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TISZTELT OLVASÓ!

Ön egy olyan projektbemutató kiadványt tart a kezében, amelyet „Szociális szolgáltatások fejlesztése 
prostitúcióban élő magyar nők részére Magyarországon és Svájcban” címmel, a Svájci Hozzájárulás – 
Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap partnerség komponensének támogatásával állított ösz-
sze egy munkacsoport. A munkacsoportban a zürichi Stadt Zürich Soziale Einrichtungen und Betriebe 
Frauenberatung Flora Dora, a budapesti Sex Educatio Alapítvány, a pécsi INDIT Közalapítvány és a 
nyíregyházi Periféria Egyesület működött együtt. 

A projekt célja az volt, hogy a három magyar és egy svájci szervezet olyan szociális szolgáltatásfej-
lesztési koncepciót dolgozzon ki, amely képes javítani a prostitúcióban élő nők helyzetén, életkörül-
ményein és életkilátásain. E kiadvány a jelenség szempontjából releváns magyarországi és svájci hát-
tér-információkat tartalmazza: bemutatja a kiadvány írásakor fennálló szociális, gyermekvédelmi és 
egészségügyi szolgáltatásokat, és a mindkét országban hatályos vonatkozó jogi szabályozásokat.

A projekt keretében végzett terepmunka során a négy szervezet kutatást is végzett (a prostitúci-
óban élő nők és a témában kompetens szakértők interjúkon vettek részt és kérdőíveket töltöttek ki). 
A kutatás témái a következőek voltak: a prostitúcióban élő nők háttere, az esetleges migráció okai (tár-
sadalmi, gazdasági, lélektani stb.), az igénybe vehető svájci és magyarországi szociális szolgáltatások 
összehasonlítása a prostitúcióban élő nők szemszögéből (a már elérhető szolgáltatások és a még nem 
elérhető, de szükségesnek ítélt szolgáltatások felsorolása). Úgy véltük, hogy a projektben részt vevő 
szakmai szervezetek tudására, gyakorlati tapasztalataira és a kutatás empirikus eredményeire építve 
rendszerszintű javaslatokat és komplex szolgáltatási koncepciót tudunk kidolgozni.

A kiadvány terjedelme miatt kizárólag az utcai prostitúcióban élő nők szempontjából releváns szol-
gáltatásokat, jogszabályi hátteret és szolgáltatásfejlesztési javaslatokat tudjuk bemutatni. Sok min-
denben különböznek a szervezetek és e szervezetekben dolgozó szakemberek is. Még a terepmunka 
célcsoportjának és a jelenségnek a leírására használt szavaink is nagyon eltérőek. Vannak köztünk 
olyanok, akik a szexmunkás kifejezést használják, vannak, akik a prostituált vagy prostitúcióban élő 
nő kifejezést részesítik előnyben, és vannak olyanok is, akik a nők elleni erőszak áldozatairól beszél-
nek. Amiben mindannyian egyet tudunk érteni, hogy a prostitúcióban élő nőknek (is) járnak külön-
féle (pszicho-szociális-egészségügyi stb.) szolgáltatások.

A kiadványban azt foglaltuk össze, hogy maguk az érintettek mit szeretnének, mire lenne szükségük, 
valamint a terepen dolgozó szakemberek és a témában kompetens szakértők milyen szolgáltatásokat, 
támogatási lehetőségeket gondolnak szükségesnek a prostitúcióban élő nők számára.

Őszintén reméljük, hogy hasznosnak fogják találni a kiadványunkat!

Hoff mann Kriszta projektkoordinátor
2012. augusztus



.



9

SZERKESZTŐI ELŐSZÓ

Zürich világviszonylatban nem tűnik nagyvárosnak, mégis nagyvárosias jellegű. A gazdasági, a kul-
turális és a szociális dimenziói miatt nemcsak regionális jelentőségű, hanem részben nemzetközi ki-
sugárzása van. Sok más – adott esetben jelentősebb – téma mellett egy nagyváros elemeihez a prosti-
túció is hozzátartozik. Ez olyan tény, amivel a politikának és a lakosságnak is együtt kell élnie.

Az utcai prostitúciót meg lehet tiltani, fi gyelmen kívül lehet hagyni, lehet tolerálni vagy szabályozni, 
egyet azonban nem lehet: eltüntetni. Mindazonáltal a prostitúció kedvezőtlen hatásai, így a kizsák-
mányolás, a kényszerítés, az erőszak és a szociális marginalizálódás annál erősebben fejtik ki hatá-
sukat, minél tiltóbb módon kezeli a politika. A tiltások és a tabuk talán megnyugtatják a moralisták 
lelkiismeretét, de nem javítják a prostituáltak helyzetét a kizsákmányolással és kizsákmányolóikkal 
szemben. Utcai prostitúció évtizedek óta létezik Zürichben. A városban dolgozó nőknek kemény és 
kockázatos a munkájuk: a körülmények többszörösen is veszélyeztetik őket. Ezért nyújt Zürich az 
utcai prostituáltak számára szociális és egészségügyi segítséget, illetve abból a meggyőződésből, hogy 
a passzivitás mind az érintett prostituáltak, mind a zürichi lakosság életminőségére kedvezőtlenebb 
hatással lenne. A város által nyújtott segítségnek és támogatásnak mindig is volt rövid távú, valamint 
az integrációt szolgáló hosszú távú célja is. Éppen ezért a megelőzés és a krízisintervenció mellett 
szociális munkával is javítjuk a prostituáltak életkörülményeit, amelyhez a más típusú munkatevé-
kenységre váltás lehetősége is társul.

Az elmúlt öt évben a zürichi utcai prostituáltak többsége magyar lett. Ezek a nők jellemzően csak 
néhány hetet töltenek Zürichben, utána hazatérnek az otthonukba, Magyarországra. Emiatt beszű-
külnek Zürich szociális és egészségügyi beavatkozási lehetőségei a rövid távú megelőzésre és a krízis-
intervencióra. Éppen a rövid zürichi tartózkodásuk, valamint a hatályos helyi előírások és a nyelvis-
meret hiánya miatt különösen kiszolgáltatottak az erőszakos cselekedeteknek, a kényszerítésnek és a 
kizsákmányolásnak. Így hát különleges támogatásra van szükségük, ezt azonban nemcsak Svájcban, 
hanem Magyarországon is meg kellene kapniuk. Két évvel ezelőtt ennek okán vettük fel a kapcsolatot 
a megelőzés és a szociális munka területén működő magyarországi nem kormányzati szervekkel. Ki-
emelt célunk, hogy határokon átnyúló együttműködést építsünk ki, hiszen a szexuális kizsákmányo-
lás és maguk a kizsákmányolók sem ismertek soha határokat.

A svájci és magyarországi jogszabályi, pénzügyi, politikai és társadalmi keretfeltételek nagyon külön-
bözőek. Ezt tiszteletben kell tartani, és az együttműködés kialakításánál módszeresen fi gyelembe kell 
venni. A szándékunk az, hogy megtegyünk egy kis és szerény lépést a kizsákmányolással szemben, 
a társadalmi igazságosság felé. Nem több, de nem is kevesebb. Ezért is vagyunk különösen hálásak 
a Svájci–Magyar Együttműködési Program által társfi nanszírozott Testvértelepülési és Partnerségi 
Pályázati Alap fejlesztési kezdeményezésének a támogatásáért, amellyel felkarolják együttműködési 
projektünket. Ugyanilyen hálásak vagyunk a magyar partnereink (a budapesti Sex Educatio Alapít-
vány, a pécsi INDIT Közalapítvány és a nyíregyházi Periféria Egyesület) elismerésre méltó elkötele-
zettségéért és professzionalizmusáért.

Michael Herzig Részlegvezető
Zürich Város Önkormányzatának Szociális egységei közül a szerhasználókkal foglalkozó részleg

Zürich, 2012. július  
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13A konzorcium bemutatása

Hoffmann Kriszta:

A KONZORCIUM BEMUTATÁSA

A kezdetekről...
A zürichi Flora Dora 2010 tavaszán kezdte el feltérképezni és összegyűjteni azokat a magyar szerve-
zeteket és szakembereket, akik az utcai prostitúció jelenségével a gyakorlatban foglalkoznak. A svájci 
szervezet 2008 óta közvetlen közelről tapasztalja, hogy a zürichi utcai prostitúcióban a magyar nők 
jelenléte egyre jobban növekszik. Erre a jelenségre refl ektálva szeretett volna a szervezet együttműkö-
dést létrehozni terepen dolgozó magyar szervezetekkel.

A Flora Dora 2010 novemberében tanulmányutat szervezett Zürichbe olyan magyar szervezetek szá-
mára, akik prostitúcióban élő nőkkel és az emberkereskedelem által érintett emberekkel foglalkoz-
nak. A következő magyar szervezetek vettek részt a tanulmányúton: a budapesti Félúton Alapítvány; 
a pécsi INDIT Közalapítvány; a nyíregyházi Periféria Egyesület; a Magyar Baptista Szeretetszolgálat 
mint országos hatáskörű szervezet, a Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete – szintén országos ha-
táskörű szervezet – és a budapesti Sex Educatio Alapítvány.

A szervezeteknek lehetőségük nyílt bemutatkozni, feltárni problémáikat, tisztázni az együttmű-
ködés kereteit, valamint a Flora Dora szervezésével és közreműködésével közös problémamegoldási 
protokollt előkészíteni. A részt vevő magyar szervezetek megismerkedhettek a téma szempontjából 
lényeges zürichi szociális és egészségügyi szolgáltatásokkal, és műhelytalálkozók keretében találkoz-
hattak a témában érintett szervezetek és hatóságok munkatársaival. A tanulmányút után megkezdő-
dött a továbblépéshez szükséges források felkutatása és magyar részről további, a téma szempontjából 
lényeges szereplők (például a Kiút Veled Egyesület, a Magyar Szegénységellenes Hálózat, az Europol, 
az NNI Emberkereskedelem Elleni Osztály, az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat, 
a Nemzetközi Migrációs Szervezet) tájékoztatása a munkacsoport megalakulásáról. 2011 januárjától 
folyamatos volt a kapcsolattartás és az egyeztetés a munkacsoport tagjai között, és egy közös pályázat 
lehetősége kezdett körvonalazódni.

A munkacsoport 2011 júniusában rendezte meg első hálózati találkozóját, amelyre olyan intézmé-
nyeket, szervezeteket, hatóságok képviselőit hívtuk meg, akik szociális munka, érdekvédelem, jogi 
képviselet, szexuális felvilágosítás és kutatás részeként prostituáltakkal, illetve emberkereskedelem 
áldozataival foglalkoznak, és amelyekkel a munkacsoport tagjai a mindennapi munkájuk során 
együttműködnek. A találkozó során a szervezetek részletesen bemutatták a tevékenységeiket, a témá-
ban korábban és jelenleg futó programjaikat, valamint ismertették jövőbeli terveiket. Ezt követően a 
szervezeteknek lehetőségük volt feltérképezni a más szervezetekkel közös kapcsolódási pontokat és az 
együttműködési lehetőségeket. A találkozó egyik célja az volt, hogy a különböző területeken dolgozók 
– akik általában nem ismerik egymást – bemutatkozhassanak egymásnak és közös pontokat találja-
nak a munkájukban, hogy javuljon a prostituáltak érdekében végzett munka hatékonysága. 

Az első hálózati találkozón a munkacsoport következő szervezetei vettek részt: a budapesti Sex 
Educatio Alapítvány; a pécsi Indít Közalapítvány; a nyíregyházi Periféria Egyesület; a zürichi Flora 
Dora; a Baptista Szeretetszolgálat budapesti képviselete; a budapesti Félúton Alapítvány és a budapes-
ti Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete. 
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Meghívott hálózati tagként a következő szervek/szervezetek képviseltették magukat:  a Nemzeti Erő-
forrás Minisztérium, az International Organization of Migration, a Nemzeti Nyomozó Iroda Szerve-
zett Bűnözés Elleni Főosztályának Emberkereskedelem Elleni Osztálya, az Országos Kríziskezelő és 
Információs Telefonszolgálat, a Kornis Klára Gyermekotthon.

2011 nyara a munkacsoport átstrukturálásával, a konzorcium véglegesítésével és a közös pályázati 
koncepció újragondolásával telt. 2011 őszén az újraalakult konzorcium – tagjai: a zürichi Stadt Zürich 
Soziale Einrichtungen und Betriebe Frauenberatung Flora Dora, a budapesti Sex Educatio Alapítvány, 
a pécsi INDIT Közalapítvány és a nyíregyházi Periféria Egyesület – benyújtotta „Szociális szolgálta-
tások fejlesztése prostitúcióban élő magyar nők részére Magyarországon és Svájcban” című pályázatát 
a Svájci Együttműködési Program által társfi nanszírozott Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati 
Alap partnerségi pályázatára. A konzorcium elnyerte az Alap támogatását, így 2012. március 1-jén 
megkezdődhetett a projekt megvalósítása.

Közvetlenül a projekt indulását követően tisztáztuk, véglegesítettük és szerződésbe foglaltuk a meg-
valósítás technikai és szakmai kereteit, valamint az együttműködés menetét, illetve megkezdtük a 
projekt első nagyobb eseményének, a magyarországi tanulmányútnak az előkészítését. Az egyhetes 
magyarországi tanulmányút során a munkacsoport tagjai Budapesten, Pécsett és Nyíregyházán talál-
koztak a hálózat tagjaival, akik lehetőséget kaptak a közös pontok és lehetőségek egyeztetésére, szak-
mai műhelyek keretében megvitathatták a prostitúcióban élő nőkkel végzett utcai megkereső munka 
lehetőségeit és tapasztalatait, és összehasonlították a bevált svájci és magyar gyakorlatokat.

A svájci partnerek lehetőséget kaptak arra, hogy a pécsi és nyíregyházi helyszínen bejárják azo-
kat a településrészeket, ahol a legkoncentráltabb a prostitúció jelensége, és ahonnan a magyar nők 
adott esetben külföldre indulnak. Már a tanulmányút előkészítésével párhuzamosan megkezdődött 
a projekt egyik kulcselemének a megvalósítása. Ennek részeként a konzorcium tagjai az országos 
és helyi döntéshozóknál, egyéb kormányzati képviselőknél, a témában kompetens szakembereknél 
kampányoltak azért, hogy bemutassák nekik a projekt célkitűzéseit, az elvégzett munkát, az elért 
eredményeket és a kidolgozott javaslatokat.

A magyarországi tanulmányút után vette kezdetét a terepmunka során végrehajtott kutatás, 
amelynek részeként interjúkra és kérdőívek kitöltésére került sor a prostitúcióban élő nők és a témá-
ban kompetens szakértők együttműködésével. A kutatás célja az volt, hogy maguk az érintettek és a 
velük közvetlenül kapcsolatba kerülő szakemberek mondhassák el a véleményüket az utcai prostitú-
ció jelenségéről és az utcai prostitúcióban élő nők támogatásáról.

