással, munkaegység melletti nagymértékű természetbeni premizálás. A kü-
lönböző /zetési módokat összekötötte azok természetbeni jellege.63 A Központi 
Bizottság 1960. október 29-ei ülésének döntése értelmében a természetbeni jutta-
tások szerepét meg kellett hagyni. A Földművelésügyi Minisztérium 1961. január 
11-én kihirdette a termelőszövetkezeti jövedelemelosztásról és a munkadíjazás 
formáiról szóló ajánlásait, amelyek az anyagi érdekeltség mellett foglaltak állást.64 
Kisőrsi Zsó/a Vas megyei kollektivizálásról szóló kutatásából kitűnik, hogy a Vas 

60 Varga 1997: 239–268; Varga 2001: 54–88.
61 Varga 1997: 244.
62 Varga 1997: 249.
63 Kisőrsi 2014: 75.
64 Varga 1997: 255–256.
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megyei tsz-ekben dolgozók döntő többsége szintén természetbeni juttatásokat ka-
pott &zetségül az 1960-as évek első felében.65 A Vas Népében az új tsz-tagok úgy 
nyilatkoztak, hogy nekik nem terményre, hanem forintra lenne szükségük. 

A termelőszövetkezetek vagyoni megerősítése érdekében adta ki a belkereske-
delmi, az élelmezésügyi és a földművelésügyi miniszter a SZÖVOSZ elnökével 
közösen a 65/1959. számú utasítást,66 amely szerint az állami intézményeknek a 
számukra szükséges termékeket közvetlenül kell felvásárolniuk. Ennek értelmé-
ben a kereskedelmi és vendéglátóipari vállalatoknak, valamint az üzemi étkezte-
téssel rendelkező állami szerveknek elsősorban a tsz-ektől kellett beszerezniük az 
élelmiszereket és más terményeket. Felmentették őket a zárt rendszerű beszerzés 
követelménye alól, tehát nemcsak abban a közigazgatási egységben vásárolhattak, 
ahova a telephelyük tartozott, hanem annak 30 km-es körzetében bármelyik ter-
melőszövetkezettől vagy állami gazdaságtól is, emellett az ország bármely tsz-ével 
köthettek áru szállítására szerződést, a vöröshagyma, a téli alma és a burgonya ki-
vételével, amit a Szövetkezetek Vas Megyei Értékesítő Központja határozott meg.67 
Ez a rendelkezés egyrészt azt mutatja, hogy a tsz-ek gazdasági megerősítése érde-
kében az állam segíteni akarta, hogy a termelőszövetkezetek eladóként jelenhesse-
nek meg a szocialista piacon. Másrészt, az utasítás utolsó pontja jól jellemzi azt az 
állami illúziót, hogy a saját felügyelete alá tartozó szervezetek segítségével javítani 
tudja a közellátás minőségét az ország egész területén.

Gelenczei mint hálózati csomópont

Gelenczei Mihály ügye lényegében arról szólt, hogy egy szombathelyi kiskereske-
dő miként értelmezte a fenti utasításokat, és hogyan vélte megtalálni a kiskaput a 
kollektivizálás utolsó hullámában jelentkező problémák közepette. Szerepvállalása 
elősegítette a termelőszövetkezetek tagjainak boldogulását. Részben ennek is 
köszönhető, hogy a Szombathelyi Járásbíróság 1961. május 30-án hozott ítéletében 
felmentette Gelenczei Mihályt.

A tsz-ek, a tagságuk megtartása érdekében, a maradék-elv alapján olyan termé-
nyeket osztottak szét, amelyeket kereskedelmi tevékenység révén pénzre lehetett 
váltani, így a tagok maguk adhatták el a termelőszövetkezetektől kapott termé-
szetbeni &zetségüket. Ari József nyomozása során bizonyította, hogy Gelenczei 
összesen több terményt vásárolt az egyéni termelőktől, és a háztájival rendelke-
ző személyektől, mint amennyivel azok a háztájiban rendelkeztek. Ebből az kö-
vetkezik, hogy a termelők a tsz-ekből származó jövedelmüket is pénzre váltották 

65 Kisőrsi 2014: 72.
66 MNL OL XIX-K 1 Földművelésügyi Minisztérium 1945–1967. 65/1959-es számú miniszteriális uta-
sítás.
67 VML XXV. – 27. c. aa / 91.
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Gelenczeinél. Ugyanakkor a termelőszövetkezetekkel kialakított kapcsolata jelzi 
azt is, hogy az állami intézmények nem feltétlenül tudták vagy kívánták az élel-
miszereket közvetlenül beszerezni. Egy Gelenczeihez hasonló közvetítő ugyan 
jelentős haszonkulccsal dolgozott, de lehetővé tette számukra a közétkeztetés biz-
tosítását. Ari József jelentése szerint az 1956-os forradalmat követően Gelenczei 
élelmiszereket és terményeket szállított különböző üzemi étkezdékbe, többek kö-
zött a bogáti pártiskola, a lengyár, a Vas Megyei Tanács, a takarógyár, a tatarozó 
vállalat, a Vas Megyei Húsipari Vállalat és Kiskereskedelmi Vállalat konyhájára is.68

