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„A kereslet és a kínálat törvénye akkor is érvé-
nyes, ha a szóban forgó árucikk az emberi élet.”

Loretta Napoleoni

1.  1.  
BevezetésBevezetés

A büntetőjog a szigorú eszközrendszerével védelmezi 
az élethez, a testi épséghez, valamint az egészséghez 
fűződő emberi jogok mellett az emberi szabadságjogo-
kat. Az Európai Unióban az Alapjogi Chartában foglal-
tak az irányadóak, valamennyi uniós tagállam köteles-
sége az ott felsorolt alapjogok biztosítása és védelme. 
Napjainkban a szervezett bűnözés egyik jól jövedel-
mező üzletága az emberrablás, emberkereskedelem, 
mely alapja a rabszolgamunkának, a szexuális kizsák-
mányolásnak, a prostitúciónak, az emberi szervkeres-
kedelemnek és további súlyos bűncselekményeknek.1 

Az emberkereskedelem – mint tömegeket érintő 
bűncselekmény – korunk egyik kiemelkedően súlyos 
társadalmi problémája, azonban annak volumenéről 
nem állapíthatóak meg pontos adatok. Számos tudo-
mányos kutatás szerint egyre nagyobb számban vál-
nak emberek szervezett bűnözői csoportok által elkö-
vetett munka, vagy szexuális célú kizsákmányolás ál-
dozataivá. Az emberkereskedelem egy globális jelen-
ség, mely kapcsán elmondható, hogy nagyrészt a har-
madik világ országaiból származó személyeket – első-
sorban nőket – visznek fejlettebb országokba (Nyu-

*  PhD-hallgató, PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék 
1  TóTh Mihály (szerk.) – nAGy Zoltán (szerk.): Magyar büntetőjog. Külö-

nös rész. Budapest, Osiris Kiadó, 2014. 112. o.

gat-Európa és Észak-Ame-
rika), ahol prostitúcióban, 
vagy más területen dolgoz-
tatják őket.2

Az emberkereskedelem 
áldozatainak száma draszti-
kusan emelkedett az illegá-
lis bevándorlás példátlan 
növekedésével. A háború, a 
gazdasági lehetőségek hiá-
nya, a diszkrimináció és a 
nemi alapú erőszak további 
veszélyeknek teszi ki a ki-
szolgáltatott embereket a 
visszaélések kapcsán, külö-
nösen azokban az esetek-
ben, amikor a jogállamiság 
romlása lehetővé teszi az 
emberkereskedőknek, hogy 
büntetlenül folytassák tevé-
kenységüket.3

Az Európai Parlament és 
a Tanács 2011/36/EU irány-
elve meghatározza az em-

berkereskedelem fogalmát, melynek kapcsán leszö-
gezi, hogy „A kizsákmányolás magában foglalja leg-
alább a prostitúció révén történő kizsákmányolást 
vagy a szexuális kizsákmányolás más formáit, a kény-
szermunkát vagy – szolgáltatásokat – a koldulást, a 
rabszolgatartást vagy a rabszolgatartáshoz hasonló 
gyakorlatot és a szolgaságot is ideértve –, a bűncselek-
ményhez kapcsolódó kizsákmányolást és a szervek 
kivételét.”4

Szexuális kizsákmányolás alatt értendő többek kö-
zött a prostitúcióra való kényszerítés, a pornográfia 
és a bárokban, hotelekben fürdőkben, masszázsszalo-
nokban és a szórakoztatóiparban nyújtott szexuális 
szolgáltatások.5

Amíg a prostitúció önmagában sem mentes az erő-
szaktól – ami mind a kerítők, mind a kitartottak, mind 
pedig a kliensek vonatkozásában egyaránt megnyil-
vánul –, addig a prostitúcióra kényszerítés, a nőkeres-
kedelem immanens sajátja az erőszak.6

A Btk. 459. § (1) bekezdés 25. pontja kimondja, hogy 

2  berzsenyi Tamás – kATonA Noémi – máTyás Szabolcs – nyiTrAi Endre 
– FriGyer László – TirTs Tibor: A közös nyomozócsoportok hatékonysága az 
emberkereskedelem elleni küzdelemben. = Kriminológiai Közlemények 
2019/15 217–239. o. 

3  CTED: Identifying and exploring the nexus between human trafficking, 
terrorism, and terrorism financing https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/
uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf 2020.06.05. 

4  Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irányelve (2011. április 5.) 
az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az 
áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felvál-
tásáról 2. cikk (3) bekezdés.

5  Gyakorlati útmutató a szexuális kizsákmányolás célú emberkereskedelem 
áldozatává vált személyek első szintű azonosításához https://emberkereske-
delem.kormany.hu/download/c/46/c0000/TRAFGUID2_Szexu%C3% 
A1lis%20%20kizs%C3%A1km%C3%A1nyol%C3%A1s.pdf 2020.07.09.

6  Fehér Lenke: Bűnözés, áldozattá válás, prostitúció. In: Szerepváltozások. 
Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. Budapest, TÁRKI, 1999. 142–152. o.
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A prostitúció révén történő 
kizsákmányolás, valamint  

a szexuális kizsákmányolás 
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a „prostitúció a rendszeres haszonszerzés céljából tör-
ténő szexuális cselekmény végzése”.7

2.  2.  
A nők bűnözésben játszott A nők bűnözésben játszott 
szerepeszerepe

A nők bűnözésben játszott szerepe – mind az elköve-
tői, mind a sértetti oldal tekintetében – számszerűsé-
gében világszerte elmarad a férfiak elkövetői és sér-
tetti arányától. A viktimizáció folyamatát és az egyes 
bűncselekményfajták sértetti körét vizsgálva nyilván-
valóvá válik, hogy a nők sértetté válása bizonyos bűn-
cselekményeknél sokszor kiugróan magas.8

A nők viktimizációjának számos formája ismeretes. 
Ilyen többek között a családon belüli erőszak, a szexu-
ális erőszak, a szexuális kényszerítés, a szexuális visz-
szaélés, a prostitúcióra kényszerítés és kizsákmányolás, 
vagy a gazdasági, politikai hatalommal visszaélés. A nők 
elleni erőszak mind családi környezetben, mind a mun-
kahelyen, de akár másutt is megvalósulhat.9

Évente több millió nő és gyermek esik hazájának 
határain belül vagy kívül szexuális kizsákmányolás – 
kényszerített prostitúciós tevékenység – céljából em-
berkereskedők áldozatául világszerte. 