A zürichi tanulmányutak 2012 májusától kezdődtek, amelyek során hosszabb zürichi tartózkodás 
keretében magyar szociális munkások vettek részt a Flora Dora mindennapi terep- és irodai munkájá-
ban. A svájci és a magyar szociális munkások együttműködésével lehetőség nyílt a tapasztalatcserére, 
esetmegbeszélésre, közös utcai megkereső munkára, közös ügyfélellátásra, kulturális mediációra a 
svájci segítők és a magyar származású prostitúcióban élő nők között, a Svájcból hazatérés előtt álló 
ügyfelek felkészítésére, naprakész információkkal való ellátásukra a Magyarországon igénybe vehető 
ellátási formákról, stb.

A projekt egyik fontos eredménye egy olyan módszertani kiadvány, amely átfogó összegzése a pá-
lyázatban részt vevő partnerszervezetek prostituáltakkal végzett utcai szociális munkában szerzett 
szakmai tapasztalatának. A kiadványban bemutatásra kerülnek a hazai és svájci bevált szakmai 
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gyakorlatok és protokollok, amelyek a terepmunka során felmerülő problémákra adnak válaszokat.
A kiadvány gondolatébresztő kérdéseket, megvitatásra szoruló témákat is felvet, amelyekről azt gon-
doljuk, hogy az adott terepen dolgozó stáboknak érdemes azokat a terepmunka megkezdése előtt 
tisztázni, és amelyekről az adott szakmai csoportnak, stábnak döntéseket kell hoznia. A döntéseket a 
tevékenység folytatása során folyamatosan felül kell vizsgálni.

A projekt másik fontos kiadványa az, amelyet az Olvasó most a kezében tart. Ez a kiadvány a projekt 
bemutatása, a projekttevékenységek rövid összefoglalása, a téma szempontjából releváns magyar és 
a svájci szolgáltatások, jogszabályi és intézményi háttér feltérképezése és a jelenség leírása mellett a 
kutatás eredményeiről tartalmaz beszámolót. A kiadvány összegzéseképpen ezekre az eredmények-
re, valamint a munkacsoport tagjainak tudására és tapasztalataira építve fogalmaztuk meg szociális 
szolgáltatási elképzeléseinkre vonatkozó javaslatainkat, konkrét ajánlásainkat a hazai és külföldi be-
vált gyakorlatok alapján.

A projekt zárásaként 2012 októberében budapesti hálózati találkozóra kerül sor, amelynek célja, hogy 
a hálózati tagokkal közösen lehessen értékelni a projektet, bemutatni az elkészült kiadványokat, vala-
mint megvitatni a hálózati együttműködés jövőbeli lehetőségeit.

Célunk az, hogy folytatódjon a közös munka…
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Szoboszlai Katalin:

A PROSTITÚCIÓ TÁRSADALMI HÁTTERE: A SZEGÉNYSÉG

Ezen írásunkban az alapítvány munkatársainak a prostitúcióban élő nőkkel végzett utcai szociális 
munkával kapcsolatos elméleti tudásáról és gyakorlati tapasztalatairól szeretnénk összegzést adni.
Reméljük, hogy felvetéseink, kérdéseink és az általunk megfogalmazott témák segíthetnek a többi, 
terepen dolgozó kollégának megfogalmazni a saját céljaikat, illetve elhelyezni magukat és segítő tevé-
kenységüket az utcai prostitúció világában.

Bevezetés
Elöljáróban fontos leszögezni, hogy a prostitúcióban élők körében nem volt szegénységvizsgálat ha-
zánkban, hiányoznak a hivatalos statisztikai adatok erről a területről. Nem tudjuk megmondani, hogy 
a jelenség pontosan hány főt érint, illetve hogy melyek a szegénység főbb szociológiai és demográfi ai 
jellegzetességei a prostitúcióban élők esetében. Ezen a téren nagyobb segítséget nyújtanak a szegény-
ség jellemzőivel kapcsolatos, illetve az egyenlőtlenségről és az életkilátások rohamos csökkenéséről 
szóló adatok azokban a régiókban, ahol a szegénységhez és a társadalmi kirekesztődéshez jelentősen 
hozzájárulnak a hiányzó munkahelyek, a lakóhely- és lakásjellemzők, a sokgyerekes családok megél-
hetésének problémái, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés gondjai és a kitörést nehezítő szegregáció.

Szegénység, múlt és jelen
A szegénység régóta jelen lévő társadalmi probléma Magyarországon, ha időben csak a 20. század 
első feléig tekintünk vissza, akkor eszünkbe juthat az a mintegy hárommillió nincstelen, aki a gaz-
dasági világválság időszakában élt. Ebben az időszakban a „válságkezelést” a jobb életre vágyóknál a 
kivándorlás jelentette. A második világháborúban sok ember vesztette életét, ami romokba döntötte 
az ország gazdaságát. A szegénység felszámolásának állami politikája a szocializmus paternalista szo-
ciálpolitikájához volt köthető. A teljes foglalkoztatás kialakításával az állampolgároknak munkája, 
jövedelme, lakhatása lett, az extenzív gazdaságpolitika eredményeképpen pedig az életszínvonal 1965 
után jelentősen javult. Ekkor a szegénység hivatalosan nem létezett, azonban a társadalom egyes cso-
portjai, úgymint a cigányok, az idősek és a hajléktalanok nagyon is megtapasztalták a hatását. Nyil-
vános adatok nem voltak elérhetők erre vonatkozóan, ezért a szegénység kezelése egészen az 1980-as 
évek végéig nem volt társadalompolitikai kérdés Magyarországon. 

A 20. század második felében a társadalom látványos civilizációs fejlődésen ment keresztül, ami a 
lakások komfortjában, a szolgáltatások bővülésében, az együttélési szokásokban és a családok műkö-
désében mutatkozott meg leginkább.

1990 után a gazdaság piaci jellegű átalakulása komoly problémát jelentett a foglalkoztatásban; a 
strukturális átalakulás magával hozta a munkanélküliséget. Kelet-Magyarország egyes térségeiben a 
munkavállalók egyötöde munkanélküli lett, ipari és mezőgazdasági munkahelyek szűntek meg vagy 
jelentős létszámcsökkentés után átalakultak. A munkanélküliek ellátását az állam az 1990-es évek 
végétől folyamatosan szűkítette, így az ellátás folyósításának idejét és az ellátás összegét rendszeresen 
megnyirbálták. Napjainkban a munkanélküliek három hónapra kapnak pénzbeli ellátást az államtól, 
ez után a lakóhely szerint illetékes önkormányzattól igényelhetnek további támogatást, amelynek ösz-
szege kirívóan alacsony (nettó 22 800 Ft/hó = 93 CHF/hó = 76 EUR/hó), igénylésének feltétele pedig 
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megalázó, mert kötelező közfoglalkoztatáshoz kötött. Egy évi szociális segélyért a munkanélküli sze-
mélynek legalább 30 nap közmunkát kell teljesítenie az önkormányzat által meghatározott időben és 
munkavégzéssel. Aki teljesíti, hozzájut a szociális segélyhez, aki nem vállalja, ellátás nélkül marad, és 
további állami, önkormányzati támogatásra sem számíthat.

Egyenlőtlenségek és életkilátások
A szegénységet az egyenlőtlenségek vizsgálatával érthetjük meg igazán. Hazánkban az egyenlőtlen-
ségek a jövedelem, az oktatás, a foglalkoztatás és a lakhatás területén nőttek a leginkább az elmúlt két 
évtizedben. A területi jellemzőket nézve az észak-magyarországi, az észak-alföldi és a dél-dunántúli 
régióban a legnagyobbak az egyenlőtlenségek és a legrosszabbak az életkilátások. 

Ezekben a térségekben állandósult a munkanélküliség, a tanulás nem igazán jelent előrelépést, a 
szülők és felnőtt gyermekeik állás nélkül vannak, a mobilitási hajlandóság csekély, a kedvezőtlen infrast-
rukturális adottságok nem vonzzák a befektetőket és a munkanélkülieket foglalkoztató vállalkozásokat, 
a munkanélküliek pedig nem rendelkeznek az önfoglalkoztatáshoz szükséges tudással és tőkével.

Az életkilátásokra, vagyis hogy mennyi ideig élünk és ezt az időt hogyan éljük meg, befolyással 
van a születési környezet, a vagyoni helyzet, illetve a jövedelem, amelyből élelemre, ruházatra, la-
kásfenntartásra, egészségre, oktatásra és pihenésre költünk. A szegényeknek mindenből kevés jut, a 
létfenntartást is veszélyeztető minimális jövedelemből nem költhetnek zöldségre, gyümölcsre, egész-
séges ételre, a helyinél magasabb színvonalú oktatásra és rendszeresen kimarad életükből a kultúra 
és a nyaralás. Különösen fájdalmas ez, ha a gyermekek nélkülöznek, az ő fejlődésükhöz szükséges 
javak hiányoznak a családban. Magyarországon a szegénységi ráta 12%-os a teljes populációra nézve, 
a gyerekek esetében pedig 20%, vagyis minden ötödik gyermek szegénységben él. A gyerekek fi zikai 
és társadalmi életkilátásaira nagy befolyással van a szülők társadalmi és szociális helyzete, az oktatás 
esélyteremtő lehetősége, a lakhatási körülmény és az egészségi állapot. A szegénységben élő gyerme-
kek életesélyeit tovább rontja a jövővel kapcsolatos célok és tervek hiánya. E nélkül a nyomor állandó-
sul az életükben, marad a „máról holnapra élés”, és a szegénység újra és újra megjelenik.

A szegényeknél a létfenntartás és a szükségletek kielégítése komoly gondot jelent, mivel nincs 
aktív kereső és munkajövedelemmel rendelkező, aki megteremtené az élelem, a ruházkodás és a lak-
hatás költségeit. Ezeknél a családoknál a munkanélküli segély, a gyermek után járó segély, valamint 
az anyasági és nyugdíjellátások jelentik a bevételi forrást. A szegénységben élőket a jövedelem szem-
pontjából két csoportba soroljuk. Vannak egyfelől azok, akik a medián jövedelem 50%-ánál kevesebb 
összegből élnek, ők egy kicsit jobb helyzetben vannak, bár náluk is maradnak kifi zetetlen számlák és 
a hónap végén ők is kölcsönkérnek. Akik a medián jövedelem 60%-a alatti összegből élnek, azoknál 
felgyülemlik a közüzemi tartozás, aminek eredményeképpen lekapcsolják őket a szolgáltatásból, a hó-
nap közepére elfogy a szociális transzferjövedelmük, rendszeresen kölcsönkérnek (gyakran uzsora-
kölcsönért folyamodnak), gondot jelent számukra a gyógyszerkiváltás, egészségtelenül táplálkoznak, 
ruházatukat nem tudják az időjárásnak megfelelően váltani, a gyermekeik pedig nélkülöznek. 

Míg az 1990-es évek első felében az időskorúakat és a hajléktalanokat érintette leginkább a tartós 
szegénység, addig a 2000-es években a szegénység mélyült és újabb csoportokkal bővült. Érintetté 
váltak a sokgyerekes családok, a fogyatékos személlyel együtt élő családok, a tartósan munka nélkül 
lévők, a telepi körülmények között élők, valamint a szegregált területeken élők. 

A cigányoknál a szegénység mélysége és tartóssága állandósult a rendszerváltás után. A szegény-
ség hazánkban nem etnikai jellegű probléma, de különösen szembetűnő azokon a területeken (főként 
a szegregátumokban), amelyekben a lakosság túlnyomórészt roma közösséghez tartozik, a munkale-
hetőség alkalmi vagy idénymunka, a nők kimaradnak az iskolából, és fi atalon vállalnak gyermeket, 



19A prostitúció társadalmi háttere: a szegénység

a fi atalok piacképes tudás, szakma hiányában nem kerülnek be a foglalkoztatásba. Számukra szinte 
a szociális jövedelem és a közmunka az egyetlen jövedelemszerző lehetőség. A mélyszegénységben 
élők főként azokban a LHH (leghátrányosabb helyzetű) kistérségekben élnek, amelyekben nagyon 
kevés a munkalehetőség, a munkanélküliek újrafoglalkoztatása és a fi atalok munkába állása egyfor-
mán bizonytalan, az oktatásból kimaradók serdülőkorban szülővé válnak, a cigányság jelentős arányú 
kisebbségi csoport, a családok pedig tartósan bennragadnak a szegénységben mint életformában.

2010 és 2012 között a szegénység még tovább mélyült hazánkban, amit a szegénységvizsgálatok és 
ezenbelül a gyerekszegénységi vizsgálatok is igazolnak. A szegénység a leghátrányosabb helyzetű tér-
ségekben drámai méreteket ölt, az érintettek városokból falvakba költöznek, a falvakban élők pe-
dig a rossz helyzeteket állandósító területeken, sok esetben telepszerű szegregátumokban, civilizá-
ciós elemeket nélkülözve élnek. Ezeken a telepeken nem minden lakásban van vezetékes ivóvíz, az 
áramellátást gyakran kikapcsolják a nem fi zető fogyasztóknál, a fűtés és főzés vaskályhában történik.
A családok nehezen vásárolnak új ruhát a gyermekeiknek, többnyire adományokból jutnak hozzá az 
évszaknak megfelelő ruházathoz.

A szegénység egyre kiterjedtebb, és olyan társadalmi csoportokhoz is elér, akiknél a munkajöve-
delem néhány évvel ezelőtt még biztonságos megélhetést jelentett. A 2008-as pénzügyi válság kedve-
zőtlen hatása, hogy az elszegényedés és a szegénység a devizahitel-adósság és a növekvő munkanélkü-
liség miatt azokat a társadalmi csoportokat is elérte, akik a válság előtti években anyagi biztonságban 
éltek. Ferge Zsuzsa számításai szerint napjainkban az országban közel négymillióan élnek a létmi-
nimum alatt (kb. 40%), a KSH adatai szerint a lakosság 37%-a, közel 3,7 millió ember. Ez azt jelenti, 
hogy a szegénységi küszöb alatt élők aránya jelentősen növekedett az elmúlt években. A szegénység 
napjainkban nem csupán azon társadalmi csoportokat érinti, akik iskolázatlanok és rossz körülmé-
nyek között élnek, hanem azokat is elérte, akik minimálbérért dolgoznak, azonban jövedelmükből a 
megnövekedett kiadásokat (például hiteltörlesztés) nem tudják kifi zetni, munkajövedelmen és szoci-
ális támogatáson kívül más bevételi forrással nem rendelkeznek.

Szegények és romák, élet a Huszártelepen
A Huszártelep Nyíregyháza szegregált lakóövezete, amelyet a telep mellett húzódó fővasútvonal és 
közút határol el a várostól. Az egykoron a huszárok állomáshelyét szolgáló terület a második világ-
háború után virágzó kertvárosrész volt, majd az 1970-es évektől a lakóterület fokozatosan pusztult, 
és szegényteleppé alakult. Az, hogy a területen élő családok kiszorultak a szegény roma családok be-
költözésével, illetve a lakásállomány romlása, a szükséglakások számának emelkedése megbélyegezte 
a telepen élőket, és megerősítette a telep büntető funkcióját, szembeállítva az itt élőket a város más 
területén lakó családokkal.