A  rendőrség nyomozása hatósági személy bejelentése alapján indult, amit 
Gelenczeinek a város lakosai számára is érzékelhető jóléte motivált. Gelenczeinek 
a büntetőeljárás alatt eladott autójára még évtizedekkel később is sokan emlékez-
tek a városban, például azok az interjúalanyaim, akiknek a szülei, illetve ők ma-
guk is Gelenczeihez, a mai Ferences kert közelébe jártak akkoriban vásárolni.69 
Az ügy előadója hiába érvelt amellett, hogy a vádlott olyan terményekről is adott 
számlát, amelyek megvásárlásával és továbbadásával nem tudott később elszámol-
ni, a nyomozási szakaszban kihallgatott termelők a bíróság előtt ugyanis vissza-
vonták és megváltoztatták tanúvallomásukat, és a későbbiekben kitartottak amel-
lett, hogy Gelenczeinek az általa kiállított számlákon szereplő árakon, nem pedig 
annál olcsóbban adták el terményeiket. A bíróság ezért bizonyítottság hiányában 
felmentette Gelenczeit az egy rendbeli ártúllépés bűntettének vádja alól, illetve 
bűncselekmény hiányában szintén felmentette az egy rendbeli árdrágító üzérkedés 
bűntettének vádja alól.70 Az ügyészség tudomásul vétele miatt a Dr. Magyar János 
bíró első fokú ítélete 1961. május 30-án jogerőre emelkedett.

Az eset jogi hátteréhez hozzátartozott, hogy a korszakban a Csemegi-kódex 
egyik részét felváltotta az 1950. évi II. törvény, ami a büntetőtörvénykönyv általá-
nos része, azonban a különös rész még érvényben volt addig, amíg 1952-ben meg 
nem jelent A hatályos anyagi büntetőjogi szabályok hivatalos összeállítása (BHÖ). 
Ez utóbbi meghatározta az egyes bűncselekményekhez kapcsolódó tényállásokat. 
Ennek XIII. fejezetében, az árdrágító és a közellátás elleni bűncselekmények kö-
zött, a 265. paragrafus a) pontja foglalkozott az ártúllépéssel. A cselekmény elkö-
vetőjének azt tekintették, aki az árucikkért „a hatóság részéről megszabott legma-
gasabb árnál magasabb árt – illetőleg a legmagasabb árt meghaladó értékű egyéb 
ellenszolgáltatást – követel, köt ki vagy fogad el, vagy aki árucikket továbbeladás cél-
jából a legmagasabb árnál magasabb áron – illetőleg a legmagasabb árat meghaladó 

68 VML XXV. – 27. c. aa / 91. 43.
69 Interjú Boda László, nyugdíjas levéltárossal 2015. június 11-én, készítette Bezsenyi Tamás; Interjú 
Szabó Renáta nyugdíjas, MÁV Járműjavító Üzem bérszámfejtőjével 2015. június 9-én, készítette 
Bezsenyi Tamás
70 VML XXV. – 27. c. aa / 91. 1.



— 64 —

„Nem szabad minden egyszerű tolvajlásból rendszer-ügyet csinálni”

értékű egyéb ellenszolgáltatásért – vásárol, vagy ilyen árat – illetőleg ellenszolgálta-
tást – ajánl vagy ígér”.71 

Az ügyészség által készített vádiratban az első ponthoz, vagyis az ártúllépés-
hez csak olyan tanúk vallomása került, akiktől Gelenczei vásárolt, egyetlen olyan 
állami szerv képviselője sem, amelynek ő továbbadta a termékeket. A tsz-tagok, 
háztájival rendelkező magánszemélyek azt vallották, hogy a bizonylaton szereplő 
árakon adták el a termékeiket. Pár tanú esetében kiderült a kihallgatások során, 
hogy mégis kevesebbért adta el a terményeit, mint ami a számlákon szerepelt, 
azonban ezt a törvény nem büntette.

A  második vádpont az árdrágító üzérkedés volt, amit a BHÖ 265. paragra-
fusának c) pontja tartalmazott. E szerint: aki „árucikkel árdrágításra alkalmas 
módon üzérkedik, különösen az árucikk árát az árunak a fogyasztóhoz juttatása 
végett nem szükséges közbenső kereskedéssel (láncolatos kereskedéssel) drágítja”,72 
az árdrágító üzérkedést követ el. Az ügyészség ezt a vádpontot Gelenczeinek 
Németh Gyula budapesti kiskereskedővel folytatott kereskedelmi kapcsolatára 
alapozta. A kiskereskedők közötti áruvásárlás tilalma ellenére, Gelenczei Mihály 
260 tojást, 20 kilogramm babot és ugyanennyi mákot adott el. A budapesti kiske-
reskedő tagadta, hogy megkapta volna a tojásokat, másrészt azt állította, hogy a 
többi árut mint magánszemély vásárolta meg, ezek olyan kis tételek ugyanis, ame-
lyek szerinte nem nevezhetőek kereskedelmi mennyiségnek. A bíróság elfogad-
ta Németh Gyula védekezését, és az ítéletben nem tekintette bűncselekménynek 
az eladást.73 A  Kiskereskedők Országos Szövetsége (KISOSZ) részéről kirendelt 
szakértő megállapítása alapján egyébként a vádlott akkor sem követett volna el 
bűncselekményt, ha mégis kereskedőnek adta volna el az áruját, mivel nem volt 
köteles megvizsgálni azt, hogy kereskedő-e a vásárlója. A BHÖ 272. paragrafusa 
második bekezdésének b) pontja szerint viszont már az is elég volt, ha a vádlott 
illetéktelen haszonra törekedett. Vagyis a kísérleti szakaszt is büntetni akarta 
az államhatalom. A  8.800/1946-os miniszterelnöki rendelet 1. paragrafusának 
3-as pontja tartalmazta azt, hogy kísérleti stádiuma azért nincs az árdrágító 
üzérkedésnek, mivel az a befejezettség bizonyítása nélkül is igazolható.74 A BHÖ 
265-dik paragrafusa alapján Gelenczei egész tevékenysége lényegében közvetítő 
kereskedelem volt. Szociológiai szempontból viszont a tsz-ek, állami gazdaságok 
tagjainak természetbeni juttatásait forintosította, illetve ezeket a gazdasági 
szereplőket kötötte össze az élelmiszerekre rászoruló állami szervezetekkel.