3.  3.  
A szexuális kizsákmányolás A szexuális kizsákmányolás 
céljából folytatott céljából folytatott 
emberkereskedelem, mint emberkereskedelem, mint 
gazdasági tevékenységgazdasági tevékenység

A szexuális kizsákmányolás céljából folytatott ember-
kereskedelem gazdasági tevékenység, amelyet profit-
motívumok vezérelnek.10

A szervezett bűnözői körök egyik legnagyobb be-
vételi forrását jelenti az emberkereskedelem, valamint 
az ahhoz kapcsolódó prostitúciós bűncselekmények. 
A prostitúciós tevékenység, valamint a szexuális ki-
zsákmányolást célzó emberkereskedelem szorosan 
összefügg egymással. Az áldozatokat árucikként, ma-
gántulajdonként kezelik, korlátozva, vagy egyenesen 
megfosztva alapvető jogaiktól.11 

7  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 459. § (1) bekez-
dés 25. pontja.

8  Fehér (1999): 142–152. o.
9  Fehér Lenke: Bűnözés és prostitúció. In: lévAi Katalin (szerk.) – TóTh 

István György (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. 
Budapest, TÁRKI, Munkaügyi Minisztérium Egyenlő Esélyek Titkársága, 
1997, 139–150. o.

10  Niklas JAkobsson – Andreas koTsAdAm: The law and economics of 
international sex slavery: prostitution laws and trafficking for sexual 
exploitation = European Journal of Law and Economics 2013/2, 87–107. o. 

11  kovács István: Az emberkereskedelem, valamint az ahhoz szorosan 
kapcsolódó prostitúciós bűncselekmények áldozatai jogainak érvényesülése, 

Az emberkereskedelemből közvetlenül profitálnak 
bizonyos fegyveres, terrorista és transznacionális bű-
nözői szervezetek. Az áldozatokat elrabolják, jövedel-
mező munkára vagy biztonságos életre vonatkozó ha-
mis ígéretekkel megtévesztetik, melyek többek között 
megteremti a szexuális rabszolgaság és a kényszer-
prostitúció lehetőségét.12 

Az emberkereskedelem egy olyan bűncselekmény, 
amelynek pénzügyi áramlása és a bevételek realizálása 
mind földrajzi elhelyezkedés, mind pedig az emberke-
reskedelem különféle formáinak tekintetében eltérő.13 

Az emberkereskedelem nem csupán a pénzmosás14 
alapbűncselekményének tekinthető, de a terrorizmus 
finanszírozásban15 is fontos szerepet kaphat. A pénz-
mosásra azért van szükség, hogy az egyéb bűncselek-
ményekből származó jövedelmek a legális gazdasági 
tevékenység részévé váljanak.16 

3.1. Terrorizmus finanszírozása

Az emberkereskedelem – mindamellett, hogy kulcs-
fontosságú elemét képezi a kiszolgáltatott népesség 
alárendelt és uralkodó terrorista stratégiának, az ide-
ológia előmozdításának és a toborzás ösztönzésének 
– egy lehetséges haszonszerzési forrást is jelent. Az 
emberkereskedelmet többek között eszközként hasz-
nálják a terrorizmus finanszírozásának növelésére, de 
sok esetben a két jelenség közötti összefüggést nehéz 
azonosítani és bizonyítani (ennek oka lehet a korláto-
zott információ, a büntetőeljárások hiánya, vagy a köz-
vetlen kapcsolat hiánya – jegyzi meg az ENSZ Bizton-
sági Tanácsa 2331 (2016) és 2388 (2017) határozata).17

A Biztonsági Tanács 2331 (2016) és 2388 (2017) hatá-
rozata határozottan elítéli az Iszlám Állam, a Boko 
Haram, az Al-Shabaab és más hasonló csoportok által 
elfogott személyek szexuális rabszolgaság, kizsákmányo-
lás és kényszermunka céljából történő kereskedelmét. 

illetve azok meghiúsulása, csorbulása hazánkban = Műszaki Katonai Közlöny 
2014/ 1 213–230. o.

12  Report of the Secretary-General on Conflict-Related Sexual Violence, 
2018.

13  FATF REPORT: Financial Flows from Human Trafficking. https://
www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/Human-Trafficking-2018.pdf 
2020.08.02.

14  Lásd: Gál István László: A pénzmosás szabályozásának régi és új irányai 
a nemzetközi jogban és az EU-jogban. = Európai jog: Az Európai Jogakadé-
mia Folyóirata 7 (2007), 12–23. o., Gál, István László: The Techniques of 
Money Laundering. In: Gál István László – Kőhalmi László (szerk.) Emlék-
könyv Losonczy István professzor halálának 25. évfordulójára, Pécs, Magyar-
ország: Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 2005., 129–138. 
o., Gál István László – TóTh Mihály: The Fight against Money Laundering 
in Hungary = Journal of money laundering control 2 2004 186–192.o.

15  Lásd: Gál István László: Új biztonságpolitikai kihívás a XXI. század-
ban: a terrorizmus finanszírozása = Szakmai szemle: A Katonai Nemzetbiz-
tonsági Szolgálat tudományos-szakmai folyóirata 8, 2012, 5–15. o., Gál István 
László: A terrorizmus finanszírozása: Die Terrorismusfinanzierung Pécs, Ma-
gyarország, PTE Állam- és Jogtudományi Kar Gazdasági Büntetőjogi Kuta-
tóintézet 2010., 63 o.