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara a helyi önkormányzattal közösen 2008-ban és 2010-ben1 
„Nyíregyháza életminősége” címmel háztartásokat érintő panelvizsgálatot végzett az egész városra 
kiterjedően. A kutatás reprezentatívnak tekinthető, és az adatok jól mutatják azokat az egyenlőtlensé-
geket, amelyek a Huszártelepre jellemzőek. Ezekből ismertetek néhányat.

A szegregátumban 292 lakás található, és a lakásokban megközelítőleg 300 család él. A telepen a 
gyerekes családok vannak többségben, a háztartások 70%-a 3-4 főből áll, az egyszemélyes háztartás az 

1. A kutatás vezetője Dr. habil. Fábián Gergely PhD szociológus, a kutatásban a Debreceni Egyetem Egészség-
ügyi Kar Társadalomtudományi Tanszékének oktatói és hallgatói vettek részt.
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idős korosztálynál jellemző. A háztartások 60%-ában találunk 18 évnél fi atalabb gyermeket, a telepen 
élők többsége fi atal. A gyerekes családok jellemzően 2-3 gyermeket nevelnek, de sok a gyermekeit 
egyedül nevelő szülő. Az egyszülős családmodell a telepen élő családok 37%-ában jellemző. 

A telepen található háztartások bevétele a városi átlagjövedelem (177 184 HUF/hó = 715 CHF/
hó2) 50%-a (Huszártelep: 94 333 HUF/hó = 380 CHF/hó). Az egy főre jutó jövedelem átlaga ha-
sonlóképpen, 50%-kal alatta marad a városi átlagnak, így az egy főre jutó jövedelem 31 000 HUF/
hó = 120 CHF/hó. Ez az összeg közelít az abszolút szegénységhez, ha a legkisebb öregségi nyug-
díj összegét tekintjük annak a határértéknek, amely alatt a létfenntartás súlyosan veszélyeztetett3.  
A rendelkezésre álló jövedelem miatt a huszártelepi családok, beleértve a gyerekeket is, komoly 
kockázatoknak vannak kitéve, és további jövedelmek hiányában más jellegű legális vagy illegális 
bevételszerzéshez folyamodnak (például hulladékgyűjtés, kábellopás, uzsorakölcsön, prostitúció). 
A jövedelmek egyenlőtlenségeit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a háztartások 70%-a a legszegé-
nyebbek közé tartozik.

A gazdasági aktivitást jól jellemzi a telep aktív korú népességének munkanélkülisége. A 15–64 
éves korosztály 75%-a nem dolgozik hivatalosan. A fennmaradó 25% főállású munkát, illetve alkalmi 
vagy közmunkát végez. Azok, akik főállásban dolgoznak, vagy alkalmi munkát vállalnak, alapfo-
kú iskolai végzettséggel, szakma nélkül teszik ezt. Segéd- és betanított munkát, illetve mezőgazda-
sági tevékenységet végeznek, a szociális jövedelem feltételeként pedig közmunkában vesznek részt.
A munkavállaló főállású munkával minimálbérszintű jövedelemhez jut havonta (2010-ben 73 500 
HUF = 296 CHF), az alkalmi munka bére azonban megállapodás kérdése, ezért nehéz nyomon követ-
ni. A közmunkabér 2010-ben a minimálbérrel volt egyenértékű, 2010 után évente csökkent, napjaink-
ban pedig 57 000 HUF = 230 CHF4. 

Azoknál a családoknál, ahol hiányzik a munkajövedelem, szociális transzferjövedelmeket talá-
lunk. A gyermekek után járó családi pótlék a háztartások 70%-ában, az önkormányzati segélyek a 
családok 58%-ánál, az idős családtaggal együtt élő családban a nyugdíj 44%-nál, a gyermekgondozási 
segély a háztartások 41%-ánál, a munkanélküli támogatás a családok 25%-ánál, az egyéb társadalom-
biztosítási ellátások pedig a háztartások 49%-ában jelentenek biztos jövedelmet.

A közüzemi számlák kifi zetésével természetesen vannak gondok. A Huszártelepen élő családok 
47%-át érinti díjhátralék vagy közműszolgáltatói (víz, villany) és önkormányzati (lakbér) tartozás. 
A város más részein a háztartások legfeljebb 30%-ában jellemző közüzemi tartozás. Szociális problé-
mával a Huszártelep lakosságának 63%-a fordult már a szociális irodához, és jellemzően gyermekvé-
delmi támogatást, átmeneti segélyt vagy adósságkezelést igényelt. 

A telepen szociális és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmények, úgymint családsegítő központ, 
idősek klubja és gyermekjóléti szolgálat található. A civil szervezetek segítő tevékenysége jelentős5.  
Oktatási intézmény az általános iskola és az óvoda. A telepen élők közbiztonságát a helyi rendőrőrs 
biztosítja. Egészségügyi alapellátás és gyógyszertár nincs a területen. A családok az élelmet rendsze-
rint a helyi kisboltban vásárolják meg, amelynek árukészlete alapélelmiszerekre korlátozódik.

 
2. A svájci frankot 248 HUF napi árfolyamon számolva.
3. 2008-óta ez a minimum érték 28 500 HUF/hó = 114 CHF/hó.
4. A kutatás 2010-ben történt, ezért a jövedelemadatok közlésénél is ezt az évet vettem fi gyelembe.
5. A Periféria Egyesület 1999-től gyerekprogramot működtet, a HUMAN NET Alapítvány pedig a családse-
gítésben és az adósságkezelésben működik közre a telepen.
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A Huszártelep egy részének rehabilitációjára várhatóan már a közeljövőben sor kerül. A projektben 
lakóépületek, utak, járdák újulnak meg, és szociális szolgáltatások fejlesztésére is lehetőség nyílik. 
A szegénységből való kitöréshez mindez nem elegendő, hiszen a felnőtteknek munkára és jövedelem-
re, a gyermekeknek pedig jobb életkilátásokra van szükségük. Ehhez a jó színvonalú oktatás és a fej-
lesztés éppúgy hozzátartozik, mint az egészséges táplálkozás és a diszkriminációmentes környezet.

Túlélni, de hogyan?
A napi létfenntartásért való küzdelem olyan túlélési stratégiákra késztetheti az egyéneket és a csalá-
dokat, amelyek választása kényszerrel jár együtt. Ilyen stratégia az uzsorakölcsön felvétele, amelynek 
visszafi zetése szinte lehetetlen a felvett pénzre számolt kamatos kamat és a rendszeres igénylés miatt. 
A családok azokban a térségekben, ahol nincs munkalehetőség, a szociális támogatás kevés a létfenn-
tartáshoz, nincs félretett pénz (például betegség miatti) váratlan kiadásokra, élnek ezzel a lehetőség-
gel. Az uzsorás a nyomor vámszedője, aki mások nélkülözéséből húz hasznot, hiszen az általa nyújtott 
kölcsönt gyógyszerre, élelemre, iskolai taneszközökre használják fel. Az uzsorakamatra kölcsönt adó 
személy bűncselekményt követ el. Ha feljelentik, és bizonyítást nyer a cselekmény elkövetése, sza-
badságvesztés-büntetésre ítélik. Ez azonban nem megoldás a pénztelenségre, a szükségletek civilizált 
módon történő kielégítésére.

Vannak más túlélési stratégiák is, ide tartozhat a prostitúció. A végtelennek tűnő pénztelenségben 
a test is áruba bocsátható, ami pénzt jelent magának a prostituáltnak és a családjának is. A prosti-
túcióban élő nők beletörődnek abba, hogy mindeközben kihasználják, kizsákmányolják és emberi 
méltóságukban megsértik őket.

Lehetne másképp? Csak másképp lehet! A foglalkoztatás fokozása, a gyermekek életkilátásának 
növelése és a romák társadalmi integrációja mellett az Európai Unió kifejezett szándéka a szegénység 
és a társadalmi kirekesztés jelentős csökkentése. Ezeknek a törekvéseknek a hazai törvényhozásban, 
a szolgáltatásokban, a munkahelyek létesítésében, a tisztes munka támogatásában és a bérezésben 
is meg kellene jelenniük. Az állam felelőssége óriási, a szociálpolitika iránya nem lehet más, mint a 
munkavállalás ösztönzése, a szociális biztonság megerősítése és a jogok kiteljesítése.
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Máté Zsolt: 

PROSTITÚCIÓ ÉS A KISEBBSÉGI CSOPORTOK
Háttéranyag a roma származásúak körében végzett szociális 
munkához

Az INDIT Közalapítvány prostituáltak körében végzett utcai szociális munka programjában dolgozó 
segítő szakemberek tevékenységük során azt tapasztalták, hogy az utcán dolgozó prostituáltak köré-
ben felülreprezentáltak a roma/cigány származású nők. Ismeretes, hogy az egész világon a prostitúci-
óban érintett nők és gyermekek többsége a legnagyobb szegénységben élők, a társadalom legsebezhe-
tőbb rétegeiből kerülnek ki. 

A prostitúció jelensége tehát nem különíthető el a társadalmi problémáktól, így többek között 
az egyenlőtlenség, a szegénység, a munkanélküliség, a társadalmi leszakadás és a marginalizálódás 
kérdésétől. Szeretnénk leszögezni, hogy a prostitúciót semmi esetre sem tartjuk pusztán roma/cigány 
népességet érintő kérdésnek, sokkal inkább olyan komplex jelenségről van szó, amely különösen a 
mélyszegénységben élőket érintheti legkönnyebben. Körükben felülreprezentáltak a roma/cigány 
származásúak. A prostitúció azonban nem etnikai vagy kulturális sajátosságokból fakad, hanem – 
más tényezők mellett – a társadalmi kirekesztettséggel függ össze. Úgy véljük, hogy a prostitúcióban 
élő személyek hatékony megsegítése érdekében érdemes tisztában lenni a roma/cigány népesség hát-
terével, különösen társadalmi helyzetével, életkörülményeivel és kultúrájával. 

A roma/cigány népesség Európa legnagyobb létszámú etnikai kisebbségi csoportja. Európában 
csaknem 7–9 millió roma él, közel kétharmaduk Közép- és Kelet-Európa országaiban (Egyenlőség, 
egészség és a roma/cigány közösség. Fundación Secretariado Gitano. Madrid. 2007., 17. oldal).

A 2001-es magyarországi népszámlálási adatok szerint nemzetiségi hovatartozás alapján 190 ezren 
vallották magukat cigánynak, míg a reprezentatív cigányvizsgálatok eredményei alapján a kutatók 
2003-ban mintegy 570 ezerre becsülték a cigányok számát. Ez az ország teljes népességéhez viszonyít-
va megközelítőleg 5,5%. A 2003. évinél frissebb kutatási adatok jelenleg nem állnak rendelkezésünkre, 
ugyanakkor a 2010-es években becslések szerint 650–750 ezerre tehető az itt élő romák száma.

A cigány/roma populáció korfája sokkal fi atalabb népességet mutat, mint a nem cigány népességé. 
A romák között a 0–14 évesek aránya 36,8%, a nem roma népességen belül ez csak 15,4%.

A „Roma stratégia”-ként ismerté vált dokumentum helyzetelemzése szerint „A cigány népes-
ség foglalkoztatási rátája alig éri el a 20%-ot. A roma nők 10%-os foglalkoztatási aránya különösen 
aggasztó”. A roma nők – az országos átlagnál jóval fi atalabban –, átlagosan 20 éves korukban szülik 
meg első gyermeküket. Egyharmaduk 18 éves kor előtt (15-16 évesen) már anyává válik. 

Mindehhez rendkívül rossz egészségi állapot társul (a romák átlagosan 10 évvel korábban halnak 
meg, mint a nem romák), alacsony az iskolázottságuk (alig 20%-uk jut el az érettségiig), valamint 
telepszerű, komfort nélküli lakókörnyezetben élnek. Ezeken a területeken gyakori a bűnözés és az et-
nikai hátterű konfl iktus. A roma népesség körében a szegénységi arány 2009-ben a 2000. évi szinthez 
közelített és elérte a 70%-ot (a Nemzeti társadalmi felzárkóztatási stratégia – mélyszegénység, gyer-
mekszegénység, romák [2011–2021] című dokumentum 24., 26. oldala alapján).
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A roma/cigány népesség megoszlása nagy területi egyenlőtlenségeket mutat: legnagyobb létszámban 
Északkelet-Magyarországon élnek (a teljes népességhez viszonyított arány 9%-a), a keleti és dél-du-
nántúli régiókban ez az arány 6–6,5%-ra tehető. Észak-Dunántúlon és Budapesten él a legkevesebb 
roma származású ember (az Egyenlőség, egészség és a roma/cigány közösség, Fundación Secretariado 
Gitano, Madrid, 2007., 17. oldala alapján).

A magyarországi romák több mint 60%-a falusias környezetben, általában szegregátumokban, na-
gyon rossz lakhatási körülmények között él. Vizsgálatok szerint mintegy száz olyan település van 
az országban, amely végérvényesen „szegény cigány” gettóvá vált, további kétszáz településen úgy 
tűnik, megállíthatatlan folyamatok nyomán minden valószínűséggel a közeljövőben fog kialakulni ez 
a helyzet (Havas Gábor és Zolnay János tanulmánya szerint). A gettósodott, illetve gettósodó telepü-
lések döntő része az ország északkeleti és délnyugati – jellemzően kistelepüléses szerkezetű – leszaka-
dó, depressziós térségeiben található (Havas Gábor–Zolnay János 2010. Az integrációs oktatáspolitika 
hatásvizsgálata. Kutatási beszámoló. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatásokért Közalapítvány.,
4. oldal).

Ezt a képet árnyalja, hogy Ladányi János és Szelényi Iván szerint a legszegényebb romák kirekesztett-
sége sok vonatkozásban jelentősebb, mint korábban. A szerzőpáros – A kirekesztettség változó formái 
című, híressé vált tanulmánykötetükben – úgy vélik, a magyarországi roma népesség megközelítőleg 
kétötöde az ún. roma underclassba (társadalom alatti, szélsőségesen kirekesztett) osztályba sorolha-
tó, az alábbi körülmények miatt:
• A lakóhelyi szegregáció olyan elszigetelt gettókba formálódik, amelyeknek alig van kapcsolatuk 

a társadalom más részeivel, ahonnan – viszonylag új jelenségként – a mélyszegénységből kitörni 
képes romák is elvándorolnak, és csak a legkilátástalanabb helyzetűek maradnak ezekben az új 
típusú etnikai gettókban.

• A roma/cigány népesség tekintélyes hányada nem pusztán szegény, hanem a rendszerváltozás 
után megszűnt a munkahelyük, munkatevékenységük. Ebből fakadóan a cigányok a társadalom 
többsége számára segélyekből élő, „felesleges” társadalmi csoportként defi niálódnak. „A legszegé-
nyebb romákat ma nem egyszerűen a szegénység, hanem az életre szóló nyomorba és kirekesztett-
ségbe való bezártság fenyegeti.”