Magyar János tanácsvezető bíró elnéző magatartását részben árnyalja az a 
válaszlevél, amit a KISOSZ a nyomozóhatóság érdeklődésére írt, és amelynek 

71 N. N. 1958: 150.
72 N. N. 1958: 150.
73 VML XXV. – 27. c. aa / 91. 6–7.
74 Dr. Szűcs–Dr. Bánó 1947: 53.
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sajátos/jellemző módon éppen a Vas megyei szervezet ügyvezető elnöke, Gerle 
Imre volt a szerzője.75 A levél leszögezte, nincs olyan jogszabály, ami tételesen arra 
kötelezné a kiskereskedőt, hogy számlát adjon az őstermelőtől való vásárlás so-
rán. Ezért tehát csupán magánfeljegyzésnek tekinthető az, amit Gelenczei kiál-
lított. A levél felhívta a )gyelmet arra, hogy a korábbi, 1951. évi rendelet igazolt 
beszerzési árat írt elő a zöldség- és gyümölcsáruk fogyasztói árának kalkuláció-
jához, amit bármilyen írás bizonyíthatott, amit a hatóság köteles volt elfogadni. 
A 71/1958. számú kormányrendelet viszont 1959. január 1-től hatályon kívül he-
lyezte ezt a rendelkezést, és csak 1960. október 22-én került kiadásra a 11/1960. 
számú rendelet, ami a zöldségek és gyümölcsök árát szabályozta. A két időpont 
között, a téli alma, a vöröshagyma, a burgonya, az étkezési szőlő, a magbelek és a 
hüvelyesek kivételével, minden más, „a szabadpiacról származó zöldség és gyümöl-
csárut az érdekelt szakmabeli kereskedők”76 a termelővel való szabad megegyezés 
alapján vásárolhattak meg, az 1957. évi, a magánkereskedés gyakorlásáról szóló 
17. számú törvényerejű rendelet értelmében. A magokból és hüvelyesekből álló 
terménycsoportra a 71/1958-as kormányrendelet 9%-os, a fogyasztói árból szá-
mított haszonkulcsot engedélyezett. Gerle Imre önjelölt szakértő szerint ez nem 
tartalmazta az árucikkek beszerzésével kapcsolatos áruszállítás költségeit, vagyis 
a kalkulációnál a kereskedő )gyelembe vehette a szállítási költségekkel megnövelt 
beszerzési árat. Ennek gyökeresen ellentmondott a KISOSZ egy másik szakértő-
jének állásfoglalása, amit Ari József főhadnagy még a nyomozás során szerzett 
be. A  KISOSZ elküldte neki a magánkereskedőkre 1960. szeptember 17-én ér-
vényes haszonkulcs-számítási elveket. Külön kiemelték, hogy az áruknál mega-
dott haszonkulcsokban a fuvarköltség is benne van, tehát külön nem számítható 
hozzá a beszerzési árakhoz. A  bírósági ítéletet megalapozó szakértői vélemény 
végül úgy zárult, hogy a hatósági fogyasztói árral rendelkező termékek esetében 
a kereskedőnek nincs kalkulációs lehetősége. Ha az értékesítés során a hivata-
los árat betartotta, akkor „teljesen közömbös, hogy ezt milyen áron szerezte be a 
termelőtől”.77 Ez utóbbi mellékmondat rendkívül beszédes abból a szempontból, 
hogy fentebb, a 9%-os haszonkulccsal vásárolható hüvelyeseknél a szállítás kap-
csán Gerle Imre hangsúlyozta, hogy kalkuláció szükséges a kiskereskedő számára. 
Viszont Gelenczei Vas megyében és a környékén is vásárolt hatósági áras termé-
nyeket (burgonyát, vöröshagymát, szőlőt, téli almát), amelyeknek nyomott áras 
felvásárlásával tudott lényegében hasznot realizálni a maximalizált ár ellenére. Az 
ítéletben is szerepelt az az eset, amikor az egyik eladó, aki a saját háza előtt adta el a 
terményeit, a nagyobb felvásárlási tétel miatt olcsóbban adta az almáját. Gelenczei 

75 VML XXV. – 27. c. aa / 91. 1.
76 VML XXV. – 27. c. aa / 91. 2.
77 VML XXV. – 27. c. aa / 91. 2.
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végül azonban még a megállapodás szerinti 2,40 forintnál is olcsóbban, mindössze 
2 forintért vette meg kilóját, mivel egy vásárló Gelenczei előtt panaszkodott az 
almákra.78 A szakértői vélemény lényegében mindenben tisztázta a kiskereskedőt, 
aki egyébként meglehetősen sajátosan viszonyult a KISOSZ-hoz. 1960 áprilisában 
a KISOSZ Vas megyei titkára levelet írt Gelenczeinek, amelyben kartársi üdvözle-
te mellett arra emlékeztette, hogy még nem rendezte összesen majd 300 forintra 
rúgó tagdíjtartozását. A  titkár *noman utalt arra is, hogy a lassan hat hónapos 
*zetési késedelem a szervezetből való kizárásával kellene, hogy járjon, ám ezt az ő 
kizárólagos érdekében nem kívánják lefolytatni. Majd hozzátette: „Családi és álta-
lában életkörülményei egyáltalán nem gördítenek akadályt és anyagi megrendülést a 
fenti összeg soronkívüli rendezésével kapcsolatban különösen döntöen azt �gyelembe 
véve, hogy az év elején további működését illetékes helyen biztosítottuk.”79 A szöveg 
első feléből egyértelművé válik, hogy mennyire jól ismerték tagtársuk anyagi és 
családi helyzetét, másrészt pedig tisztában voltak az ellene folyó büntetőeljárással 
is, amiben őt legalább a tagdíj*zetés fenntartása érdekében támogatták.