16  Felméry Zoltán: A súlyos és szervezett bűnözés általi fenyegetettség 
értékeléséről szóló Europol jelentés ismertetése = Nemzet és Biztonság 2019/1. 
105–119. o.

17  CTED: Identifying and exploring the nexus between human trafficking, 
terrorism, and terrorism financing. https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/
uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf 2020.02.29. 
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Az emberkereskedelem és a terrorizmus közötti kapcso-
latokat különösen a jazidi nők nyílt piacon történő érté-
kesítése és a gyermekek öngyilkos merénylőkként és 
koldusként történő felhasználása támasztja alá.18

Dolan arra a következtetésre jutott, hogy az ember-
kereskedelem nem csupán az egyik első pénzügyi lé-
pés a transznacionális és a transzbűnözés pénzügyi 
hálózatában, hanem e bűnügyi szindikátusok alapja 
is. Sokkal jövedelmezőbb, mint a kábítószer vagy fegy-
verkereskedelem.19

3.2. Pénzmosás

Gyakran a bűncselekmények, különösen a szervezett 
bűnözői csoportok célja, hogy rövid idő alatt nagy 
mennyiségű pénzt termeljenek. A bűnszervezetek 
azonban különböznek a bevételkezelés tekintetében.20

Szükség van ahhoz a pénzmosásra, hogy az egyéb 
bűncselekményekből származó jövedelmek a legális 
gazdasági tevékenység részévé váljanak.21

4.  4.  
A szexuális kizsákmányolás A szexuális kizsákmányolás 
céljából elkövetetett céljából elkövetetett 
emberkereskedelem földrajzi emberkereskedelem földrajzi 
megvalósulásamegvalósulása

Az emberkereskedelem megvalósulhat mind belföl-
dön, mind pedig külföldön. Lényegesen hátrányosabb 
helyzet áll elő a külföldre került sértett esetében, hi-
szen nem ismeri a nyelvet, a kultúrát, a helyet, a ható-
ságokat stb., így nehezebben tud kikerülni a kényszerű 
szituációból. 22 

A Kelet-Közép-Európából kiinduló emberkereske-
delem elsősorban azokba a nyugat-európai országokba 
irányul, amelyekben a prostitúció reglementációs jel-
legű jogi megközelítése dominál. A masszázsszalonok, 
a szexklubok és további, hasonló intézmények részé-
ről folytonos az új, egzotikus megjelenésű szépségek 
iránti kereslet, azonban üzleti szempontból természe-
tes törekvés a legolcsóbb megoldások keresése. Ennek 
következtében egyrészt a lányokat egy bizonyos rotá-
ció szerint cserélik, másrészt a kevésbé költséges pia-
con verbuválják. A Kelet-Közép-Európából származó 
nők alkalmazása nem csupán olcsóbb (minimális uta-

18  CTED: Identifying and exploring the nexus between human trafficking, 
terrorism, and terrorism financing. https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/
uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf 2020.02.29.

19  Elsie GonzAlez: The Nexus between Human Trafficking and Terrorism/
Organized Crime: Combating Human Trafficking By Creating a Cooperative 
Law Enforcement System. https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=1227&context=student_scholarship 2020.07.28.

2 0  Georgi PeTrunov: Managing money acquired from human trafficking: 
case study of sex trafficking from Bulgaria to Western Europe. Trends in 
Organized Crime 2011/3, 165–183. o.

21  Felméry, (2019): 105–119. o. 
2 2  Fehér, (1999): 142–152. o.

zási költségek, hiányzó vízumkényszer vagy enyhébb 
vízumszabályok, olcsó munkabér), de kevésbé kocká-
zatos is, mint az ázsiaiaké.23

Létezik egy „keletről keletre” típusú forgalom is, a gaz-
daságilag szegényebb országokból a tehetősebbek irá-
nyába, melynek egyik formája az ún. „ingázó prostituál-
tak” megjelenése, amikor a prostituált és a kitartó néhány 
napra vagy hétvégére egy másik országba látogat és ott 
az utcai prostitúció „piacán” jelenik meg. Ez megvalósul-
hat „kelet–nyugat” irányban is, akár a prostituált egyéni 
kezdeményezésére, akár szervezett módon is.24

„A prostitúció utánpótlásának globális rendszere 
van, ami összefügg az emberkereskedelemmel és em-
bercsempészettel. A nagy bordélyházak mindenhol a 
világon nemzetköziek, a prostituáltak a világ legkü-
lönbözőbb régióiból érkeznek” – írja Fehér Lenke.25 

5.  5.  
Az emberkereskedelem,  Az emberkereskedelem,  
a szexuális kizsákmányolás a szexuális kizsákmányolás 
és a prostitúció közötti és a prostitúció közötti 
összefüggésekösszefüggések

Annak ellenére, hogy az emberkereskedelem és a sze-
xuális kizsákmányolás jelenségét gyakran egymástól 
függetlenül kezelik, elválaszthatatlanul összefüggenek 
egymással.26 

Az emberkereskedelem:
 – táplálja a prostitúció intézményrendszerét: az em-
berkereskedelem a szexuális kizsákmányolás 
iránti kereslet kielégítését szolgálja újabb és újabb 
áldozatok szállításával.

 – tünet: a társadalom szexuális kizsákmányolása. 
 – a kizsákmányolás hasznot hoz: az emberkereske-
delem, valamint a kizsákmányolás minimális 
anyagi vagy egyéb ráfordítást igényel, ugyanakkor 
óriási hasznot termel.27

A prostitúció és a szexuális kizsákmányolás céljából 
elkövetett emberkereskedelem között szétválasztha-
tatlan a kapcsolat. A prostitúció tolerálása egyben az 
emberkereskedők és a szervezett bűnözés támogatá-
sát is jelenti.28 Svitlana Batsyukova szerint azonban 
nem a prostitúció maga ösztönözi a szexuális keres-
kedelmet, hanem a prostitúció kizsákmányolása.29

2 3  Fehér, (1999): 142–152. o.
2 4  Fehér, (1999): 142–152. o.
2 5  OKRI: „Adás-Vétel” Konferencia a prostitúcióról. https://okri.hu/

images/stories/konyvajanlo/Adasvetel_2011/adasvetel_konferenciakiadvany.
pdf 2019.12.27.

