Csicskáztatás – definíció
A rabszolgaság az az állapot, amelyben egy személyt a fogva tartója
tulajdonnak tekint, ellenőrzés alatt tart jogait súlyosan korlátozva.
A hazai kutatások alapján főként prostitúcióban, adós, ház körüli,
háztartási és szerződéses rabszolgaként élnek az áldozatok, köztük
elsősorban nők és gyermekek, egynegyedük 18 évesnél fiatalabb.1
A mai magyar nyelvben a csicska szó jelentése a következő:
„egyértelműen alávetett helyzetben lévő szolgát jelent, míg a belőle
származó ige, a csicskáztatni egyenesen sértő és megalázó viszonyra
utal: az értelmetlen és céltalan parancsok adását, illetve
teljesítését jelenti.”2
Számos háztartási rabszolga munkáltatója otthonában él és dolgozik. A
magánházak zárt ajtaja mögött gyakran durván bánnak velük, fizikai
erőszakkal, szexuális zaklatással és bántalmazással szembesülhetnek
és nincs módjuk a törvényes védelemre. A nap 24 órájában rendelkezésre
kell állniuk és nagyon alacsony fizetség mellett, vagy csak étkezés
és lakhatás fejében dolgoznak. Helyzetüktől függően feladataik
szerteágazóak lehetnek: a főzéstől kezdve, a takarításon át, a
gyermek- vagy állatfelügyeletig, illetve a kertgondozásig és tüzelő
begyűjtésig terjedhet.3
Gyakran látjuk, hogy az udvar végében az ólban, vagy istállóban
férfiakat, nőket vagy akár teljes családokat tartanak fogva. Az
irataikat, pénzüket elveszik, sehová nem tudnak menni, miközben a ház
körül dolgoztatják őket. Hazai viszonylatban ilyen például a ház
körüli rabszolgaság, ahol a fogva tartott személyt a fogvatartó
tulajdonában lévő mezőgazdasági területeken, kiskertekben
fogják
4
munkára.
Két jelenség figyelhető meg egymás mellett: egyrészt a klasszikus
csicskáztatás, ami Békés megye környékére igen jellemző. A
csicskáztatás
esetében
főleg
a
pénzszerzés
vágya
hajtja
a
fogvatartókat, általában az állandó jövedelemmel, magasabb nyugdíjjal
rendelkező idősebb embereket csalják magukhoz, majd sokszor embertelen
körülmények között tartják fogva őket. Enni alig kapnak, pénzüket
elveszik, sokszor az istállóban vagy éppen ólban laknak.5
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Gyula környékén, inkább egy másik rabszolgatartó jelenség figyelhető
meg az utcai szociális szolgálat tevékenységének tapasztalata alapján:
egy-egy tanyatulajdonos maga köré gyűjt több hajléktalan embert
– főként férfiakat –, és őket dolgoztatja. Bár a pénzüket nem veszi
el – sokszor nincs is mit –, de cserébe maximum szállást ad,
fizetséget nem. Az alföldi tanyák egy részén még víz sincs, ezeket a
férfiakat többnyire vízhordásra, állatok ellátására használják.
Gyakori jelenség ez a mezőgazdasági idénymunka esetében, hogy a
boltban
megvásárolt
zöldség
vagy
gyümölcs
ki
nem
fizetett
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rabszolgamunkából származik.
Elsősorban az áldozat lakására és pénzére utaznak a kényszerből náluk
lakókat csicskáztatók. Sokszor más településekről hozzák a településre
az áldozatokat. Alapvetően nem a családhoz kerültek dolgoztatása a
csicskáztatók célja, hanem a rendszerint magányos emberek nyugdíjának,
esetleg
ingatlanának
megszerzése,
nevének
felhasználása.
A
csicskáztatók többször másik településekről, szociális otthonokból,
vagy szenvedélybetegeket ellátó intézményekből hozzák az adott
településre áldozatokat.7
A csicskáztatás áldozati köre széles, azonban bizonyos közös jellemzők
azonosíthatók az áldozatok között, illetve meghatározhatóak egyes
különösen veszélyeztett csoportok is. A kényszermunkára, mint tágabb
keretre igaz kiszolgáltatottabb csoportok a csicskáztatásra is
vonatkoztathatóak, így ide tartoznak a nők, gyermekek, bevándorlók,
menekültek, LMBT személyek, romák és a fogyatékossággal élők.
Kifejezetten
a
csicskáztatás
áldozatai
közt
gyakoriak
ma
Magyarországon a családjuktól elszakadt fiatalok, hajléktalanok,
rokkantnyugdíjasok, egyedülálló emberek, alkoholisták. Egyes emberek
tehát könnyebben válnak kiszolgáltatottá, amit a “többség”, a
közvélemény megítélése és bánásmódja okozhat, vagy súlyosbíthat. Az
áldozatokra jellemző, hogy emberi kapcsolataik, elsősorban a család
irányába, megszakadtak, érdekérvényesítő képességük valamilyen okból
kifolyólag gyengébb az áltagosnál (például: megromlott egészségi
állapotuk, életkoruk, vagy éppen szociális elszigeteltségük miatt).
A csicskáztatás felderítését nehezíti, hogy az érintettek teljesen
kiszolgáltatott és ellenőrzött helyzetben vannak, mindenfajta
kapcsolatfelvétel haramadik, segíteni tudó személlyel nehéz. Az
áldozatok gyakran szóbeli, vagy fizikai bántalmazást, megaláztatást,
vagy fenyegetést szenvednek el, ami tovább nehezíti a kilépést.
Emellett fontos körülmény, hogy a kizsákmányolásra nem az utcán,
köztereken, vagy valamilyen külső munkahelyen, hanem általában
magánterületeken kerül sor. Emiatt ezekre az esetekre az egyéb
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kizsákmányolási formák felderítésével foglalkozó szervek nehezen
látnak rá, ugyanakkor a helyi szolgáltatók (orvos, védőnő, postás,
tanító) és a lakosság is vonakodik jelenteni az ilyen esteket.
Magyarországon, az alföldi tanyavilágban, a kelet-magyarországi kis
falvakban, illetve a fővárosban leggyakoribb a csicskáztatás,
utóbbiban a hajléktalanok kizsákmányolásával. 89 Mindezek miatt a
csicskztatás esetetében a felderített esetek száma és aránya alacsony.
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