A bűnözői hálózatok működése az 1960-as évek Magyarországán

A  Gelenczei és az Onódy ügy alapján azt kívántam felvázolni, hogy a kora ká-
dári időszakban, az informális kapcsolati hálózatokon keresztül működő (a 
törvényi tényállást sértő, de legális gazdasági keretek között azokat kihasználó) 
szürkegazdaságban meghatározó volt az oligopol működés (az adott gazdasá-
gi terület teljes mértékével összemérhető erejű, informális gazdasági hálózatok) 
ereje. Az állami jóváhagyás révén lehetséges volt a monopolisztikus törekvéseket 
megvalósítani, ami a hétköznapok szintjén azt jelentette, hogy a vállalat vezetője 
utazásai során látott külföldi újításokat itthon bevezethette, továbbá az általa ve-
zetett vállalat tevékenységét külföldre is kiterjeszthette. Onódy esetében mindket-
tőre volt példa, hiszen a jugoszláv látványkonyhás módszereket a Magyar Éttermi 
és Büfé Vállalat is átvette, valamint Moszkvában, a Gorkij-parkban létrehozták a 
Medvezsonok (a magyar Mézes Mackó mintájára) büfét.80 

Azonban az igazságszolgáltatás különböző szerveinek ráhagyásával lehetőség 
volt oligopol működésmódot is alkalmazni, ami elsősorban azt fejezi ki, hogy az 
adott gazdasági szektor ellenőrzését végző szervek, illetőleg a hatóságok csak a 
látványos sikerek, illetve az anyagi meggazdagodás egyértelmű jelei után indítanak 
eljárást. A  Gelenczei- és az Onódy-ügy főszereplői egyaránt oligopol szereplők 
voltak a maguk területén. Gelenczeiről, a Vas megyei terménykereskedőről, az 

78 VML XXV. – 27. c. aa / 91. 5.
79 VML XXV. – 27. c. aa / 91.
80 György 1960: 9.
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ellene folytatott nyomozás során kiderült, hogy üzletelt egy hozzá hasonló taktiká-
val és informális háttérrel rendelkező budapesti kereskedővel is. Bár az ügyet végül 
nem terjesztették ki az ország más területén működő, hasonlóan törvényellenes 
nagykereskedelmet végző kereskedőkre, az esetből implicit módon következett, 
hogy ez egy országos gyakorlat, amelyet adott megyét, vagy régiót uraló kereske-
dők hálózataként lehetne leírni.81 

Onódy ügyében is fény derült az oligopol működésre, hiszen a vendéglátás te-
rületén az Onódy vezette Magyar Éttermi és Büfé Vállalat mellett a Rózsa Miklós 
által irányított Országos Idegenforgalmi Szálloda és Éttermi Vállalat (OISZÉV) 
birtokolta az ország összes meghatározó szállodáját,82 annak ellenére, hogy eb-
ben az ügyben sokan inkább a politikai motivációk fontosságát hangsúlyozták.83 
Hipotézisem szerint viszont ezeknél a szervezeti és szervezett bűnelkövetői háló-
zatok által elkövetett bűncselekményeknél, illetve az ellenük folytatott büntetőjogi 
fellépésnél hangsúlyosabb szerepet játszik a gazdasági működés, a büntetőhata-
lom általi ráhagyás, az oligopol működés informális engedélyezése. A két ügyet 
azért érdemes összehasonlítani, mert mindkét személy a saját gazdasági terüle-
tén egy esedékes összevonás, egy állami jóváhagyással megerősített centralizáció 
előtt kerül a vádlottak padjára. Gelenczei árdrágító működését az állam 1963-tól a 
Zöldért nevű vállalat létrehozásával állami szereppé transzformálja,84 míg Onódy 
ügyének súlyát a Magyar Éttermi és Büfé Vállalat és az OISZÉV összevonása adja 
meg, amely konkurenciaharcnak tűnik Onódy szemszögéből.