26  mATolcsi Andrea: Emberkereskedelem és szexuális kizsákmányolás. In: 
bAloGh Lídia – beTlen Anna – kAssa Nóra – mATolcsi Andrea – sáFrány 
Réka (szerk.): Emberkereskedelem, szexuális kizsákmányolás, prostitúció. Bu-
dapest, MONA – Magyarországi Női Alapítvány, 2012. 3–12. o. 

27  mATolcsi, (2012): 3–12. o.
2 8  mATolcsi, (2012): 3–12. o.
29  Svitlana bATsyukovA: Prostitution and Human Trafficking for Sexual 

Exploitation. Gender Issues 2007. 46–50. o.
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Maga a prostitúció nemzetközileg szervezett szex-
iparrá vált, ahol az Eros-centerekben és masszázssza-
lonokban foglalkoztatottak exportja és importja jó-
részt erre szakosodott hálózatok útján bonyolódik.  
A prostitúció nem más, mint a szervezett bűnözés 
egyik magasan jövedelmező üzletága, amelynek pro-
fitja akár kábítószer- vagy fegyverkereskedelemre is 
fordítható. Mindemellett a szexszalonok engedélye-
zett, legális működtetése esetén ez az üzletág a bűnö-
zésből származó pénz tisztára mosására is alkalmas.30

6.  6.  
MegelőzésMegelőzés

Verőné Jámbor Noémi szerint: „Fontos, hogy még az 
előtt felvilágosítást kapjanak a veszélyeztetett fiatalok, 
mielőtt belekerülnének a prostitúció és emberkeres-
kedelem világába.” Meggyőződése, hogy a prostitúció 
pedagógiai eszközökkel megelőzhető, abban az eset-
ben, ha még időben eljut a fiatalokhoz a felvilágosító 
szó, elsősorban a téma szempontjából kiemelten ve-
szélyeztetett régiókba, nevezetesen a keleti ország-
részbe, az elmaradottabb régiók kis falvainak általá-
nos iskoláiba, valamint a nevelőotthonokba és a javí-
tóintézetekbe.31

A megelőző intézkedéseket számos módon el lehet 
különíteni. Ilyen megelőző intézkedések lehetnek az 
alábbiak:32

6.1.  Az elsődleges elkövetőorientált 
megelőzés

Az elsődleges elkövetőorientált megelőzés elsősorban 
az elkövetőre és annak meghatározó jegyeire összpon-
tosít. Pontosan meg kell határozni a személy által el-
követett bűncselekmény kezdeti és alakulási elemeit. 
Az elsődleges megelőzés ebben az esetben azokra a 
helyzetekre koncentrál, amikor a bűncselekmény még 
nem következett be, de vannak olyan általános jelek, 
amelyek alátámasztják a bűncselekmény elkövetésé-
nek lehetőségét.33

Ezek a mutatók olyan alapvető társadalmi ténye-
zőkre vonatkoznak, mint az egyének társadalmi-gaz-
dasági státusza, az egyének nevelése, valamint hogy 

3 0  Fehér (1997): 139–150. o.
31  Verőné Jámbor Noémi: Az intézményes nevelés és oktatás szerepe a 

prostitúció és emberkereskedelem megelőzésében http://ppkteszt.elte.hu/file/
tezisek_jambor_noemi.pdf 2020.08.18.

32  diJk, J. J. M. van sAGel-GrAnde, H. I. – ToornvlieT, L. G. (2009): 
‘Actuele criminologie’ Den Haag: Sdu Uitgevers 175. o. – Crawford, A. –  
evAns, K (2012) ‘Crime prevention and community safety’ in: mAGuire, M. 
– morGAn, R. – reiner, R.: ‘The Oxford Handbook of criminology’ Oxford: 
Oxford University Press p.772. Idézi: Jorn Johannes Marinus Van Rij: The 
trafficking and sexual exploitation of native Hungarian speaking women in 
the Netherlands. A case study into the nature of forced prostitution and the 
modus operandi of organised crime groups involved in human trafficking in 
Europe. Egyetemi doktori disszertáció, Pécs, 2014. Pécsi Tudományegyetem

33  Van Rij (2014). 

ezen oktatási folyamat következtében létrejöjjenek-e 
és felismerik-e a társadalmi kötelékeket, elvárásokat.34

6.2.  A másodlagos elkövetőorientált 
megelőzés

A bűncselekmény potenciális elkövetőjének megaka-
dályozására irányuló megelőzés azzal a pillanattal fog-
lalkozik, amikor az egyes kockázati mutatók felfedik 
magukat, és amikor az úgynevezett korai beavatkozá-
sokat lehet alkalmazni.35

6.3.  A harmadlagos elkövetőorientált 
megelőzés

Amennyiben az elkövető a nők erőszakos prostitúci-
ója révén vesz részt a szexuális kizsákmányolásban, 
és kapcsolatba lép a rendőrséggel, akkor a hatóságok-
nak intézkedéseik során tiszteletben kell tartaniuk a 
büntetés kapcsán öt tényezőt annak hatékonysága ér-
dekében. Ezek a megtorlás, az elrettentés, az ártalmat-
lanná tétel, a rehabilitáció és a gyógyulás.36

6.4.  Az elsődleges helyzetorientált 
megelőzés

Az elsődleges helyzetorientált megelőzés magában fog-
lalja a megelőző intézkedések egyetemes végrehajtását, 
azaz a kifinomultabb biztonsági eszközök adaptálását 
és beillesztését, (például GPS nyomkövető beszerelése 
műszerfalba integrált rádiókba, járművekbe).37