• A fenti két körülmény miatt a nyomorból való kilépés, a többségi társadalomba való visszainteg-
rálódás esélye rendkívül korlátozott, azaz a szélsőséges kirekesztettség az újabb generációkra is 
átöröklődik (Ladányi János–Szelényi Iván 2004. A kirekesztettség változó formái Napvilág Kiadó. 
Budapest. 165–166. oldal).

Kozma Judit, Csoba Judit és Czibere Ibolya az ilyen szélsőséges kirekesztettségben élő romák életkö-
rülményeit vizsgálva az alábbiakat tartották a kirekesztettség vonatkozásában meghatározónak:
• súlyos mértékű jövedelmi és fogyasztási szegénység (az egy főre eső jövedelmük 0–8000 Ft, a se-

gélyezési küszöb a szóban forgó időszakban 21 800 Ft volt);
• a legális jövedelmek teljes hiánya mellett az illegális jövedelemszerzések, fekete munka jelentős 

beszűkülése;
• a romák települések peremén, telepeken, elhagyott házakban, tanyákon vagy nem lakhatási célra 

szolgáló épületekben (fatárolókban, bódékban stb.), illetve túlzsúfolt nyomortanyákon élnek;
• egy részüknek – különösen a gyermekes családoknak – lényegében kizárólag a szociális ellátások 

jelentenek bevételt, az idősebbek egy része azonban még ebben sem részesül;
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• a szülői generáció írástudatlan vagy funkcionálisan írástudatlan, a gyerekek többsége kisegítő is-
kolába jár (a romák olyan speciális iskolákban tapasztalható felülreprezentáltsága, ahova értelmi 
fogyatékos gyerekek is járnak, széles körben elterjedt jelenség Közép-Európában; forrás: A Romák 
minőségi oktatáshoz való egyenlő mértékű hozzájutása – Országjelentés, 2007., 50. oldal);

• valamennyien már „születési” családjukból ismerik a nyomort;
• a nyomor miatt döntő hányaduk küzd fi zikai vagy mentális problémákkal;
• az erőszak legtöbbjük életében mindennapos jelenség: „ezekből a családokból kerülnek ki a piti 

bűncselekmények6 felnőtt vagy gyermek elkövetői, de áldozatai is; családon belüli erőszakra utaló 
jeleket is gyakran láttunk a családok nő és gyermektagjain”;

• végül pedig ezek a családok izolálódtak a leginkább a helyi társadalomban; szociális szolgáltatások-
kal, támogatásokkal sem tudják segíteni őket (Kozma Judit–Csoba Judit–Czibere Ibolya 2004. Helyi 
társadalmak, kirekesztettség és szociális ellátások. Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen. 59–60. oldal).

Ismeretes, hogy a fent bemutatott kirekesztődés olyan szélsőséges helyzet, amely más kockázati ténye-
zőkkel összeadódva sajátos viselkedési formákhoz, megbirkózási stratégiákhoz vezethet. A nyomor, a 
széteső közösségek, a nem ritkán diszfunkcionális családok (alkoholbeteg, illetve bántalmazó szülők 
stb.), a társadalomból való totális kirekesztődés végül oda vezethet, hogy az ilyen körülmények között 
élők más lehetőségek híján már csak illegális vagy a közgondolkodás által elítélt jövedelemszerző le-
hetőségekhez tudnak nyúlni (forrás: Kozma Judit: A szegénység pszichológiai vonatkozásai. In: Esély 
2003. 2. szám 16., 26. oldal). Ez adhat magyarázatot arra, hogy az utcai prostituáltak körében mi-
ért találkozhatunk nagy számban főként ilyen körülmények közül „menekülő” roma/cigány nőkkel.
A tapasztalatok szerint nemcsak a prostituáltak, hanem futtatóik is gyakran romák, illetve cigánypo-
pulációból kerülnek ki. Magyarországon – mint mindenütt, ahol a modern tőkés gazdaság nem képes 
integrálni a munkaerő egy részét – egyes cigány/roma csoportok (más országokban pedig az adott 
társadalom legkirekesztettebb rétegei) a munkaerőpiacról való kiszorulásuk miatt a túlélés érdeké-
ben olyan megélhetési stratégiákat is alkalmaznak, amelyek a szürke, de inkább a fekete gazdasághoz 
tartoznak. Szuhay egyebek mellett ide sorolja a prostitúció jelensége kapcsán fontos ún. közvetítő 
tevékenységet: „Jelentős jövedelemkiegészítő tevékenységgé vált egyes emberek közvetítői szerepválla-
lása. Az üzleti tranzakcióban a vásárlót és vevőt összehozó közvetítő minkét féltől jutalékot kér, és a 
fennálló hallgatólagos szabályok szerint kap.” A szerző ide sorolja a „bártáncosi” pályát választó lá-
nyok és az őket alkalmazó mulatók főnökeinek az összeismertetését is, hozzátéve, hogy ez esetben az 
üzlet összehozója csak a munkáltatótól kap jutalékot (százezres nagyságrendben), a munkavállalótól 
nem (Szuhay Péter 1999. Foglalkozási és megélhetési stratégiák a magyarországi cigányok körében. 140. 
oldal, In: Glatz Ferenc [szerk.]: A cigányok Magyarországon. MTA. Budapest. 139–161. oldal). Hozzá 
kell tenni, hogy ez a fajta „közvetítői tevékenység” más megközelítésben – legalábbis egyes esetekben 
– lényegében az országon belüli vagy kívüli emberkereskedelem elemének is tekinthető. Ami az egyik 
embernek (jelen esetben a prostitúcióban élőnek vagy a közvetítőnek) nyomorból fakadó megélhetési 
stratégia, az a másik számára a legdurvább kizsákmányolást jelentheti. Találkozni olyan esetekkel is – 

6 .  A hazai szaknyelvben szokatlan, de a nemzetközi szociális munkával kapcsolatos irodalomban elterjedt 
szóhasználat, amely lényegében a megélhetést közvetlenül segítő élelmiszer, ruhák, tüzelő, használati tár-
gyak stb. eltulajdonítását jeleni. Ilyen ügyekben ritkán születik feljelentés, egyrészről mert a kifosztottak 
sorscsapásnak tekintik a lopást, amellyel a rendőrség úgysem tud mit kezdeni, másrészről pedig félnek a saját 
lakókörnyezetükben élő bűnelkövetők bosszújától (Kozma–Csoba–Czibere, 2004., 8–9. oldal).
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nem is ritkán – amikor egy családon belül él a prostituált és a futtatója, aki lehet a férj vagy az élettárs, 
de lehet az apa, az anya, az unokatestvér is. Itt már sokkal összetettebb jelenségről van szó, ahol nehe-
zebb megmondani, ki az áldozat és ki a kizsákmányoló. Ez fontos társadalompolitikai kérdéseket is fel-
vet, és be kell látni azt, hogy a súlyos mértékű társadalmi egyenlőtlenségek jelentős mérséklése nélkül 
(a mi szempontunkból az egyenlőtlenségek elsősorban nem a férfi ak és a nők, hanem a romák és nem 
romák között értendők) hiába üldözik széles körű prohibicionista eszközökkel a futtatókat, a kerítőket 
vagy a klienseket, mindig lesznek olyan nyomorgó nők, akik családjuk fenntartása miatt kénytelenek 
prostitúciós tevékenységet folytatni, mivel egyszerűen nem látnak semmilyen más valódi jövedelem-
szerző alternatívát. Ezen pedig az egyéni szinten beavatkozó szociális munka hathatós szociálpolitikai 
intézkedések nélkül önmagában nem képes segíteni. A prostitúció igénybevevői oldaláról szinte alig 
tudni valamit. Ilyen típusú vizsgálatok egyrészről nem állnak rendelkezésre, másrészről nehezen ku-
tatható területről van szó, a prostituáltak nem szoktak beszélni a kliensekről, a szociális munkások 
pedig az utcai munka keretében nem foglalkoznak a kliensekkel, ritkán találkoznak velük. Inkább csak 
háttér-információként tudható, hogy jelentős részük a többségi társadalomból származik.

Mint említettük, az utcai prostituáltak körében felülreprezentáltak a roma/cigány származásúak.
Ez érdekes jelenség, fi gyelembe véve azt, hogy a néprajzi kutatásokból és etnográfi ai tanulmányokból 
az derül ki, hogy a nők nem pusztán alapkövei a családnak, de tisztességességük (többek között hogy a 
lányok szűzen mennek férjhez) fontos presztízskérdés a családban (Daróczi Ágnes: A cigány közösségek 
értékrendje. 15. oldal. In: Barna Gábor [szerk.]: Cigány néprajzi tanulmányok. Mikszáth Kiadó. Salgó-
tarján. 1993. 14–17. oldal). Könnyen belátható, hogy az elmúlt évtizedekben a modernitással egyébként 
is megjelenő gyökeres életmódváltás, valamint a rendszerváltás után bekövetkező dezintegrálódási 
események és a szegregáció felerősödése sok esetben vezettek a korábban védő tényezőként is felfog-
ható hagyományok elsorvadásához. Egyre kevesebben beszélik a nyelvet, a kultúra- és hagyomány-
ápolás sokszor háttérbe szorul. Ezzel együtt érdemes tisztában lenni néhány fontosabb, a roma/cigány 
kultúrával, szokásrendszerrel kapcsolatos információval7. 

A 2007-ben megjelent Egyenlőség, egészség és a roma/cigány közösség című kiadvány összegyűjtött 
néhány fontosabb háttér-információt a roma kultúráról, hagyományokról – különösen ami az egész-
séges magatartást illeti. Ezt egészítettük ki néhány általunk fontosnak tartott tényezővel.
• „A roma társadalom alapegysége a kiterjesztett család, ez az a mag, mely körül kialakulnak a szo-

ciális és személyes kapcsolatok. Ez magyarázza például, hogy amikor egy családtag megbetegszik, 
akkor a tágan értelmezett nagycsalád, nem csak a közvetlen családtagok kísérik a beteget.

• A csoport fontosabb, mint az egyén; a csoport érdekei gyakran az egyén érdekei fölé emelked-
nek.

• Az idősek tisztelete [...] az idősebb roma egyének hatással vannak a közösség fi atalabb tagjaira. 
Fontos, hogy a fi atalok támogatást kapjanak az idősebb, tisztelt közösségi tagoktól, akik nyitottak 
az új nézőpontokra a közösségi élet fejlődésének érdekében.

7. A magyarországi cigányság mind nyelvi, mind társadalmi, mind néprajzi szempontból megosztott; az or-
szág különböző területein élő cigány csoportok kultúrája, hagyományrendszere más és más. A szokásrend-
szernek és a kultúrának van egy olyan elemcsoportja, amely a népcsoport heterogenitása ellenére állandónak 
tekinthető és megközelítőleg a teljes populáció szintjén jellemző.
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• Gyász: hatással van a szociális életre, meghatározza a megjelenést: fekete ruha, fejkendő a nőknek, 
szakáll a férfi aknak stb., és szabályokat alkot a közösségi életre” (Egyenlőség, 2007., 19. oldal).

• A gyászreakciók időnként igen intenzívek, teátrálisak lehetnek. Itt kell megemlíteni a máig élő 
virrasztás szokását, ahol a hozzátartozókat látják vendégül, az összegyűlt rokonok beszélgetnek 
halottról, szép történetekkel emlékeznek rá, jókat mondanak róla (Hadházi Antal: A cigányok 
vallásos kultúrája – a lelkész (egyház) szemszögéből. 73. oldal. In: Barna Gábor (szerk.): Cigány 
néprajzi tanulmányok. Mikszáth Kiadó. Salgótarján. 1993).

• „A nők szerepe: ha betegségről van szó, a nők felelősek a törődésért és ellátásért egyaránt.” Emel-
lett a gyerekek felnevelése is szinte kizárólagosan a cigány nők feladata, lényegében rájuk hárul a 
cigány családok mindennapi életének biztosítása (Vasvári, 1993., 177. oldal). 

• „A fi atal nők túlzott védelme: A roma lányokat már fi atal koruktól készítik a házasságra, számuk-
ra reproduktív célokat tűznek ki (Egyenlőség, 2007., 19. oldal). Ugyanakkor egyes cigány közössé-
gekben a lányok háztartási ismereteinek bővítése nem kapott kiemelt szerepet, nem minden lány 
tanult meg főzni például, mivel a leendő ura szüleinek háztartásába kerülve úgyis az ottani főzési 
szokásokhoz kellett alkalmazkodnia. Itt fontos megjegyezni, hogy egészen mostanáig a legidő-
sebb lány feladata volt a kisebb gyerekekről gondoskodni az anya távollétében akár úgy is, hogy 
emiatt időnként kimaradt az iskolából (Bódi Zsuzsanna: A vándor cigányok táplálkozási szokásai 
és a változások tendenciái. 52. oldal. In: Barna Gábor [szerk.]: Cigány néprajzi tanulmányok 1. 
Mikszáth Kiadó. Salgótarján. 1993. 49–55. oldal). „Annak ellenére, hogy családtervezési és beteg-
ségmegelőzési szempontból fontos lenne a felvilágosítás, a családon belül a szex tabu téma” (Egyen-
lőség, 2007, 19. oldal).

• Valószínűleg napjainkban a legtöbb fi atal számára csak nagyon halványan, valamilyen szokás-
rendszer részeként él a tiszta (uzhipe) és ellentétpárja, a tisztátalanság (marhime) által meghatáro-
zott „szabályok halmaza”. A tisztaság kapcsolatban áll a romák számára hagyományosan legfon-
tosabb értékek, a szerencse és az egészség alakulásával, azaz bizonyos szabályok be nem tartása az 
egész családra betegséget, szerencsétlenséget, illetve mások előtt szégyent hozhat. A tisztátalanság 
forrása lehet például a szaporodóképes állatok testének alsó fele vagy a talaj. A tisztaságra vonat-
kozó szabályokat minden körülmények között be kellett tartani, ezek főként a főzéssel, mosással, 
mosakodással összefüggő normák, valamint a mások tisztaságát elismerő – ezt szimbolikusan 
tartalmazó – tiszteletadás. Anélkül, hogy etnográfi ai mélységekbe merülnék, annyit érdemes 
tudni, hogy néhány szokás vagy hagyomány a tisztátalansággal (ami tehát nem azonos a piszkos-
sággal) hozható kapcsolatba. (Példaként említhető, hogy törekednek arra, hogy keresztelőig ne 
vigyék ki a gyermeket a házból és ne fogadjanak látogatót.) A gyermekek megkeresztelésüktől tisz-
tának számítanak, egészen a nemi érés kezdetéig (lányoknál az első menstruációig, fi úknál pedig 
nagyjából 10 éves korig), onnan pedig „idős korukig” tisztátalanok, ami férfi ak esetében az első 
unoka megszületéséiig, nők esetében pedig a termékenységük elvesztéséig tart. A nők presztízse, 
tekintélye „idős korban” óriásira nőhet – mivel megszűnik a tisztátalanságuk. Innentől kezdve 
nem kell törődniük a férfi akkal szembeni tiszteletadással sem, és a korábban csak férfi akra tarto-
zó dolgokból sincsenek már kizárva (Wilhelm 1993, 32–35. oldal).