Onódy Lajos ügyében az állami tulajdon használatának problémája jelenik meg, 
mivel a társadalmi tulajdon nem rendeltetésszerű, nem szabályszerű használata 
az, amit sikkasztásnak minősít a bíróság. Ez alapjaiban kérdőjelezi meg a rábízás 
ellenőrizhetőségét.85 Gelenczei esetében pedig jól látható, hogy a termelőszövet-
kezetek, mint állami és szövetkezeti tulajdonban álló szervezeti egységek, nem 
tudtak bekapcsolódni egy felvásárlási láncba, amellyel a saját rentábilis működé-
süket biztosítani tudták volna. Gelenczei hálózati személyként való megjelenése 
közvetett módon pozitívan hatott a termelőszövetkezetek tagjainak :zetőképes-
ségére, ugyanakkor felvetette az állami vállalatok, megyei tanácsok és termelőszö-
vetkezetek közötti együttműködés hiányosságait. Azonban a szervezeti bűnözés 
mellett a szervezett bűnözés is igényelt legális szervezeti keretet, legalábbis olyan 
fedőhátteret, amelyet felhasználva az illegális cselekményeket minél hatékonyab-
ban lehetett végrehajtani. Gelenczei esetében ez a háttér azon üzlethelyiség volt, 

81 VML XXV. – 27. c. aa / 91. (Feljegyzés Rimányi és Bilics ellenőrzéséről)
82 Tischler 2004: 247.
83 Gazsó–Zelei 1990: 5–24; Tischler 2004: 239–271.
84 Paládi 1988: 5–19; Kertész 1980: 4–7.
85 Lásd: „a jogalanyiság a tulajdonosi minőség, az alanyi jog perdig a tulajdonjog továbbabsztrahálása 
útján jött végső fokon létre.” (Eörsi 1965: 182–183.)



— 68 —

„Nem szabad minden egyszerű tolvajlásból rendszer-ügyet csinálni”

ahol alkalmazottakat foglalkoztatott maga helyett, amíg ő nagykereskedelmi tevé-
kenységet végzett.

A korszak kriminalisztikai irodalma meglepő részleteséggel foglalkozott a kü-
lönböző bűncselekménytípusok (emberölés, )atalkorúak bűncselekményei, zsa-
rolás és más vagyon elleni cselekmények) nyomozásával. Ezek a megközelítés-
módjuk alapján kriminálmetodikai86 szakkönyvek az 1960-as években jelentek 
meg a Belügyminisztérium Tanulmányi és Módszertani Osztályának kiadásában, 
Kriminalisztikai Sorozat elnevezésű füzetek formájában. A  minisztérium által 
felügyelt rendészeti szervek állományán kívül ezeket a könyveket sem elajándé-
kozni, sem eladni, sem sokszorosítani nem volt szabad. A Leltárhiánnyal kapcso-
latos bűncselekmények nyomozásának néhány kérdése című kötet egyértelműen 
megfogalmazza, hogy minden év végén, december 31-ig vagyonmegállapító leltárt 
kötelesek tartani, ami egyben elszámoltató leltárnak is tekinthető. A  szocialista 
gazdaság törvényességének jegyében ez a nagykereskedelmi vállalatok esetében 
kötelező, azonban a törvényalkotó tisztában volt a kiskereskedelmi vállalatok 
polgári eredetű ünnepek idején tapasztalható leterheltségével: „Az év végi csúcsfor-
galom zavartalan lebonyolítása érdekében azonban a december 31-i fordulónappal 
csak a boltok 20%-ánál kell a leltározást végrehajtani.”87 A karácsonyi dömpingre 
való tekintettel meghatározott engedmény további részletszabályai nélkül a válla-
lat döntésén múlt, hogy az adott tárgyévben mely boltok teszik ki azt a bizonyos 
20%-ot, ami nagyban segítette az esetleges hiányok és sikkasztások elfedését.88 

Az Onódy ügy estében az informálisan megengedett oligopol működés miatt, 
lényegében állami ráhagyás mellett talán a vezetők még kevésbé tartottak attól, 
hogy a népi ellenőrzés illetékesei vagy a rendőrhatóság tagjai feljelentik a vállalatot. 
Az ügyben a vádat képviselő ügyészt, Dr. Borsai Tibort segítő, akkor )atal 
ügyészként számon tartott Dr. Bócz Endre visszaemlékezésében úgy nyilatkozott: 
„sem a nyomozás során, sem a perben nem a tények voltak vita tárgyai. Nem is 
lehetett azon vitatkozni, hogy Onódi lakásában és alsógödi nyaralójában olyan bú-
torokat és étkészleteket használt sajátjaként, amelyeket például a vállalat költségén 
szereztek be, a vállalat leltárában szerepeltek, sőt a cég emblémája és leltári címkéje 

86 A kriminalisztika alapvetően három részterületre bontható. A krimináltechnika foglalkozik a nyom-
rögzítéssel illetve a tárgyi bizonyítékok azonosításával, a krimnáltaktika általánosságban a nyomozás 
folyamatával és az eljárás során az nyomozó által alkalmazható eszközökkel, míg a kriminálmetodika 
fókuszál a különböző bűncselekménytípusok nyomozása esetén alkalmazható módszerekre, techni-
kákra.
87 Dános–Püspöki 1962: 159.
88Az 1960-as évek elején a Miskolci Vendéglátóipari Vállalatnál szintén egy nagyobb volumenű sik-
kasztássorozatra bukkantak a nyomozók, amikor kiderítették, hogy az I. osztályú üzletek termékeit IV. 
osztályúaknál számolták el, viszont I. osztályhoz mért áron értékesítették. A külsős személyektől vagy 
más szervezetektől bevételezett termékeket pedig hamis számlákkal igazolták, így téve szert nagyobb 
pro)tra. (Bezsenyi 2014: 51–52.)
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is rajtuk volt.”89 Az ügyben a vezető ügyésszel együtt dolgozó Bócz szerint a valódi 
problémát az jelentette, hogy mindezt megteheti-e Onódy, „hiszen nem titokban 
történt semmi, hanem nyilvánosan”.90 A gazdasági működés különböző szektorai-
ban jelenlévő oligopol működés tette lehetővé a nagyobb, informális hatalmi bá-
zissal rendelkező személyek megjelenését, illetve működésük kvázi jóváhagyását. 
Azonban a bűnügyi iratok alapvetően kevésnek bizonyulnak annak eldöntésére, 
vajon az adott eljárás későbbi gyanúsítottja mennyiben saját maga fogalmazta újra 
gazdasági működésének szereplehetőségeit, illetve milyen mértékben jelölték ki 
őt erre.