6.5.  A másodlagos helyzetorientált 
megelőzés

A helyzetelemzés másodlagos szintje az adott szituációt 
a kizsákmányoló helyzet fennállásának okaként kezeli. 
A hangsúlyt azokra a személyekre fekteti, akiknek az 
áldozattá válásának kockázata megnövekedett.38

6.6.  A harmadik (területi) 
helyzetorientált megelőzés

A harmadik változat a nagy kockázatú területekkel 
vagy úgynevezett forró pontokkal foglalkozik. Ezek a 
területek fokozottan mutatják a lehetséges bűncselek-
mények és áldozattá válás jeleit.39

6.7.  Az elsődleges áldozatorientált 
megelőzés

Az áldozatok – ha elsőre furcsának is hangzik – fontos 

3 4  Van Rij (2014).
35  Van Rij (2014).
36  Van Rij (2014).
37  Van Rij (2014).
38  Van Rij (2014).
39  Van Rij (2014).
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szerepet játszanak a saját áldozattá válásukban. Az em-
berkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás áldo-
zatai nem különböznek egymástól. Ez a megelőzés az 
áldozattá válás korlátozására összpontosít a veszélyek-
kel, az alkalmazott módszerekkel és a nyilvánossággal 
kapcsolatos tudatosság növelésével. Többek között ezt 
a televízióban és rádióban található reklámok, vala-
mint a korábbi áldozatok által iskoláknak nyújtott elő-
adások segítségével lehet megtenni.40

6.8.  A másodlagos áldozatorientált 
megelőzés

Kulcsfontosságú a potenciális áldozatok felkészítése 
az áldozattá válásra. Az embereket tájékoztatni kell a 
kockázatokról, de fel kell készülniük az áldozattá vá-
lására is. Releváns a nők számára, hogy tudják, kivel 
lépjenek kapcsolatba, valamint hogy a család és a ba-
rátok komolyan vegyék a felismerhető jeleket.41

6.9.  A harmadlagos áldozatorientált 
megelőzés

A szexuális kizsákmányolás következményei hosszú 
távúak, és többek között érzelmi zavarokat, alacsony 
önértékelést eredményezhetnek. Minél hosszabb ideig 
áll fenn a kizsákmányoló helyzet, annál súlyosabb az 
áldozat személyi károsodása, és annál hosszabb időt 
vesz igénybe, hogy a társadalom ’normális’ tagjaként 
éljenek tovább. E bűncselekmények súlyossága és kö-
vetkezményei miatt elkerülhetetlen a másodlagos 
vagy akár harmadlagos viktimizáció, amely a kezdeti 
áldozattá válás következményeiből adódik. Ezért az 
áldozatokat mindig külön és igényeiknek megfelelően 
kell kezelni.42

7.  7.  
Áldozattá válásÁldozattá válás

A szexuális célú kizsákmányolás esetében legtöbbször 
egyértelmű a prostitúciós tevékenység mint végzendő 
munka, azonban a hirdetések útján történő toborzá-
sok esetében a feladott felhívásokban általában eroti-
kus bárokban történő felszolgálói vagy táncos mun-
kákra keresnek jelentkezőket, vagy pusztán csak ero-
tikus munkát említenek, annak tartalmának részlete-
zése nélkül.43

Bárki lehet szexuális kizsákmányolás céljából elkö-
vetett emberkereskedelem áldozata, férfiak és nők 
(beleértve a transzszexuálisakat), felnőttek és gyer-

4 0  Van Rij (2014).
41  Van Rij (2014).
42  Van Rij (2014).
43  Belügyminisztérium Európai Együttműködési Főosztály: Emberkeres-

kedelem el leni küzdelem Magyarországon https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/thb_overview_hungary_hu_pdf.pdf 
2020.08.05.

mekek, az adott állam állampolgárai és külföldiek. Va-
lamennyi prostituált és a szexuális szolgáltatások ipa-
rában dolgozó személy veszélyben van, különösen a 
bevándorló férfiak és nők a prostitúció tekintetében, 
azok a nők és férfiak, akik nincsenek tisztában joga-
ikkal alacsony iskolázottságuk vagy mentális képes-
ségeik korlátozottsága miatt, azok a nők és férfiak, 
akiket távoli és elhagyatott helyekre visznek prostitu-
áltnak, és ott élnek, ahol szexuális tevékenységet foly-
tatnak, továbbá különböző közösségek, kisebbségek 
tagjai, utcagyerekek, szülők vagy gondviselők nélkül 
élő gyermekek, elhanyagolt gyermekek és olyan fiatal 
személyek, akiknek pénzre van szükségük, valamint 
gyermekek és fiatalok, akik aktív tagjai internetes há-
lózatoknak.44

Az áldozatokat jellemzően a jövedelmező munkale-
hetőség, a szebb jövő reménye vagy a szerető kapcso-
lat ígérete hajtja bele az emberkereskedők csapdájába. 
Annak ellenére, hogy bárki válhat áldozattá, mégis 
vannak olyan tényezők, amelyek az emberkereskedők 
malmára hajtják a vizet, ilyen lehet például a családon 
belüli erőszak, a kilátástalan anyagi helyzet, a szexu-
ális bántalmazás vagy a szerető családi közeg hiánya.45

Az áldozatok kibocsátása szempontjából Magyaror-
szág a legérintettebb országok között szerepel Euró-
pában, vagyis a magyar áldozatok száma kiemelkedik 
az európai statisztikákban.46

8.  8.  
Magyarország a szexuális Magyarország a szexuális 
kizsákmányolás céljából kizsákmányolás céljából 
elkövetett emberkereskedelem elkövetett emberkereskedelem 
tükrébentükrében

Magyar állampolgárok mind belföldön, mind külföl-
dön egyaránt gyakran válnak kizsákmányolás, ember-
kereskedelem áldozatává. A leginkább érintett társa-
dalmi csoportok közé tartoznak az alacsony iskolá-
zottsággal rendelkező fiatalok, a mélyszegénységben 
élők, a romák, az egyedülálló anyák, valamint a hajlék-
talan férfiak.47 

Magyar nők, lányok, férfiak és fiúk egyaránt válnak 
a szexuális célú kizsákmányolás áldozatává48 hazánk-
ban és külföldön – főképp Európában – kiemelkedően 

4 4  Gyakorlati útmutató a szexuális kizsákmányolás célú emberkereskede-
lem áldozatává vált személyek első szintű azonosításához https://emberkeres-
kedelem.kormany.hu/download/c/46/c0000/TRAFGUID2_Szexu%C3% 
A1lis%20%20kizs%C3%A1km%C3%A1nyol%C3%A1s.pdf 2020.07.09.