A tanulmánykötet roma/cigány származású szakértőket is magában foglaló szerzőcsoportja azt java-
solja, hogy a roma közösségeken belül zajló átalakulási folyamat kapcsán szükséges néhány tradici-
onális szabály elhagyása. Ez elősegíti, hogy a romák ellátást kapjanak, és hogy oktatásban és egész-
ségügyi szolgáltatásokban részesüljenek, amit leginkább a roma nők esetében tartanak szükségesnek 
(Egyenlőség, 2007., 18–19. oldal).
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Somogyiné Katona Anikó: 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERE

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény határozza meg azokat az el-
látásokat, amelyeket az állampolgárok, közöttük a célcsoportunkba tartozó személyek is igényelhetnek. 
A törvény nem nevesít, és nem szabályoz olyan ellátásokat vagy támogatásokat, amelyeket a prostitú-
cióban élő célcsoporthoz való tartozás révén lehet igénybe venni. A célcsoporthoz tartozás a kérelmek 
benyújtása és elbírálása folyamatában nem jut az ügyintéző tudomására, ami segítheti az előítéletek, 
sztereotípiák elkerülését, mivel ezek az információk nem befolyásolják a támogatás odaítélését.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 

Aktív korúak ellátása
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk ré-
szére nyújtott támogatás. A jogosultságot a települési jegyző állapítja meg. A jogosultság feltétele a 
munkaképesség-csökkenés, odaítélése a rehabilitációs hatóság megfelelő minősítésétől, az álláskere-
sési támogatás folyósításától, valamint a család jövedelmétől függ. A jogosultsági feltételek szigorúak: 
a támogatáshoz az igénylőnek igazolnia kell, hogy korábban volt munkavégzésből származó jövedel-
me, ezért nagy valószínűséggel kevés prostitúcióban élő nő igényel ilyen jellegű támogatást. 

Rendszeres szociális segély
Ha a prostitúcióban élő nő megfelel a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására 
jogosult személyek családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatáro-
zott egyéb feltételeknek, akkor rendszeres szociális segélyre jogosult. A segély megállapításához az is 
szükséges, hogy a kérelmező együttműködjön a települési önkormányzat által erre kijelölt szervvel 
(általában családsegítő szolgálat). Az együttműködés részeként beilleszkedést segítő programokban 
kell részt vennie: egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadá-
son, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban. A folyósítás feltétele az is, hogy 
az igénylő részt vegyen az iskolai végzettségének megfelelő felajánlott oktatásban és képzésben, külö-
nösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzéséig.

A rendszeres szociális segély összege a családi jövedelemhatárhoz igazodik. A rendszeres szociális 
segély folyósítási feltételei közül az együttműködés teljesítése okozhat nehézséget az utcai prostitúci-
óban élőknek, a segély alacsony összege sem motivál minden esetben a jogszabály által előírt együtt-
működésre.

Jelentős jogszabályváltozás 2012-ben:
Aktív korúak ellátására családonként egyidejűleg csak egy személy jogosult. Egy családban egy idő-
ben két személy csak abban az esetben jogosult aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglal-
koztatást helyettesítő támogatás, a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg 
(„egy család, egy segély” elve).
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Lakásfenntartási támogatás
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott 
lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaikhoz 
nyújtott hozzájárulás. A támogatás folyósítását a jegyző állapítja meg. A támogatás a villanyáram-, a 
víz- és a gázfogyasztáshoz, a távhőszolgáltatáshoz, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a 
lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, a közös költ-
séghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez nyújt támogatást.

Az utcai prostitúcióban élők lakhatási körülményeik miatt (általában alacsony komfortfokozatú, 
víz, távhőszolgáltatás, csatornázás nélküli lakások; az érintetteknek nincs lakáscélú pénzintézeti köl-
csönük) csak kevesen tudnak lakásfenntartási támogatást igényelni. Mivel a támogatás összege ala-
csony, esetenként néhány ezer forint, ezért az alacsony jövedelmű, mélyszegénységben élők lakhatási 
költségeihez csekély mértékben járul hozzá.

Átmeneti segély
A települési önkormányzat képviselőtestülete átmeneti segélyt nyújthat, ha a prostitúcióban élő nő 
olyan élethelyzetbe kerül, amely a létfenntartását fenyegeti, valamint időszakosan vagy tartósan lét-
fenntartási gonddal küzd. A szociális törvény által megfogalmazott pénzbeli ellátások közül ez az, 
amit a leggyakrabban tudnak igényelni a célcsoporthoz tartozók. Az átmeneti segély odaítélése jöve-
delemhatárhoz kötött, igényelni évente néhány alkalommal lehet, összege alacsony, az ügyintézés idő-
tartama a jogszabály szerint 30 nap, emiatt a rendkívüli élethelyzeteket, amelyekben gyors, esetenként 
azonnali segítség lenne szükséges, nem tudja orvosolni. 

Természetben nyújtott ellátások
A törvény szerint egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben ter-
mészetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. Természetbeni szociális ellátásként nyújtható
a) a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás;
b) a lakásfenntartási támogatás;
c) az átmeneti segély;
d) a temetési segély.
Természetbeni ellátás különösen az élelmiszersegély, a tankönyvsegély, a tüzelőhöz adott segély, a 
közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifi zetése, valamint a családi szükség-
letek kielégítését szolgáló gazdálkodást segítő támogatás. Az ellátás természetben történő nyújtásá-
nak egyik oka gyakran az az előítélet, hogy a kérelmező nem arra fordítja a támogatást, amire kéri, 
ezért ezt nem készpénzben nyújtják a számára, hanem valamiféle garanciát jelentő természetbeni 
formában.

Adósságkezelési szolgáltatás
Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászoruló személyek részére nyújtott, lakhatást segítő 
ellátás. A szolgáltatás adósságkezelési tanácsadásból és adósságcsökkentési támogatásból áll. Az adós-
ságkezelési tanácsadás keretében a szolgáltatásban részesülő köteles meghatározott időközönként 
kapcsolatot tartani a szolgáltatást nyújtó intézménnyel, együttműködni az adósságkezelő tanácsadó-
val, háztartási fogyasztási naplót vezetni, életvezetési tanácsadáson részt venni. Az adósságcsökkenté-
si támogatás az adósság jogszabályban rögzített részének „elengedését” jelenti, ez az összeg a fennálló 
tartozás legfeljebb 75%-a, maximum 300 000 Ft (1299,83 CHF). A kérelmezőnek a fennmaradó tarto-
zást ki kell fi zetnie, ennek ütemezéséről a szolgáltatóval kell megállapodást kötnie. 
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Szociális szolgáltatások
A szociálisan rászorulók részére az állam, valamint az önkormányzatok biztosítanak személyes gon-
doskodást. Az alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat saját ottho-
nukban és lakókörnyezetükben nyújt segítséget a szociálisan rászorulók számára önálló életvitelük 
fenntartásában, valamint az egészségi állapotukból, a mentális állapotukból vagy más okból szárma-
zó problémáik megoldásában. A személyes gondoskodás a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosí-
tott ellátásokat foglalja magában.

Célcsoportunk esetében igénybe vehető alapszolgáltatások:

Családsegítés
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítség-
re szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet 
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családok 
segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik, amelynek a 
jegyző, a szociális és egészségügyi szolgáltatók, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a 
jogi segítségnyújtói szolgálat, a társadalmi szervezetek, az egyházak és a magánszemélyek a tagjai, 
akik jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, 
személyről szereznek tudomást. A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény 
feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, szemé-
lyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.
A családsegítés keretében a következőket kell biztosítani:
a) szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást;
b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szoci-

ális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését;
c)  családgondozást, és ilyen módon a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfl iktusok 

megoldásának elősegítését;
d) a tartós munkanélküliek, a fi atal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal 

küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, 
a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik 
részére nyújtott tanácsadást.

Utcai szociális munka
Az alkalmazandó jogszabály szerint az utcai szociális munka keretében fi gyelemmel kell kísérni az 
utcán tartózkodó hajléktalan személyek helyzetét és életkörülményeit, szükség esetén kezdeményezni 
kell az ellátásukat, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedések végrehajtását. A szabá-
lyozás az utcán tartózkodók közül egyetlen célcsoportot jelöl meg, és a fi nanszírozást is ehhez rendeli 
(2005–2011-ig normatív állami hozzájárulás, 2012-től hároméves időtartamra szóló pályázati fi nan-
szírozás).  Teszi ezt annak ellenére, hogy a 90-es évek elejétől működő, az utcai prostitúcióban élőkkel 
foglalkozó szervezetek munkájukkal már bizonyították, hogy van létjogosultsága az utcai szociális 
munkának a prostituáltak körében. A jogi szabályozás egyoldalúsága miatt a prostitúcióban élők kö-
rében végzett utcai szociális munkának központi/állami fi nanszírozása nincs, csak pályázati támoga-
tásból megvalósuló programokról beszélhetünk. 

A tapasztalatok szerint az utcai prostitúcióban élők körében végzett utcai szociális munka ke-
retében megkeresésre, segítő kapcsolat kialakítására, szociális és mentális tanácsadásra, krízisinter-
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vencióra, természetbeni adományok osztására, az igényelhető ellátásokkal kapcsolatos információ-
nyújtásra, egészségügyi felvilágosításra, ártalomcsökkentésre kerülhet sor. Emiatt lenne indokolt a 
jogszabályban nevesíteni az utcai prostitúcióban élőket is az utcai szociális munka célcsoportjaként, 
és szükséges lenne a megfelelő fi nanszírozást is hozzárendelni.

Legkisebb munkajövedelem összege 2012-ben

Szociális ellátások összege 2012-ben

A CSALÁDTÁMOGATÁS ELLÁTÁSAI

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény a gyermeknevelés anyagi terheinek csök-
kentése érdekében az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások rendszerét, formáit, az ellátá-
sok jogosultsági feltételeit határozza meg.

Családtámogatási ellátási formák 
Családi pótlék: nevelési ellátás vagy iskoláztatási támogatás
Az állam nevelési ellátás vagy iskoláztatási támogatás (együtt: családi pótlék) formájában havi rend-
szerességgel hozzájárul a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez. A családi pótlék 
jelenleg alanyi jogon jár, a gyermek nevelésének tényén kívül nincs más feltétele.

Kötelező legkisebb munkabér, minimálbér 93.000 Ft/hó (bruttó) (402,99 CHF)

Legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve közép-

fokú szakképzettséget igénylő munkavállaló esetén ga-

rantált bérminimum

108.000 Ft /hó (bruttó) (467,99 CHF)

Öregségi nyugdíjminimum (ellátások számításá-
nak alapja)

28.500 Ft (123,49 CHF)

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Öregségi nyugdíjminimum 80%-a:
22.800 Ft/hó. (98,79 CHF)

Rendszeres szociális segély

A család bevételeitől függ. Maximum: 43.326 
Ft /hó (187,74 CHF).  Az „egy család – egy se-
gély” elv miatt, ha a családban valaki foglal-
koztatást helyettesítő támogatásban része-
sül, a rendszeres szociális segély maximum 
összege 19.526 Ft/hó. (84,61 CHF)

Átmeneti segély
Önkormányzatonként eltérő összegű, helyi 
rendeletben szabályozott. Összege általában 
néhány ezer forint.



33A szociális ellátások rendszere

Nevelési ellátás
Nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-éig jár az 
ügyfél számára. 

A közoktatásról szóló törvény jelenlegi rendelkezései szerint a gyermek akkor válik tankötelessé, 
ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a 6., 
legkésőbb amelyben a 8. életévét betölti. A tankötelezettség a jelenleg hatályos szabályok szerint a 18. 
életév betöltéséig tart. (A tervezett jogszabályváltozás szerint a tankötelezettség a gyermek 6–16 éves 
koráig tart majd. A változás várható ideje: 2012. szeptember 1.)

Iskoláztatási támogatás
Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes idő-
tartamára, valamint a tankötelezettség megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmá-
nyokat folytató gyermekre jár, annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek a 20. életévét, 
illetve sajátos nevelési igényű gyermek esetében a 23. életévét betölti.

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY

A gyermeket nevelő szülő, nevelőszülő, illetve gyám a gyermek gondozására tekintettel havi rend-
szerességgel járó támogatásra jogosult, ezek egyike a gyermekgondozási segély (gyes). Gyesre a sa-
ját háztartásában nevelt gyermek 3. életévének betöltéséig, ikergyermekek esetében a tankötelessé 
válás évének végéig, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének végéig jo-
gosult. Az ellátás alanyi jogon jár, vagyis a gyermek nevelésének tényén kívül egyéb feltétele nincs.
A gyermekgondozási segély összege 2012-ben bruttó 28.500 Ft (123,5 CHF), amelyből személyi jö-
vedelemadót nem vonnak, de járulékokat igen, a nettó összege így 25.650 Ft (111,14 CHF).

Gyermekgondozási segély Öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28.500 Ft /hó. (123,5 CHF)

Családi pótlék összege 2012-ben havonta

1 gyermekes család esetén 12.200 Ft  (52,86 CHF)

1 gyermeket nevelő egyedülálló esetében 13.700 Ft  (59,36 CHF)

2 gyermekes család esetén (gyermekenként) 13.300 Ft  (57,63 CHF)

2 gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermeken-

ként)

14.800 Ft  (64,13 CHF)

3 vagy több gyermekes család esetén (gyermekenként) 16.000 Ft  (69,33 CHF)

3 vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyer-

mekenként)

17.000 Ft  (73,66 CHF)

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 

esetén

23.300 Ft  (100,96 CHF)

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket 

egyedül nevelő esetén

25.900 Ft  (112,23 CHF)
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 Somogyiné Katona Anikó – Tóth Judit: 

A MAGYAR GYERMEKVÉDELMI RENDSZER

A gyermek érdekében (akár hátrányos helyzetű, akár veszélyeztetett, akár harmonikusan fejlődő 
gyermek) a család, az óvoda, az iskola, a munkahely, illetve a társadalom bármely intézménye által 
nyújtott juttatásokat, kedvezményeket, intézményi ellátást, jogszabályalkotást együttesen gyermek  és 
ifj úságvédelemnek nevezzük. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. szakasza 
szerint a gyermekvédelem „A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegí-
tésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátarto-
zói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.”
Beszélhetünk általános, speciális és intézményi gyermekvédelemről (a gyermekvédelem cél szerinti felosztása): 
• Az általános gyermekvédelem a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését és a gyermek csa-

ládban történő nevelkedését segíti elő a résztvevők (iskola, óvoda, háziorvos, civil szervek, szoci-
ális intézményrendszer) teljes együttműködésén alapulva. 

• A speciális gyermekvédelem a veszélyeztetett (esetenként bűnelkövető) árva, elhagyott gyerme-
kek különleges, fokozott védelmére koncentrál.

• Az intézményi gyermekvédelem a családból kikerült vagy kiemelt gyermek teljes körű ellátását biztosítja.