Gelenczei esetében is felmerült, ahogy azt gyanúsítotti kihallgatásán elis-
meri, hogy jól menő kereskedőktől hallotta, illetékes helyen lehet biztosítani az 
egész megyére kiterjedő felvásárlást, amelyet szóban a KISOSZ titkára is meg-
ígért, de papírt nem volt hajlandó adni róla a későbbiekben.91 Így derült ki Ari 
József rendőrfőhadnagy számára, hogy az ország különböző régióiban működ-
tek Gelenczeihez hasonló, informális hatalommal rendelkező felvásárló emberek, 
akik hamis számlákkal igazolták saját tevékenységüket, miközben személyes kap-
csolataikon keresztül értékesítették a nagykereskedelmi mennyiségű termékeket. 
Ahogyan a felvásárlási kirendeltségről, valamint a megyei tanács VB részéről 1960 
szeptemberében Gelenczeit is felkeresték, hogy hagyjon fel a több megyét érintő 
szabálytalan felvásárlási működésével,92 úgy feltehetően Onódyt is már 1961-ben, 
Schmik Imre feljelentésének elutasításakor /gyelmeztetni próbálták saját hata-
lomgyakorlási politikájának korlátozására. Azonban a szervezeti bűnözés foga-
lomkörével azonosított Onódy Lajos nem kívánta feladni saját kapcsolati tőkéjét, 
amit aktivizálni és működtetni egy állami vállalat vezetőjeként tudott, mert a szer-
vezeti keret beáldozásával saját maga által kialakított szereplehetőségei is korláto-
zottak voltak. Gelenczei viszont a szervezett bűnözés de/níciós körét megtöltve, 
egy teljesen illegális informális hálózatot használva alakította ki saját hatalmi bázi-
sát, amely nem kapcsolódott semmilyen formális szervezeti egységhez sem, de fel-
használta az olyan a szervezeti kereteket, mint a KISOSZ. Erre kiváló példa, hogy 
amikor a KISOSZ Vas megyei titkára közölte a névleg kiskereskedőként dolgozó 
Gelenczeivel, hogy: „az év elején további működését illetékes helyen biztosítottuk”,93 
arra Gelenczei úgy reagált, hogy feltehetően új szövetségest kívánt szerezni továb-
bi működésének folytatásához. 

A fentebbi összehasonlítás alapján látható oligopol piacokat részlegesen felszá-
molták az állami akarattal létrejövő monopolisztikus igényű szervezetek. Noha a 

89 Bócz 2010: 142.
90 Bócz 2010: 142.
91 VML XXV. – 27. c. aa / 91.
92 VML XXV. – 27. c. aa / 91.
93 VML XXV. – 27. c. aa / 91.
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terménykereskedés esetében fentebb bemutattam, hogy a Gelenczeihez hasonló 
esetek újra megszaporodtak mielőtt a monopoljoggal bíró Zöldért Vállalatot fel-
vásárolta volna a Demján Sándor által tulajdonolt és vezetett Skála cégcsoport.94 
Mindazonáltal az 1960-as években fent bemutatott oligopol működés lehetősé-
geit egy olyan korszak tette lehetővé, amelyben egyfelől a terménykereskedelem 
centralizálását megelőzően a hatósági árszabást nehezen lehetett minden esetben 
kikényszeríteni, másfelől az állam a turizmust mint népgazdasági ágazatot, ép-
pen felfedezte95 saját maga számára,96 így a centralizálási szándék itt is még csak 
folyamatban volt. A társadalmi tulajdon, a szocialista gazdasági társaságok jelen-
tőségét a szervezett és szervezeti bűnözés folyamatában nem csak az új gazdasági 
mechanizmus változtatta meg, hanem az azt követő törvényi szabályozás, amikor 
a korszak Btk-ja, az 1961. évi V. törvény novellája, az 1971. évi 28. törvényerejű 
rendelet megszüntette a legtöbb gazdasági bűncselekmény feljelentésre való ül-
dözhetőségét.97 Ennek köszönhetően ugyanis a hatóságok diszkrecionális jogává 
vált, hogy mikor indítanak eljárást a szocialista gazdálkodást sértő, vagy tiltott 
módon elősegítő működéssel szemben.

A  tanulmányban vizsgált ügyek köztörvényes bűncselekményekre vonatkoz-
nak, azonban mindkét ügyben felfedezhető a politikai ráhatás, a politikai vagy 
gazdasági lobbierők szerepe, ugyanakkor egyik eljárás sem tekinthető tisztán kon-
cepciósnak, ahogy az a koalíciós időszak végén, vagy a Rákosi-korszakban tör-
tént.98 Onódy ügyében a per koncepciózussága ellen hat, hogy Kádár János 1965-
ben az MSZMP KB ülésén úgy nyilatkozik: „egy becsületes tsz-főkönyvelő egyedül 
többet sikkaszt, mint ez a 23 ember együtt. Ez a dolog bűnügyi oldala”.99 A politikai 
súlyát is inkább kisebbíti azzal, hogy az eljáróhatóságok működését kárhoztatja:

„Tessék most megnézni ezt a pert. Itt olyanok vannak, hogy egy üveg ko-
nyakot a köténye alá csap valaki, amott egy fél sonkát, meg így tovább. 
Persze, ezt valamilyen szövetkezésben csinálja. De nem lehet elcsípni egye-
dül, és gyorsan eljárást folytatni, mert fel kell tárni, hogy kik vannak még 
a szövetkezésben, és akkor sajnos az sül ki, hogy 15, meg 18, meg 23 ember 
van a szövetkezésben, s emiatt a rendőrségi vizsgálat négy hónapig tart, 
az ügyészségi hat hónapig, a bírósági 14 hónapig, s mire valami értelmes 
dolgot lehet mondani, két esztendő elmúlt. Ez nem jó. Ez az, amit meg 
kell vizsgálni, és másképp és hatékonyabban kell védeni a köztulajdont is. 