45  Trauma Központ: Az emberkereskedelem Magyarországon. https://
traumakozpont.hu/az-emberkereskedelem-magyarorszagon 2020.07.28.

4 6  Trauma Központ: Az emberkereskedelem Magyarországon. https://
traumakozpont.hu/az-emberkereskedelem-magyarorszagon 2020.07.28.

47  Trauma Központ: Az emberkereskedelem Magyarországon. https://
traumakozpont.hu/az-emberkereskedelem-magyarorszagon 2020.07.28.

4 8  kovács, 2014., 213–230. o.
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magas számokkal Németországban, Hollandiában és 
Franciaországban.49 

Az áldozatok jellemzően állami nevelő- és javítóin-
tézetből kerülnek ki, gyakran súlyos, feldolgozatlan 
gyerekkori traumát cipelnek magukkal, nem ritkán 
szexuális abúzust szenvedtek el. Az áldozattá válás le-
hetőségét növeli, a segítő baráti és családi kapcsolatok 
hiánya, amit az emberkereskedők tudatosan igyeksze-
nek kihasználni.50 

Az emberkereskedelem magyar áldozatainak jelen-
tős része szexuális célú kizsákmányolás áldozata, 
emellett egyre több munka célú kizsákmányolással 
összefüggő eset válik ismertté. A magyar állampolgá-
rok elsősorban nyugat-európai országokban válnak 
áldozattá, a célországok között említhető többek kö-
zött Németország, Ausztria, Hollandia, Svájc, Belgium, 
valamint az Egyesült Királyság.51

Magyarország – a nemzetközi emberkereskedelem 
tekintetében – elsősorban kiindulási és tranzitország-
nak tekinthető a nők és gyerekek sérelmére elköve-
tett, szexuális kizsákmányolást célzó emberkereske-
delmet illetően, noha vannak olyan esetek is, amikor 
a szomszédos országokból – főként az ottani magyar 
nyelvű lakosság köréből –, illetve távolabbi országok-
ból kerülnek Magyarországra nők, lányok és fiúk em-
berkereskedelem áldozataiként.52 

Amszterdam „piroslámpás negyedében” – a rendel-
kezésekre álló adatok szerint – a magyar nők és lányok 
alkotják a legnagyobb csoportot a külföldi prostituál-
tak körében, illetve ők teszik ki az összes prostituált 
25–30%-át.53

Zürichben az utcai prostituáltak 98–99%-a magyar. 
A fenti két városban rendőrség emberkereskedelem-
elleni részlegei már évek óta magyarul beszélő kollé-
gákat is alkalmaznak, és kifejezetten a nagy számba 
jelen lévő magyar prostituáltak igényeihez szabott 
szolgáltatásokat nyújtanak. A holland, valamint a svájci 
szociális munkások beszámolóikban kiemelik, hogy 
a magyar prostituáltak rossz mentális és fizikai álla-
potban vannak, majdnem mindegyiküknek van kitar-
tója, és feltűnően kizsákmányolják őket. Egy kutatás 
szerint Amszterdam „piroslámpás negyedben” a meg-
kérdezett magyar nők 82%-át megtévesztették a rájuk 
váró körülményeket illetően, még azokat is, akik tud-
tak arról, hogy prostitúciós tevékenységet fognak foly-
tatni.54

Országon belül a szexuális kizsákmányolás és az 
emberkereskedelem áldozatainak forgalma általában 
a szegényebb, kevésbé fejlett térségek felől a fejlettebb, 

49  Trauma Központ: Az emberkereskedelem Magyarországon. https://
traumakozpont.hu/az-emberkereskedelem-magyarorszagon 2020.07.28.

5 0  Trauma Központ: Az emberkereskedelem Magyarországon. https://
traumakozpont.hu/az-emberkereskedelem-magyarorszagon 2020.07.28.

51  Belügyminisztérium: Európai Együttműködési Főosztály: Emberkeres-
kedelem el leni küzdelem Magyarországon https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/thb_overview_hungary_hu_pdf.pdf 
2019.12.28.

52  mATolcsi (2012): 3–12. o.
53  mATolcsi (2012): 3–12. o.
5 4  mATolcsi (2012): 3–12. o.

városiasodottabb területek felé zajlik, tehát főként a 
falvak és kisvárosok felől a nagyvárosok irányába, el-
sősorban Budapestre, de ugyanígy a turisztikai cél-
pontok, útvonalak felé is. Ebben az esetben az áldoza-
tok kizsákmányolása az utcán, illegális bordélyokban, 
lakásokon/házakban történik, a hirdetésük pedig az 
interneten zajlik. 55