Hazánkban a gyermekvédelmet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény szabályozza (az ENSZ által New Yorkban elfogadott, a gyermekek jogairól szóló, 1989-
ben elfogadott egyezmény alapján). A törvény célja a gyermeki jogok és érdekek érvényesítése, a szülői 
kötelezettségek teljesítésének segítése, a veszélyeztetettség megelőzése, valamint a gyermekvédelmi 
rendszerből kikerült fi atal felnőttek társadalmi beilleszkedésének előmozdítása. 

A gyermekvédelmi törvény nevesített és nem nevesített (a törvényből levezethető) alapelveket tar-
talmaz. Ezeket az alapelveket a gyermekek gondozásánál és az esetek kezelése során a lehető legtelje-
sebb mértékben szem előtt tartják.

A törvényben megnevezett alapelvek a következők:
• a gyermek mindenekfelett álló érdekének szolgálata (a gyermek érdekében együttműködő szer-

veknek – önkormányzat, gyámhivatal, bíróság, rendőrség, pártfogó – a gyermek érdekében szo-
rosan együtt kell működniük);

• a család önállóságának elve, illetve a családban maradás elve (a gyermeket kizárólag anyagi okból 
a családból kiemelni nem lehet, továbbá a gyermekvédelmi intézkedések arra irányulnak, hogy a 
gyermek családban való nevelkedését segítsék elő);

• a célszerűség elve (az akár családban élő, akár családból kikerült gyermek nevelését, szükséglete-
ihez igazodó gondozását a korának megfelelően kell biztosítani);

• a legkisebb kényszer (önkéntesség) elve (csak akkor lehet beavatkozni a család életébe, ha az a 
gyermek érdekében elkerülhetetlen);

• a hátrányos megkülönböztetés és az ellátással való visszaélés tilalma;
• a személyi és vagyoni érdek biztosítása (a gyámhivatal biztosítja) (a gyermekvédelmi törvény 1–3. szakasza).
A törvényben nem nevesített (a törvényből levezethető) alapelvek a következők:
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• a családi környezetbe való visszahelyezés előkészítése;
• a gyermek szükségleteihez igazodó speciális ellátás (például fogyatékossággal élő, tanulási, beil-

leszkedési zavarral küzdő, magatartászavaros gyermeknek);
• a nevelőszülői ellátás elsődlegessége (a családból kiemelt gyermekeket elsősorban nevelőszülők-

nél, családnál kell elhelyezkedni; ha ez nem megoldható, a gyermek akkor kerül gyermekotthonba 
vagy lakóotthonba);

• nevelőszülői elhelyezés esetén korlátozott gyermeklétszám, továbbá kis létszámú gyermekotthon-
ok és családias lakókörnyezet biztosítása.

Gyermekjogok és azok érvényesülése
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 6–10. szakasza a 
gyermekjogokról rendelkezik, valamint előírja, hogy ezek a jogok, kinek a révén érvényesülnek. A 
családban élő gyermekek esetében a gyermekjogok érvényesítésének elősegítése a jogszabály értelmé-
ben elsősorban a szülő kötelezettsége. 

Ha a gyermek akár tágabb családja prostitúcióban érintetett, annak valamelyik „fázisa” – az „üzlet” 
megkötése, kifi zetése vagy maga a szexuális „szolgáltatás” – akár a gyerek előtt is megtörténhet. Az ilyen 
esetekben felmerül, hogy milyen mértékben tudnak érvényesülni a gyermekjogok, különös tekintettel 
az (1) és (5) bekezdésben rögzített jogokra: „A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez.
A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással – fi zikai, szexuá-
lis vagy lelki erőszakkal –, az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez.”
A gyermeki jogok védelme a törvény szerint a szülők mellett minden olyan természetes és jogi személy 
kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. A gyer-
mekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek jogainak védelmét a gyermekjogi képviselő látja el.

A GYERMEKVÉDELEM RENDSZERE

A gyermekvédelmi rendszer pillérei:

Alapellátások

Pénzbeli ellátások
A törvény pénzbeli ellátásként határozza meg a következőket: rendszeres gyermekvédelmi támogatás, 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, gyermektartásdíj megelőlegezése, otthonteremtési támogatás. 
A pénzbeli ellátások igénylésére a jogszabályban meghatározott módon és feltételek teljesülése esetén 
kerülhet sor, a támogatás a jövedelem mértéke alapján ítélhető oda. A támogatás igénylése és elbírá-
lása során nem derül ki, hogy a család érintett-e prostitúcióban. Ha mégis az ügyintéző tudomására 
jut (például kistelepülésen), az előítélet és sztereotípia befolyásolhatja a támogatás odaítélését (mivel a 
prostitúció kereső tevékenység, nem lesz kedvező az elbírálás).

Természetben nyújtott ellátások
A törvény természetbeni ellátásként határozza meg a következőket: általános iskolás gyermekek tan-
könyv- és tanszerellátásának támogatása, étkezési térítések díjkedvezménye, tandíj, az egészségügyi 
szolgáltatásért fi zetendő díj, illetve egyéb ellátás kifi zetésének átvállalása.
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A természetben nyújtott ellátások a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén igényel-
hetők, hasonlóan a pénzbeli ellátásokhoz. Az odaítélés folyamata is nagyon hasonló, a prostitúcióval 
érintettség pedig ezekben a helyzetekben sem releváns. Az ellátások közül az első kettő feltételezi, 
hogy a családban növekvő gyermek oktatási intézménybe jár, természetesen az igénylés is ehhez köt-
hető. Az ellátást közvetlenül nem a családnak folyósítják, ez a garancia arra, hogy a családtagok ne 
költhessék másra a támogatást.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Gyermekjóléti szolgálatok
A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a 
szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egész-
ségét, a családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, 
a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 
A gyermekjóléti szolgáltatás megszervezése a települési önkormányzat feladata, ezt a gyermekjóléti 
szolgálaton mint intézményen keresztül látja el. A gyermekjóléti szolgálattal a szolgáltatásait igénybe 
vevő családok együttműködése önkéntes alapon történik.

Gyermekek napközbeni ellátása
A családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyelet, gondozás, nevelés, foglalkoztatás 
és étkeztetés megszervezése azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői vagy gondozói munkavég-
zésük, illetve munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük 
vagy egyéb okok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A jogszabályban megfogal-
mazott ellátások mint napközbeni ellátások közül a prostitúcióban élők gyermekeit legtöbbször az alter-
natív napközbeni ellátás érinti, amely játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott, 
a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató, valamint egyéb szabadidős 
és prevenciós szolgáltatás, valamint a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek 
számára biztosított nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés lehet. A jogszabály 
által nevesített többi ellátás, például a bölcsőde – mint a gyermek napközbeni elhelyezésének lehető-
sége – fel sem merül a prostitúcióban élő családokban, mivel köztudott, hogy nagyon kevés bölcsődei 
férőhely van. A jogszabályi megfogalmazás szerint a bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek a szülője vagy más törvényes 
képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Gyermekek átmeneti gondozása
A gyermekek átmeneti gondozása során – kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok átme-
neti otthona biztosítja – a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorá-
nak, az egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetésről, ruházatról, mentál-
higiénés és egészségügyi ellátásról, gondozásról, nevelésről, lakhatásról (a továbbiakban: teljes körű 
ellátás) kell gondoskodni.

Gyermekvédelmi jelzőrendszer
A gyermekvédelmi jelzőrendszert olyan intézményi háló, amelyben több intézmény és személy együt-
tesen a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésén, valamint a gyermek veszélyeztetett-
ségének megelőzésén és megszüntetésén dolgozik.
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A jelzőrendszer tagjai kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.
A jelzőrendszer tagjait alkotó intézmények és személyek kötelesek jelezni a gyermekjóléti szolgá-
latnak, ha fennáll a gyermek veszélyeztetettsége, ezenkívül hatósági eljárást kezdeményezni a gyer-
mek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyosan veszélyeztető ok fennál-
lása és a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. A tapasztalatok 
szerint a jelzőrendszer tagjai sok esetben nem mernek „beavatkozni”, azaz olyan esetekben jelezni, 
ha a gyermek veszélyeztetettsége a prostitúcióval való érintettség révén áll fenn. Ha a jelzés meg is 
történik, hatósági intézkedés alapján általában azonnal a gyermek kiemelésére kerül sor. A jelző-
rendszer működésének szakmai oldalról történő értékelése azt is felrója a rendszer hiányossága-
ként, hogy a rendszer „működése” során példa nélküli, hogy egy gyermek maga kérjen segítséget. 
A jelzőrendszer legnagyobb működési hibája jellemzően az, hogy kistelepülési közegben, ahol min-
denki mindenkit ismer, a problémát észlelő (oktatási, egészségügyi, szociális) szakember nem mer 
bejelentést tenni az illetékeseknek az érintettekkel való fi zikai közelség miatt. A nagyvárosokban 
a szakemberektől való nagy távolság okoz problémát, ami miatt a gyermekek veszélyeztetettsége 
nem derül ki.

Védelembe vétel

Ha a prostitúcióban való érintettség szakember tudomására jut, a gyermekjóléti szolgálat javas-
latára a gyermek védelembe vételére kerül(het) sor, ami a település jegyzőjének hatáskörébe tar-
tozik. Erre a hatósági intézkedésre akkor kerül sor, ha a gyermek veszélyeztetettségét az alapellá-
tás (családgondozás) önkéntes igénybevételével nem lehet megszüntetni, feltételezhető azonban, 
hogy a gyermek fejlődése családi környezetben biztosítható. A védelembe vétel során kötelezővé 
válik a kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a jegyző magatartási szabályokat határoz 
meg a felek (szülők és bizonyos életkor után a gyermekek, fi atalok) számára, amelyek betartását 
szakember ellenőrzi. A védelembe vétel ideje alatt kell a szülőknek olyan körülményeket biztosí-
tani, kialakítani, amelyek ha megvalósulnak, ez az intézkedés érvényét veszti (például a jövedelmi 
helyzet javulása, a prostitúció abbahagyása, a lakáskörülmények javítása esetén). Ha a védelembe 
vétel (amely legfeljebb két év lehet) nem vezet eredményre, a gyereket hatósági intézkedés kereté-
ben kiemelik a családból, és a gyermekvédelmi gondoskodás rendszerébe kerül. Tapasztalataink 
szerint ha a gyerek prostitúcióban érintett családban nevelkedett, és már vannak ismeretei erről 
a tevékenységről, esetleg már olyan életkorú, hogy a saját jövőképét és terveit is ezek ismeretében 
határozza meg, valószínűsíthető, hogy később ő maga is érintett lesz valamilyen módon. Ha ilyen 
előzmények után, és minél idősebb korban kerül be a gyermekvédelmi gondoskodás rendszerében, 
annál kisebb az esély arra, hogy a szocializációs tanulás során elsajátított minták megváltozzanak. 
Sok esetben hallhatunk arról, hogy a gyermekvédelmi rendszerben eltöltött idő tovább súlyosbítja 
a gyerekek, fi atalok ilyen jellegű problémáit.

Szakellátások

Otthont nyújtó ellátás
Olyan teljes körű ellátás, amelyet az átmeneti, illetve tartós nevelésbe vett és az ideiglenes hatállyal el-
helyezett gyermekeknek kell biztosítani. Az otthont nyújtó ellátások alapvető célja a gyermek család-
ba való visszahelyezése, illetve az örökbefogadás elősegítése. Hivatásos nevelőszülő, gyermekotthon 
vagy pszichiátriai betegek és fogyatékossággal élők otthona nyújthatja ezt az ellátási formát.
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Utógondozói ellátás
A gyámhatóság rendeli el a fi atal felnőtt számára az önálló élet megkezdéséhez szükséges segítség-
nyújtás, tanácsadás céljából.

Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
Közreműködnek a gyermekek tartós vagy átmeneti nevelésbe vételében és az örökbefogadási eljárások 
során, ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátására tesznek javaslatot, nevelőszülői hálózatot, 
ideiglenes elhelyezésű otthonokat, eseti gondnoki és hivatásos gyámhálózatot működtetnek, illetve 
külső férőhelyeket biztosítanak fi atal felnőttek számára.

Hatósági intézkedések

Védelembe vétel
A jegyző védelembe veszi a gyermeket, ha veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevé-
telével nem lehet megszüntetni, de feltételezhető, hogy a fejlődése családi környezetben biztosítható 
(lásd bővebben fent).

Családba fogadás
Ha a szülő egészségi állapota, távolléte vagy más családi ok miatt a gyermekét az általa megnevezett 
család gondoskodására bízza. Ez idő alatt a szülő felügyeleti joga szünetel.

Ideiglenes hatályú elhelyezés
A felügyelet nélkül maradt, illetve családi környezete vagy önmaga által súlyosan veszélyeztetett gyer-
meket a jegyző, a gyámhivatal vagy más beutaló szerv (rendőrség, ügyészség, bíróság stb.) ideigle-
nesen helyezi el a nevelést vállaló különélő szülőnél, hozzátartozónál, nevelőszülőnél, bentlakásos 
intézményben vagy gyermekotthonban. A gyámhivatal az elrendeléstől számított 30 napon belül vagy 
megszünteti azt, vagy elrendeli a gyermek tartós vagy átmeneti nevelésbe vételét, illetve 60 napon 
belül pert indíthat a szülői felügyelet megszüntetése érdekében az ideiglenes elhelyezés fenntartása 
vagy megváltoztatása miatt.

Nevelésbe vétel
Átmeneti nevelésbe vétel 
Ha a gyermek fejlődését a családi környezet veszélyezteti, vagy a gondozása családján belül nem 
megoldható és az alapellátásokkal és védelembe vétellel nem szüntethető meg, a gyámhivatal át-
meneti nevelésbe veszi. A szülő felügyeleti joga szünetel.

Tartós nevelésbe vétel
Ha a bíróság a szülő felügyeleti jogát megszünteti, a szülő elhalálozott, a gyermeknek nincs ki-
rendelt gyámja, illetve ha a szülő hozzájárul az örökbefogadáshoz, a gyámhivatal a gyermeket 
tartós nevelésbe veszi. A gyermeket nevelőszülőnél, vagy ha ez nem lehetséges, lakóotthonban 
vagy gyermekotthonban helyezi el. A szülő felügyeleti joga szünetel.

Prostituáltakkal végzett munkánk során azt tapasztaltuk, hogy a lányok gyakran titkolják, miből is 
keresnek pénzt, hiszen attól tartanak, ha ez kiderül, elveszik tőlük a gyermeküket, illetve elesnek a kü-
lönböző gyermekvédelmi támogatásoktól. A jelenleg hatályos gyermekvédelmi törvény szerint maga 
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a prostitúció ténye nem lehetne kizáró ok, amennyiben a gyermek felügyelete, iskoláztatása, étkezte-
tése a tevékenység végzése során megoldott. A szülő tevékenysége önmagában még nem lehetne ok a 
családból való kiemelésre, csak ha ez elhanyagolással jár (ami a gyakorlatban előfordul). A prostitúció 
és a gyermekvédelem kapcsolatával leggyakrabban mégis olyankor szembesülünk, ha a prostituált 
gyermekvédelmi rendszerből kerül ki. A futtatók megkörnyékezik a lakóotthonokat, és a kiszolgálta-
tott, állami gondoskodásban élő fi atal nők gyenge pontjait, vágyait és szükségleteit kiismerve ráveszik 
őket a prostitúcióra, azt ígérik nekik, amire a legjobban vágynak.