94 Paládi 1988: 89–104.
95 Bezsenyi 2014: 64–67.
96 MNL OL M-KS 288. f. 23/1959/2.
97 Tóth 2000: 29.
98 Cseszka 2012: 72–74.
99 MNL OL 288. f., 4/73. ő. e. (Kádár János hozzászólása)
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Úgy gondolom, ha itt az első három gyanúsítottat rögtön ügyészségre és 
bíróságnak adják át, 14 nap múlva kész. Nézzék meg a polgári perrend-
tartást, 14 nap múlva már elítélve ül a börtönben, ha bűnös valaki, s nem 
úgy, mint ilyen tetűügyekben, magyarán mondva. A végén egy műalkotás 
születik belőle. Nem szabad minden egyszerű tolvajlásból rendszer-ügyet 
csinálni. Nézzék meg a bírósági tárgyalásainkat: napszámban pofáznak a 
vádlottak. De milyen alapon?” 100

A párt első titkárának méltatlankodása a politikai célorientáltság helyett inkább 
annak szólt, hogy a büntetőhatalom szervei miként nem tudtak rendszerszinten 
együttműködni, illetve minél hatékonyabb és gyorsabb munkát végezni. A  szo-
cialista jogrendszer a kontinentális jogrendszeren belül inkvizitórius jegyeket 
mutatott, azaz az állami büntetőhatalom monopolisztikus büntetőjogi igényét 
hangsúlyozza a sértett fél önálló fellépésével szemben. A  szocialista jogrend a 
materiális igazságszemlélettől vezérelve, a bűncselekmények teljes, minden rész-
letre kiterjedő feltérképezését tűzte maga elé.101 Ez a felfogás determinisztikusan 
kapcsolódott össze a legalitás elvével, amely szerint az államnak minden törvény-
sértő cselekménnyel szemben fel kell lépnie, és semmilyen esetben sem tekinthet 
el saját büntetőjogi igényének érvényesítésétől.102 Mindazonáltal Kádár megszóla-
lásából is látszik, hogy informális hálózatok esetén, ahol az elkövetők együttmű-
ködése teremtette meg az illegális haszonszerzés rendszerszintű kivitelezésének 
lehetőségét, a hatóság saját erőforrásának korlátaiba ütközött. A párt első titkára 
ezt a büntetőhatalom előtt álló csapdahelyzetet, vagy ha úgy tetszik gordiuszi cso-
mót azzal a javaslattal kívánta „átvágni”, hogy az ügyekben ki kell emelni a főbb 
elkövetőket, és különválasztva a többiektől már lehetséges hatékonyabban és gyor-
sabban fellépni velük szemben. Azonban ez a megoldás éppen azzal a lehetőséggel 
nem számolt, hogy amennyiben ez a rendszerszintű feltárás csak egyes emberekre 
korlátozódik, akkor a cselekményeik motivációi és az ellenük felhozható bizonyí-
tékok száma is csökken. Hiszen, ha az elkövetői magatartás kikerül abból a közeg-
ből, amelyben az kitermelődött, a kiragadott bűntények elkövetőinek a hálózatban 
betöltött jelentősége is elvész és bizonyíthatatlanná válik, ami pedig magában hor-
dozza az ügy teljes rekonstruálása helyett csupán egyes személyek lebukottként 
való értelmezését. Jól példázza ezt az Onódy-ügy, ahol az elsőfokú ítéletet103 követő 
másodfok elvet több korábbi vádpontot, illetve csökkenti is a kiszabott büntetési 
tételt. Gelenczei esetében is a hatóság csak rá, és nem az ország más helyein műkö-
dő, hasonló szerepkört betöltő személyek piacfelosztási rendszerére fókuszált. Az 

100 MNL OL 288. f., 4/73. ő. e. (Kádár János hozzászólása)
101 Kadlót 2010: 23–24.
102 Balog 1962: 265–269.
103 MNL OL M-KS-288. f. 9/16. (Onódy Lajos és társai ügyében ítélet)
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1980-as évek elején, a Zöldért Vállalat egyértelműnek látszó monopóliuma idején 
újra megjelentek Gelenczeihez hasonló látszólag kiskereskedők, akik a Zöldért 
Vállalatot megkerülve tsz-ekkel, és más állami vállalatokkal üzleteltek nagyke-
reskedelmi célból, azonban az ezekből keletkező büntetőügyekben az ügyészek 
egyértelmű gazdasági kár ellenére is a közellátás biztosítása érdekében eltekintet-
tek a vádemeléstől.104