A toborzás számos módon megvalósulhat, mint pél-
dául megtévesztéssel (pl. amikor az áldozatnak azt 
mondják, hogy éttermi vagy házimunkát fog végezni, 
és végül prostituáltként dolgoztatják a célországban 
vagy városban). Előfordul, hogy a kitartó emberkeres-
kedő szerelmi kapcsolatot is létesít az áldozataival an-
nak érdekében, hogy könnyebben bele tudja csalni 
őket a prostitúcióba. Gyakori módszer az áldozatok 
eladósodottságára alapuló zsarolás és kényszerítés, 
mindemellett nem ritka, hogy erőszakot, illetve azzal 
való fenyegetést is alkalmaznak: verést, kínzást és sze-
xuális erőszakot. Az áldozatok kizsákmányolása és el-
adása gyakran köthető ismerőseikhez, uzsorásokhoz, 
az áldozatok férfipartnereként viselkedő férfiakhoz, 
férjekhez. Bizonyos esetekben pedig családtagokhoz, 
pl. apák vagy fivérek adják el a lányaikat, illetve lány-
testvéreiket.56

A MONA az egyik legrégebbi feminista érdekképvi-
seleti csoport Magyarországon. Az alapítvány érdek-
képviseleti, kutatási és kapacitásépítő tevékenységet 
folytat a nemek közötti egyenlőség széles skálájával. 
A MONA küldetése nyilvános viták kezdeményezése 
a férfiak és a nők szerepének egyenlőtlenségéről, ame-
lyek a mai napig jellemzik a nők helyzetét a gazdasági, 
társadalmi és politikai szférában.57

A MONA megoldási javaslatokat tesz többek között 
az emberkereskedelem kapcsán a büntetőjog és az ál-
dozatellátás terén tapasztalt hiányosságok orvoslására, 
a hatóságok és szakemberek hozzáállásának kedvező 
befolyásolására – elsősorban kutatások, lobbitevékeny-
ség, szakemberek képzése és tudatosságnövelő tevé-
kenységek révén.58 

A MONA mindemellett rendszeresen végez a széle-
sebb társadalmat is megszólító, a prostitúció és a sze-
xuális kizsákmányolást célzó emberkereskedelemmel 
kapcsolatos ismeretterjesztő és tudatosságnövelő te-
vékenységeket. Részt vesz például az Európai Női 
Lobbi „Együtt a prostitúció nélküli Európáért” elne-
vezésű kampányában, amely 2010-ben indult és amely-
nek céljai a témával foglalkozó civil szervezetek látha-
tóbbá tétele, annak tudatosítása, hogy a prostitúció a 
nők elleni erőszak egyik formája, Európa-szerte hasz-
nálható kampányanyagok készítése, az egyes orszá-
gokban zajló prostitúcióellenes tevékenységek és stra-
tégiák támogatása, lobbizás a prostitúció rendszeré-

55  mATolcsi (2012): 3–12. o.
56  mATolcsi (2012): 3–12. o.
57  European Institute for Gender Equity: Activity of MONA – Magyar-

országi Női Alapítvány (MONA Foundation for Women in Hungary) https://
eige.europa.eu/men-and-gender-equality/methods-and-tools/hungary/
activity-mona-magyarorszagi-noi-alapitvany-mona-foundation-women-
hungary 2020.07.23.

58  mATolcsi (2012): 3–12. o.
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nek felszámolása érdekében az Európai Unió szintjén; 
az együttműködő partnerek és támogatók körének 
szélesítése.59

9.  9.  
ÖsszefoglalásÖsszefoglalás

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irány-
elve meghatározza az emberkereskedelem fogalmát, 
mely szerint „A kizsákmányolás magában foglalja leg-
alább a prostitúció révén történő kizsákmányolást 
vagy a szexuális kizsákmányolás más formáit, a kény-
szermunkát vagy – szolgáltatásokat – a koldulást, a 
rabszolgatartást vagy a rabszolgatartáshoz hasonló 
gyakorlatot és a szolgaságot is ideértve –, a bűncselek-
ményhez kapcsolódó kizsákmányolást és a szervek 
kivételét.”60

A szexuális kizsákmányolás alatt értendő többek 
között a prostitúcióra való kényszerítés, a pornográfia 
és bárokban, hotelekben fürdőkben, masszázsszalo-
nokban és a szórakoztatóiparban nyújtott szexuális 
szolgáltatások.61

Amíg a prostitúció önmagában sem mentes az erő-
szaktól – ami mind a kerítők, mind a kitartottak, mind 
pedig a kliensek vonatkozásában egyaránt megnyil-
vánul –, addig a prostitúcióra kényszerítés, a nőkeres-
kedelem immanens sajátja az erőszak.62

A nők bűnözésben játszott szerepe – mind a sértetti, 
mind az elkövetői oldal tekintetében – számszerűsé-
gében világszerte elmarad a férfiak elkövetői és sér-
tetti arányától. A viktimizáció folyamatát és az egyes 
bűncselekményfajták sértetti körét vizsgálva nyilván-
valóvá válik, hogy a nők sértetté válása bizonyos bűn-
cselekményeknél sokszor kiugróan magas.63

A szexuális kizsákmányolás céljából folytatott em-
berkereskedelem egy gazdasági tevékenység, amelyet 
profitmotívumok vezérelnek.64 Az emberkereskede-
lem nem csupán a pénzmosás65 alapbűncselekményé-

59  mATolcsi (2012): 3–12. o.
6 0  Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irányelve (2011. április 5.) 

az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az 
áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felvál-
tásáról 2. cikk (3) bekezdés

61  Gyakorlati útmutató a szexuális kizsákmányolás célú emberkereskede-
lem áldozatává vált személyek első szintű azonosításához https://emberkeres-
kedelem.kormany.hu/download/c/46/c0000/TRAFGUID2_Szexu% 
C3%A1lis%20%20kizs%C3%A1km%C3%A1nyol%C3%A1s.pdf 2020.07.09.

62  Fehér Lenke: Bűnözés, áldozattá válás, prostitúció. In: Szerepváltozások. 
Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. Budapest, TÁRKI, 1999. 142–152. o.

63  Fehér (1999): 142–152. o.
6 4  Niklas JAkobsson – Andreas koTsAdAm: The law and economics of 

international sex slavery: prostitution laws and trafficking for sexual 
exploitation = European Journal of Law and Economics 2013/2, 87–107. o. 