Nevelési felügyelet
Ha a gyermek, aki átmeneti vagy tartós nevelésbe került, olyan magatartást tanúsít, amely veszélyt 
jelent a saját vagy mások életére, testi épségére, és ez csak zárt körülmények közötti felügyelettel előz-
hető meg, a gyermekotthon vezetője korlátozhatja a gyermeket személyes szabadságában. A nevelési 
felügyelet nem haladhatja meg a két hónapot.

Javítóintézetek és speciális gyermekotthonok

Az előzetes letartóztatásba helyezett, illetve a bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt fi atalkorúak 
intézeti ellátását és a fi atalkorúak pártfogó felügyeletét soroljuk ide. Az intézeti ellátás javítóintéze-
tekben történik. A hivatásos pártfogók az ügyész, a bíróság és a büntetés-végrehajtási bíró határozata 
alapján látják el feladatukat. Azok a speciális szükségletű gyermekek (átmenteti vagy tartós nevelésbe 
vett gyermekek, súlyos disszociális vagy pszichés tünetekkel) kerülnek az országos gyermekvédelmi 
szakértői bizottság javaslata alapján a minisztérium speciális gyermekotthonaiba, akiknek külön el-
helyezésre van szükségük.
 

A gyermekvédelem intézményrendszere

Települési önkormányzat: feladata a gyermekjóléti alapellátások biztosítása, a helyi gyermekvédelmi 
rendszer kiépítése és működtetése, a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás biztosítása.
Megyei és fővárosi önkormányzat: hatáskörébe a gyermekvédelmi, a személyes gondoskodást nyújtó 
szakellátások (otthont nyújtó ellátások, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás) biztosítása tartozik.
Települési önkormányzat jegyzője: hatáskörébe a gyermekek védelembe vétele, a gyermekek ide-
iglenes elhelyezése, a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele, ügygondnok, eseti gondnok 
kirendelése, a gyermekjóléti szolgáltatás működésének engedélyezése tartozik.
Városi gyámhivatal: hatáskörébe a gyermek-tartásdíj megelőlegezése, az otthonteremtési támogatá-
sok, a gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezése, a gyermekek nevelésbe vétele, a nevelési felügyelet 
elrendelése, az utógondozás és az utógondozói ellátás, a gyermekek kapcsolattartási és vagyoni ügyei, 
a gyámsági és gondnoksági ügyek, a családba fogadások és az örökbefogadások tartoznak.
Megyei gyámhivatal: hatáskörébe az elsőfokú gyámhatóságok (jegyző és városi gyámhivatal) 
szakmai irányítása és felügyelete, a másodfokú döntések meghozatala, a gyermekvédelmi intéz-
mények működésének engedélyezése és tevékenységük ellenőrzése, a fiatalkorúak pártfogó fel-
ügyelete tartozik. 
Szociális és gyámhivatal: első, illetve másodfokú hatósági jogkört gyakorol gyermekvédelmi és 
gyámügyi, valamint szociális hatósági ügyekben. (A gyermekvédelmi törvény 107. szakasza.)
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Ágazatirányítás:

A gyermekvédelmi rendszer ágazatirányítását a miniszter látja el. A miniszter tanácsadó testü-
lete a Család és Gyermekvédelmi Tanács. Az ágazat munkáját a Nemzeti Család- és Szociálpo-
litikai Intézet tudományos, módszertani és továbbképző munkája támogatja (a gyermekvédelmi 
törvény 101. szakasza).
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Szenes Zoltán:

PROSTITÚCIÓBAN ÉLŐ NŐK AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZERBEN

A prostitúcióban élő személyek egészségügyi rizikófaktora különösen nagy, tekintve, hogy a munká-
ban eltöltött hosszú órák, a pihenés hiánya, a nem megfelelő táplálkozás és a rossz higiénia folyamatos 
veszélyt jelent, és számos egészségügyi és közérzeti probléma okozója lehet. A különösen nagy pszi-
chés és fi zikai terhelés sok esetben pszichoaktív szerek használatához vezet. 

Jellemző kórképek
A szerhasználat következményei csak tovább súlyosbíthatják a prostitúció során közvetlen veszélyt 
jelentő betegségeket, amelyek a következők lehetnek:
• tbc;
• vérszegénység; 
• hepatitis B;
• nemi úton terjedő betegségek: krónikus szifi lisz, gonorrhoea, herpesz; 
• nőgyógyászati betegségek: medencegyulladás, méhgyulladás, fehérfolyás, hüvelygyulladás és ir-

ritáció, hüvelyi vérzés, amelyet érzékenység és a túl sok szexpartner okoz, méhnyakrák; fi zikai 
sérülések, például vágások, zúzódások, horzsolások, mozgásszervi sérülések.

Egészségügyi ellátásra való jogosultság
A prostituáltak egészségügyi ellátásának tárgyalása során egyszerre van könnyű és nehéz dolgunk. 
A hatályos magyar jogszabályok alapján nincs kifejezetten a célcsoport egészségügyi ellátására sza-
kosodott intézményrendszer, emiatt a prostitúcióban élő személyek – az általános feltételrendszer 
teljesülése esetén – a teljes társadalom számára igénybe vehető egészségügyi ellátórendszer szolgálta-
tásaira jogosultak. 

Az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele alapvetően az érvényes egészségbiztosítási jogvi-
szony függvénye. 

A jogviszony fennállásának feltétele az egészségbiztosítási járulék fi zetése, amely rendes esetben 
akkor tekinthető rendezettnek, ha a szolgáltatás igénybevevője (a teljesség igénye nélkül):
• munkabérrel; vagy
• tanulói jogviszonnyal; vagy
• valamilyen rendszeres állami/önkormányzati pénzbeli ellátással rendelkezik.
Amennyiben az egészségbiztosítási jogviszony járulékfi zetés hiányában nem áll fenn, úgy azt a tele-
pülési jegyző a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54. szakasza 
alapján egy évre természetbeni juttatás formájában állapíthatja meg.

Specifi kus egészségügyi helyzetek
A mindenkire érvényes feltételek mellett az alábbiakban a prostituált személyek élethelyzeteiből faka-
dó speciális egészségügyi helyzetekre igyekszem kitérni. 

A prostitúció Magyarországon a 18. életév betöltése után a települések által kijelölt türelmi zónák-
ban – vagy azok hiányában a védett zónán kívül – egyéni vállalkozói engedély kiváltásával, legálisan 
folytatható tevékenység. 
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Az ilyen módon végzett prostitúciós tevékenység további feltétele, hogy az érintett érvényes orvosi 
igazolással rendelkezzen. Az igazolás:
• kiállítására és az ahhoz szükséges orvosi vizsgálat elvégzésére bőr- és nemibeteg-gondozó egész-

ségügyi szolgáltató jogosult;
• három hónapig érvényes;
• kiállításának kezdeményezése a prostituált feladata;
• vérbaj (szifi lisz), kankó (gonorrhoea), HIV, szexuális úton terjedő Chlamydia-fertőzés, valamint 

hepatitis B-fertőzés megállapítására irányuló vizsgálatok eredményeit tartalmazza.

A fent említett igazolás kiváltásának térítési díja 20 000 Ft. A prostituáltak a jelzett összeget sok eset-
ben nem tudják megtéríteni. A célcsoport szűrővizsgálati költségeinek csökkentésére kevés esetben 
van lehetőség.
Szervezett szűrőbusz használata, a vizsgálatok segítése, népszerűsítése „szigetszerűen” jellemző a cél-
csoport ellátásai között.
Természetesen a prostituált személyek is (mint minden állampolgár) térítésmentesen vehetik igénybe 
a nőgyógyászati szakrendeléseket és az egyes szűrővizsgálatokat. Az egészségügyi igazolással ez utób-
bi nem összetévesztendő, hiszen az igazoláshoz kötött vizsgálat a kötelezően elvégzendő szűréseket 
tartalmazza, amely a „szolgáltatás” nyújtásának jogszabályi feltétele.

Abortusz 
A prostituált nők nem kívánt terhességének kockázata rendkívül magas. A beavatkozás komoly fi zikai 
megterhelést jelent, nem beszélve a művi abortusz számtalan potenciális szövődményéről. A fi zikai 
fájdalmakon túl talán még jelentősebb a terhességmegszakítás érzelmi terheinek feldolgozása. A pros-
tituáltak gyakran inadekvát módon, tudatmódosító szerek használatával igyekszenek enyhíteni az 
emocionális sokkot, tovább rontva az egyébként is rossz egészségügyi állapotukat.

Az abortusz csak a jogszabályban meghatározott időkorláton belül végezhető el legálisan, fősza-
bály szerint a terhesség 12. hetéig – az alábbi esetekben:
a) ha azt az állapotos nő egészségét súlyosan veszélyeztető körülmény indokolja;
b) a magzat orvosi szempontból valószínűsíthetően súlyos fogyatékosságban vagy egyéb károsodás-

ban szenved;
c) a terhesség bűncselekmény következménye;
d) az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén (a törvényi defi níció szerint súlyos válsághelyzet az, 

amely testi vagy lelki megrendülést, illetve társadalmi ellehetetlenülést okoz).
A 18. hétig elvégezhető a terhesség megszakítása, ha a kérelmező korlátozottan cselekvőképes vagy 
cselekvőképtelen (például ha kiskorú), ha a nő önhibáján kívül, egészségi oknál fogva vagy orvosi 
tévedés miatt nem észlelte a terhességét, valamint abban az esetben, ha a nő az egészségügyi intéz-
mény vagy más hatóság mulasztása miatt lépte túl a 12 hetes időkorlátot. Ezeknek a feltételeknek a 
törvényben meghatározott okok valamelyike miatt, tehát ha a nő vagy a magzat egészsége veszélyben 
van, illetve bűncselekmény vagy súlyos válsághelyzet esetén is fenn kell állniuk.

A 20. hétig végezhető el az abortusz, ha 50% esélye van annak, hogy a magzatnál genetikai rend-
ellenesség vagy egyéb súlyos ártalom jelentkezik. Ha a diagnosztikai eljárás elhúzódik, a terhességet 
a 24. hétig meg lehet szakítani.

8. Forrás: http://abortusz.info/info/jogi-szabalyozas.
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Függetlenül attól, hogy mennyire előrehaladott a terhesség, bármikor elvégezhető az abortusz, ha arra 
az anya életének megmentése érdekében van szükség, vagy olyan magzati rendellenességre derül fény, 
amely a születés utáni élettel összeegyeztethetetlen.

Kötelező tanácsadás és várakozási idő 
Ha a nő súlyos válsághelyzetre hivatkozva kérelmezi az abortuszt, két tanácsadáson kell részt vennie 
a Családvédelmi Szolgálatnál, amelyek közül az első a magzat megtartása érdekében történik. Fontos 
megjegyezni, hogy az első tanácsadást az állapotos nő anonim módon veheti igénybe.

A védőnő ezek után tájékoztatja a nőt a gyermekvállalás esetén igénybe vehető anyagi és termé-
szetbeni támogatásokról, az állami, önkormányzati és társadalmi segítségnyújtás módjairól, valamint 
a fogantatásról, a magzat fejlődéséről és az abortusz veszélyeiről, illetve annak lehetséges hosszú távú 
kihatásairól.

A válsághelyzet okait a védőnő nem vizsgálhatja, ezek feltárására a kérelmező nem kötelezhető, a 
súlyos válsághelyzetet elég a terhességmegszakítási kérőlap aláírásával igazolnia.

Az első tanácsadást követő harmadik napon kerülhet sor legkorábban a második tanácsadásra. 
Ha a nő továbbra is fenntartja kérelmét, ekkor már célzottan a terhességmegszakítás elvégzésének 
módjáról, körülményeiről és a beavatkozás után elérhető segítségről kap tájékoztatást.

A terhességmegszakítás térítési díja 
Főszabály szerint a beavatkozás térítésköteles.
Szociális helyzet függvényében, anyagi rászorultság alapján azonban van lehetőség arra, hogy a kérel-
mező csupán a térítési díj felét vagy 30%-át fi zesse meg, illetve indokolt esetben teljesen mentesüljön 
a díjfi zetés alól.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye alapján 2011. január 1-jétől az abortusz té-
rítési díja 29 710 Ft.
Ötven százalékos kedvezményre jogosultak az átmeneti segélyben és különböző átmeneti támo-
gatásban részesülők.
A térítési díj 30%-át kell megfi zetnie azoknak, akik rendszeres segélyben vagy állami támogatás-
ban részesülnek.
Térítésmentes a beavatkozás a magasabb összegű családi pótlékban, fogyatékossági támogatás-
ban, vakok személyi járadékában, rendszeres szociális segélyben részesülőknek.

Az ártalomcsökkentő ellátások (többek között a nem kívánt terhesség megelőzésére irányuló térí-
tésmentes óvszer), amelyek a célcsoport egészségügyi helyzetének romlását akadályoznák meg vagy 
szinten tartását segítenék elő, szintén nehezen hozzáférhetők, jellemzően egy-egy szervezet munká-
jának részterületét képezik. Speciálisan a prostituáltak számára felállított, szervezett intézményrend-
szer sem szociális, sem egészségügyi területen nem létezik. 

Az említett súlyos hiányosságok korrigálása érdekében nehézkes állami vagy uniós alapokat le-
hívni az elérhető pályázati források szűkössége miatt.

9. Forrás: http://abortusz.info/info/jogi-szabalyozas.
10. Forrás: http://abortusz.info/info/jogi-szabalyozas.
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Fehér Katalin–Szabó András:

AZ UTCAI PROSTITÚCIÓ ÁTTEKINTÉSE A MAGYARORSZÁGI 
JOGI SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN

Magyarországon az üzletszerű kéjelgés fogalmát mint bűncselekményt 1993-ban helyezték hatályon 
kívül, azonban 1999-ig szabálysértésként kezelte a joggyakorlat. A szervezett bűnözés, valamint az 
azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódo-
sításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény életbelépésével bevezették a „tiltott kéjelgés” fogalmát, 
amely alapján a prostitúció – bizonyos feltételek teljesítése esetén – legális tevékenységgé vált.

Ez a fejezet áttekintést nyújt a témával kapcsolatos, jelenleg hatályos jogszabályokról. Mielőtt mé-
lyebben elmerülnénk a témában, fontos néhány fogalmat tisztázni. 