Az 1960-as években azt a gazdasági és különböző társadalmi tulajdont érintő 
ügyeknél jelentkező problémát, hogy a vádlottak átértelmezik a gazdasági szerep-
lehetőségeiket, amellyel illegális vagy szabályozatlan területeket kihasználva érnek 
el nyereséget, úgy próbálta az állam megoldani, hogy módosította a Büntetőeljárási 
törvényt (Be.). Az 1966. évi 16. tvr. kialakította a rendőri nyomozást nélkülöző vá-
demelés lehetőségét, amelynek azzal ágyazott meg, hogy hangsúlyosabb szerepet 
adott a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság (KNEB) ellenőrzési munkájának, az 
állami szervek fegyelmi eljárásainak.105 Az állam az igazság diskurzusának106 kiter-
jesztésével megpróbálta az állami és társadalmi szervek ellenőrzési és fegyelmi jog-
körét beemelni a törvényi alapon álló büntetőeljárás „sáncai” mögé, hogy jogosult 
legyen a bíróság ezen szervezetek elsődleges nyomozásai alapján is ítéletet hozni. 
Az igazság diskurzusainak ilyetén alkalmazása nem csupán in/álta a nyomozati 
cselekmények monopolisztikus jellegét, de a terv szerint csökkenteni kívánták vele 
a hatóságok leterheltségét is.107 Az 1970-es évekre nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem 
megoldás, hiszen ezen szervezetek nem voltak képesek együttműködni. Ennek 
köszönhetően a büntetőhatalom rendszerszintű működésmódja helyett az egyes 
intézmények önlegitimációs ellenőrzési tevékenységéből csak az egyes szereplők 
kerültek bíróság elé, ám azok jogszerű elítélését éppen a hatósági szervek disz-
funkcionális együttműködése miatt nem lehetett megvalósítani.108 Az MSZMP 
Közigazgatási és Adminisztratív Osztályának 1975-ben, A jogpolitikai irányelvek 

104 Paládi 1988: 114–128.
105 Király 1966: 633–642.
106 Az igazság diskurzusa Michel Foucault fogalomhasználatára utal vissza, aki 1975-ben a College de 
France-on adott előadásában alkalmazta ezt a fogalmat az igazságügyi szakértők kiemelt hatalmának 
érzékeltetésére. (Foucault 2014: 22.) Jelen szövegben ez a fogalom az erőszakmonopóliumot birtokló 
rendőrségen kívüli állami és társadalmi szervek által működtetett fegyelmi és egyéb eljáró hatóságok 
hangsúlyos szerepének érzékeltetésére használom. Továbbá azért is érdemes ezt a fogalmat alkalmazni, 
mert szemléletesen ellentételezi Király Tibor igazságmonopólium fogalmát, amelyet 1990-ben, már a 
processzuális igazságszemlélet idején a bíróságnak tart fenn. (Király 1990: 55–66.)
107 Erdei 2010: 16–17.
108 Miután az 1971. évi 28. törvényerejű rendelet megszüntette a legtöbb gazdasági bűncselekmény 
feljelentésre való üldözését, a bűncselekmény megállapításának egyedüli képességét lényegében át-
helyezte a hatóságokhoz a jogalkotó, továbbra se oldotta meg az ilyen típusú bűnügyek eredményes 
vizsgálatát. Az MSZMP Koordinációs Bizottságának 1976. január 5-ei ülésén ezért került megvitatásra 
a gazdasági bűncselekményekben az egységes bűnüldözési gyakorlat problémája, mert a hatóságok 
egységes szemléletének hiánya mellett a másik hangsúlyos probléma, hogy az eljáró hatóságok nem 
rendelkeznek a megfelelő államigazgatási és közgazdasági ismeretekkel. 
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és a törvényesség érvényesülése egyes gazdasági bűnügyekben című előterjesztése109 
azért született meg, mert nyilvánvalóvá vált, hogy a hatóságok legfőképpen kom-
petenciahiányból adódóan nem képesek megfelelően kinyomozni az ügyeket. 
Rendszeresen előfordult, hogy a büntetőjogilag szankcionált cselekményeket a bí-
róságnak kellett átminősítenie más, szankcionálható tényállássá, ezzel egyre kons-
titutívabb szerepet vállalva az igazság kiderítésében. Mindezzel az vált hétköznapi 
gyakorlattá az igazságszolgáltatásban, hogy a hűtlen kezelés, a sikkasztás, valamint 
a csalás tényállásai váltakoztak ugyanazon cselekmény minősítése kapcsán. A szo-
cialista időszak második felében így egyre hangsúlyosabbá lett a materiálissal 
szembeni úgynevezett processzuális igazságszemlélet,110 amelynek alappillére az 
az ismeretelméleti kétely, hogy a bűncselekmény teljes egészében nem rekonstru-
álható, így legalább a korlátozott megismerési módot kell minél inkább szabályoz-
ni, hogy a megismerés jogszerűsége biztosítható legyen.111 Ez a szemlélet alapozott 
meg az opportunitásnak, amely az eljáró hatóságok döntési jogkörébe utalta, hogy 
mennyiben és milyen módon kíván fellépni az adott cselekménnyel szemben, a 
működésüket pedig egyre inkább meghatározta, hogy csak akkor lehetséges és in-
dokolt a fellépés, ha az sikeresen meg is valósítható.112 A két ügy időszakában, az 
1960-as évek elején viszont az igazságszolgáltatás szereplői között még arról folyt 
a vita, hogy egyáltalán a bíróság játszhat-e bármilyen szempontból aktív, alakító 
szerepet az igazság kiderítésében,113 vagy csupán a nyomozóhatóság által megálla-
pított igazság ellenőrzésére jogosult.114
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