65  Lásd: Gál István László: A pénzmosás szabályozásának régi és új irányai 
a nemzetközi jogban és az EU-jogban. = Európai jog: Az Európai Jogakadé-
mia Folyóirata 7 (2007), 12–23. o., Gál, István László: The Techniques of 
Money Laundering. In: Gál, István László – Kőhalmi, László (szerk.): Em-
lékkönyv Losonczy István professzor halálának 25. évfordulójára, Pécs, Ma-
gyarország: Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 2005., 
129–138.o., Gál István László – TóTh Mihály: The Fight against Money 
Laundering in Hungary = Journal of money laundering control 2 2004 186–
192.o.

nek tekinthető, de a terrorizmus finanszírozásban66 
is fontos szerepet kaphat. A pénzmosásra azért van 
szükség, hogy az egyéb bűncselekményekből szár-
mazó jövedelmek a legális gazdasági tevékenység ré-
szévé váljanak.67 

Az emberkereskedelem mind belföldön, mind pe-
dig külföldön megvalósulhat. Lényegesen hátrányo-
sabb helyzet áll elő a külföldre került sértett esetében, 
hiszen nem ismeri a nyelvet, a kultúrát, a helyet, a ha-
tóságokat stb., így nehezebben tud kikerülni a kény-
szerű szituációból.68 

„A prostitúció utánpótlásának globális rendszere 
van, ami összefügg az emberkereskedelemmel és em-
bercsempészettel is. A nagy bordélyházak mindenhol 
a világon nemzetköziek, a prostituáltak a világ legkü-
lönbözőbb régióiból érkeznek” – írja Fehér Lenke.69 
Annak ellenére, hogy az emberkereskedelem és a sze-
xuális kizsákmányolás jelenségét gyakran egymástól 
függetlenül kezelik, elválaszthatatlanul összefüggenek 
egymással.70 

A prostitúció és a szexuális kizsákmányolás céljából 
elkövetett emberkereskedelem között elválaszthatat-
lan a kapcsolat. A prostitúció tolerálása egyben az em-
berkereskedők és a szervezett bűnözés támogatását 
is jelenti.71 Svitlana Batsyukova szerint azonban nem 
a prostitúció maga ösztönözi a szexuális kereskedel-
met, hanem a prostitúció kizsákmányolása.72

Bárki lehet szexuális kizsákmányolás céljából elkö-
vetett emberkereskedelem áldozata, férfiak és nők, 
felnőttek és gyermekek, az adott tagállam állampolgá-
rai és külföldiek. Valamennyi prostituált és a szexuális 
szolgáltatások iparában dolgozó személy veszélyben 
van, különösen a bevándorló férfiak és nők a prosti-
túció tekintetében, azok a nők és férfiak, akik nincse-
nek tisztában jogaikkal alacsony iskolázottságuk vagy 
mentális képességeik korlátozottsága miatt, azok a 
nők és férfiak, akiket távoli és elhagyatott helyekre 
visznek prostituáltnak, és ott élnek, ahol szexuális te-
vékenységet folytatnak, továbbá különböző közössé-
gek, kisebbségek tagjai, utcagyerekek, szülők vagy 
gondviselők nélkül élő gyermekek, elhanyagolt gyer-
mekek és olyan fiatal személyek, akiknek pénzre van 

66  Lásd: Gál István László: Új biztonságpolitikai kihívás a XXI. század-
ban: a terrorizmus finanszírozása = Szakmai szemle: A Katonai Nemzetbiz-
tonsági Szolgálat tudományos-szakmai folyóirata 8, 2012, 5–15. o., Gál István 
László: A terrorizmus finanszírozása: Die Terrorismusfinanzierung Pécs, Ma-
gyarország : PTE Állam- és Jogtudományi Kar Gazdasági Büntetőjogi Kuta-
tóintézet 2010., 63 o.

67  Felméry Zoltán: A súlyos és szervezett bűnözés általi fenyegetettség 
értékeléséről szóló Europol jelentés ismertetése = Nemzet és Biztonság 2019/1. 
105–119. o.

68  Fehér (1999): 142–152. o.
69  OKRI: „Adás–Vétel” Konferencia a prostitúcióról. https://okri.hu/

images/stories/konyvajanlo/Adasvetel_2011/adasvetel_konferenciakiadvany.
pdf 2019.12.27.

70  mATolcsi Andrea: Emberkereskedelem és szexuális kizsákmányolás. In: 
bAloGh Lídia – beTlen Anna – kAssA Nóra – mATolcsi Andrea – sáFrány 
Réka (szerk.): Emberkereskedelem, szexuális kizsákmányolás, prostitúció. 
Budapest, MONA – Magyarországi Női Alapítvány, 2012. 3–12. o. 

71  mATolcsi (2012): 3–12. o.
72  Svitlana Batsyukova: Prostitution and Human Trafficking for Sexual 

Exploitation. Gender Issues 2007. 46–50. o.
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szükségük, valamint gyermekek és fiatalok, akik aktív 
tagjai internetes hálózatoknak.73

Magyar állampolgárok mind az országhatáron be-
lül, mind külföldön egyaránt gyakran válnak kizsák-
mányolás, emberkereskedelem áldozatává. A legin-
kább érintett társadalmi csoportok közé tartoznak az 
alacsony iskolázottsággal rendelkező fiatalok, a mély-
szegénységben élők, a romák, az egyedülálló anyák, 
valamint a hajléktalan férfiak.74 

A MONA többek között megoldási javaslatokat tesz 
az emberkereskedelem kapcsán a büntetőjog és az ál-
dozatellátás terén tapasztalt hiányosságok orvoslására, 
a hatóságok és szakemberek hozzáállásának kedvező 
befolyásolására – elsősorban kutatások, lobbitevékeny-
ség, szakemberek képzése és tudatosságnövelő tevé-
kenységek révén.75 
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