Fogalmak

Prostituált: az a személy, aki anyagi ellenszolgáltatásért szexuális szolgáltatást nyújt, függetlenül az 
ellenszolgáltatás nyújtásának időpontjától, illetve attól, hogy az ellenszolgáltatás a szexuális szolgálta-
tás igénybe vevőjétől vagy – a szolgáltatásra tekintettel – más személytől származik.
Szexuális szolgáltatás: a prostituált olyan, a szolgáltatást igénybe vevővel való testi érintkezést is 
igénylő tevékenysége, amely a szolgáltatást igénybe vevő szexuális vágyának felkeltésére, illetve annak 
kielégítésére irányul.
Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan magán-, állami vagy önkormányzati tulajdon-
ban álló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a közterületnek 
közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét.
Védett övezet: a közterületnek az e törvény, illetve a települési (Budapesten a fővárosi) önkormányzat 
(a továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete rendeletében meghatározott azon része, ahol a 
prostituált a szexuális szolgáltatásra nem ajánlkozhat fel, szexuális szolgáltatást nem nyújthat, a vé-
dett övezetre vonatkozó tilalmakat a közterület e részén fekvő nyilvános helyre is alkalmazni kell.
Türelmi zóna: közterületnek az önkormányzat rendeletében a prostitúció tömeges megjelenése ese-
tén kijelölt azon körzete, ahol a prostituált szexuális szolgáltatásra felajánlkozhat vagy a szexuális 
szolgáltatására irányuló kezdeményezést elfogadhatja.
A prostitúció tömeges megjelenése: a prostituáltak folyamatos vagy idényjellegű nagyobb számú 
egyidejű megjelenése, olyan területi koncentrálódása, amely alkalmas a település nyugalmának meg-
zavarására.
Szexuális szolgáltatásra felajánlkozás: a prostituáltnak közterületen vagy nyilvános helyen máshoz 
címzett, a szexuális szolgáltatása nyújtására irányuló szóbeli felhívása (aktív felajánlkozás), a prosti-
tuáltnak a szexuális szolgáltatásra irányuló ráutaló magatartása (passzív felajánlkozás), illetve a sze-
xuális szolgáltatást igénybe venni kívánó felhívásának elfogadása.
A szexuális szolgáltatás zaklató jellegű felajánlása: más személy mozgásának, illetve a más személy 
által vezetett jármű elindulásának, mozgásának megakadályozása, megzavarása, agresszív, szemé-
remsértő szóbeli felhívás, illetőleg a prostituált erre utaló magatartása.
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A szexuális szolgáltatásra felajánlkozás eltűrése: a nyilvános helyet üzemeltető, vagy az ott fog-
lalkoztatott olyan magatartása, amely ösztönzőleg hat a prostituáltak folyamatos tevékenységére.
(Forrás: az 1999. évi LXXV. törvény 4. szakasza.)

A fogalmak tisztázását követően a prostitúciónak mint legális tevékenységnek a jogi kereteit fordított 
megközelítéssel mutatjuk be. Ennek lényege – a jogalkotó is ez alapján járt el –, hogy bemutatjuk a 
prostitúció illegális formáit, azaz a prostitúcióval kapcsolatba hozható szabálysértéseket és bűncse-
lekményeket. Ami pedig e kategóriákon kívül esik, az értelemszerűen engedélyezett. 

A prostitúció kezelésének egyes közrendvédelmi szabályai

A prostituált nem folytathatja tevékenységét: 
a) a közútnak a közúti járművek közlekedésére szolgáló területén;
b) az autópályától, az autóúttól, illetve lakott területen kívül az egy-, illetve kétszámjegyű főútvonal-

tól számított 100 méteren belüli területén;
c ) lakott területen a főútvonaltól számított 50 méteren belüli területén;
d) a népképviseleti, közigazgatási, bírósági, ügyészi szervek, valamint diplomáciai és konzuli kép-

viseletek és az ezzel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és tagjaik elhelyezésére szolgáló 
épületek, köz- és felsőoktatási, köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, szociális, közmű-
velődési feladatok ellátására rendelt épületek, a személyforgalom célját szolgáló terminálok (repü-
lőtér, pályaudvar, hajóállomások), a nyilvántartásba vett egyházak szertartásaira szolgáló intéz-
mények, a Magyar Honvédség objektumai, valamint a temetkezési és egyéb kegyhelyek területén, 
illetve a közterületen azoktól számított 300 m távolságon belüli területén;

e) az olyan mellékutcákban, ahol a kiskorúak oktatását, nevelését, gyógyítását, tartós elhelyezését 
szolgáló, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény működik. (Forrás: az 1999. évi 
LXXV. törvény 7. szakasza.)

A b–d. pontban meghatározott távolságot közterületen az épület, illetőleg a közút határvonalának 
bármely pontjától lehet számítani.

A többlakásos ház közös tulajdonban vagy használatban álló területén, közterületen elhelyezett léte-
sítményekben, illetőleg járműben, valamint a védett övezeten belül a nem lakás céljára szolgáló helyi-
ségben a prostituált szexuális szolgáltatást nem nyújthat.

Az önkormányzat a prostitúció tömeges megjelenése esetén rendeletében egy türelmi zónát jelöl-
het ki. Kivételesen – ha egy türelmi zóna kijelölése nem lehetséges – több türelmi zóna is létesíthető.
A közterületi prostitúció folyamatos észlelése esetén türelmi zóna kijelölése nem mellőzhető az öt-
venezer lélekszám feletti települések esetében.

Az önkormányzat rendeletében a védett övezeteken kívül a közterület más részein, illetve az 
ott működő egyes nyilvános helyeken is megtilthatja a prostituáltak tevékenységét. Türelmi zóna 
létesítése esetén az önkormányzat a távolsági korlátozásoktól akkor térhet el, ha a zóna határvonala 
másként nem jelölhető ki. Az önkormányzat a védett övezeteken kívül időben is korlátozhatja a 
prostituáltak tevékenységét. Az önkormányzat e jogosultságát – türelmi zóna kijelölése esetén – a 
zónában folyó közcélú rendezvények időtartama alatt is érvényesítheti. (Forrás: az 1999. évi LXXV. 
törvény 8. szakasza.)
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• A prostituált nem ajánlkozhat fel: 18 évnél fi atalabb személynek, illetve csak 18. életévét betöltött 
személy ajánlatát fogadhatja el.

• A prostituált szexuális szolgáltatásra történő felajánlkozása, nem lehet zaklató másokra nézve.
• A prostituált szexuális szolgáltatásra nem ajánlkozhat fel, ha nem rendelkezik az egészségügyért 

felelős miniszter rendeletében előírt orvosi igazolással. (Forrás: az 1999. évi LXXV. törvény 9. sza-
kasza.)

• Az orvosi igazolásnak meg kell felelnie a prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 
41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet előírásainak.

A büntetési tételekről

Amennyiben a prostituált a fent említettek közül bármelyik kategóriát megszegi, úgy tiltott kéjelgés 
esete áll fenn: „Aki a külön törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján hozott önkormányzati 
rendeletben a szexuális szolgáltatással összefüggő korlátozást, illetve tilalmat megszegi, szabálysértést 
követ el.” (Forrás: a 2012. évi II. törvény 172. szakasza.) Ilyen esetben szabálysértést követ el, amely az 
alábbi módon büntethető: 

A büntetési tétel lehet: elzárás, vagy 300 000 forintig terjedő pénzbírság (forrás: az 1999. évi 
LXXV. törvény 143. szakasza).

Az elzárásról bővebben a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilván-
tartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 9., 10. szakaszában olvashat.

A pénzbírságról bővebben a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyil-
vántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 11., 12., 13. szakaszában olvashat.

A kiszabható bírságot a fennálló körülmények az alábbi módon befolyásolhatják:
A halmazati büntetésről és az ismételt elkövetésre vonatkozó büntetésről bővebben a szabálysértések-
ről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
23. szakaszában olvashat.

Az utcán dolgozó prostituáltak leggyakrabban helyszíni bírságot kapnak, ezért fontosnak tartottuk, 
hogy ismertessük a hivatalos helyszíni megbírságolásnak a feltételeit és következményeit, különösen, 
ha az illető nem ismeri el a tettét a helyszínen.

A helyszíni bírságról bővebben a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 18., 20., 21. és 99. szakaszában olvashat.

Előfordulhat, hogy az utcán dolgozó prostituált még nem töltötte be 18. életévét. Ebben az esetben az 
alábbi rendelkezés szerint szabható ki helyszíni bírság:

A fi atalkorúakra vonatkozó rendelkezésekről bővebben a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 27. szakaszában 
olvashat.

Egyéb, a prostitúcióval közvetetten összefüggő szabálysértések

Szexuális szolgáltatásra való felhívás tilalma (a 2012. évi II. törvény 184. szakasza), a közerkölcs meg-
sértése (192. szakasz), köztisztasági szabálysértés (196. szakasz).



47Az utcai prostitúció áttekintése a magyarországi 
jogi szabályozás tükrében

A prostitúcióval közvetlenül vagy közvetetten összefüggő bűncselekmények és büntetési tételeik

Emberkereskedelem (a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 175/B. szakasza), üzlet-
szerű kéjelgés elősegítése (205. szakasz), kitartottság (206. szakasz), kerítés (207. szakasz), megrontás 
(202/A. szakasz).

ÖSSZEGZÉS

A jogszabályok áttekintéséből kiderül, hogy a prostitúció Magyarországon legális ugyan, azonban a 
legális formában történő működtetése szinte lehetetlen. Ennek legfőbb oka, hogy az önkormányzatok 
nem hajlandóak kijelölni a türelmi zónákat a fennhatóságuk alá tartozó területeken. Az önkormány-
zatok a jogszabály ellenére ezt könnyen megtehetik: egyrészről azt állítják, hogy nincs tömeges pros-
titúció, másrészről inkább vállalják a mulasztás miatt kiszabott büntetés megfi zetését. A prostituál-
taknak ezek után nagyon nehéz olyan helyet találni, ahol nem sértik meg a védett övezet kategóriáját.
Az utcai szociális munka során gyakran találkozunk azzal a problémával, hogy a szexuális szolgál-
tatás védett övezeten belül zajlik. Az állandó büntetések és azok kifi zetése komoly anyagi problémát 
jelent az egyébként is nehéz anyagi helyzetben lévő utcai prostitúcióban élőknek. 

A prostitúcióhoz kapcsolódó bűncselekmények felderítése és bizonyítása komoly nehézségekbe ütkö-
zik, ha az áldozatok nem tesznek feljelentést, illetve nem tanúskodnak a bűncselekményt elkövetők 
ellen, és mivel az intézményi háttér nagyon hiányos, és az áldozatok általában meg vannak félemlítve, 
erre sokszor nem kerül sor. Ilyen módon az elkövetett bűncselekmények feltáratlanok maradnak vagy 
bizonyíték hiányában lezárják őket.

A prostitúció legalizálása összességében nem érte el az elvárt hatást, az illegális prostitúció és 
az emberek kizsákmányolása nem csökkent. A prostitúció miatti áldozattá válás kockázata tovább-
ra is nagyon magas, a prostituáltak társadalmi megítélése pedig továbbra is nagyon kedvezőtlen és 
stigmatizáló.

Jogszabályi források

1999. évi LXXV. törvény a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabálya-
iról és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról; értelmező rendelkezések: 4. szakasz.
1999. évi LXXV. törvény a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabá-
lyairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról; III. fejezet: A prostitúció kezelésének egyes közrendvédelmi 
szabályai: 7., 8., 9. szakasz.
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről: 
172. szakasz.
1999. évi LXXV. törvény a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabá-
lyairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról; III. fejezet: A prostitúció kezelésének egyes közrendvédelmi 
szabályai: 143. szakasz.
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről: 
9., 10. szakasz.
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről: 
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11., 12., 13. szakasz.
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről: 
23. szakasz.
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről: 
18., 20., 21., 99. szakasz.
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről: 
27. szakasz.
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről: 
184., 192., 196. szakasz.
1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről: 175/B., 205., 206., 207., 202/A. szakasz.
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Manuela Diegmann, Andrea Feller, Michael Herzig, Ursula Kocher, Julia Kuruc:

MEGELŐZÉS, TÚLÉLÉSI SEGÍTSÉG ÉS SZOCIÁLIS MUNKA
A ZÜRICHBEN PROSTITÚCIÓBAN ÉLŐ NŐK SZÁMÁRA

Szerkezeti keretfeltételek a Zürichben prostitúcióban élő magyar nők számára

A következőkben a Flora Dorának a prostitúcióban élő magyar nők tevékenységeivel kapcsolatos gya-
korlati tapasztalatait ismertetjük. A tapasztalatok, a helyi szabályozások, a felajánlott támogatások és 
a szolgáltatások köre is állandóan változik. Természetesen az sem kizárható, hogy a prostitúcióban élő 
nők ezeket a szolgáltatásokat a gyakorlatban nem veszik igénybe, egyrészről mert nem kapnak kellő 
tájékoztatást, másrészről mert túl messze vannak a központtól.

Jogi helyzet

Svájc szövetségi állam. Vannak egységes jogszabályai és van alkotmánya, de rendelkezik kantonszin-
tű és közösségi szintű törvényekkel és szabályokkal is. Ez azt jelenti, hogy a prostitúció gyakorlatát 
területenként eltérő jogszabályok szabályozhatják, amelyeknek azonban meg kell felelniük az állami 
szinten hozott jogszabályi előírásoknak. A prostitúció engedélyezett, adóköteles gazdasági tevékenység 
Svájcban. Az alkotmány 31. cikke szabályozza, amely a Svájc területén végzett szabad gazdasági tevé-
kenységekkel kapcsolatos előírásokról rendelkezik. Az alkotmánybíróság a prostitúció gyakorlását is 
szabad tevékenységként értelmezi. A büntetőtörvény 195. cikke korlátozó rendelkezéseket tartalmaz a 
tevékenységre vonatkozóan és tiltja:
• a prostitúcióra ösztönzését vagy vannak elősegítését; valamint
• a személyes szabadság korlátozását.

A prostituáltnak nem írhatják elő, hogy mikor, hol vagy hogyan dolgozzon, ugyanakkor be kell tar-
tania a kantonban hatályos jogszabályokat és a közösségi előírásokat. A települések védett utcai zónát 
jelölhetnek ki a tevékenyéghez engedélyezett hely és időpont megjelölésével. Zürichben is ez a helyzet. 
Ha az adott településen nincs védett utcai zóna, akkor korlátozások lehetnek érvényben arra nézve, 
hogy a tevékenység hol végezhető nyilvánosan. Svájcban csak 16 éven felüliek végezhetnek prostitú-
ciós tevékenységet. A korhatárt hamarosan 18 évre emelik, Zürichben már csak a 18 év felettiek vé-
gezhetnek ilyen tevékenységet. A külföldiekre más jogszabályi rendelkezések vonatkoznak, amelyek 
értelmében a külföldi állampolgárok csak 18 éves kor fölött élhetnek prostitúcióban.

Nagykorú magyar állampolgárok kétféle módon vehetnek részt a prostitúcióban Zürich utcáin:
• A prostituáltnak le kell telepednie Zürichben. Svájc és az Európai Unió egyes tagállamai között 

megállapodás van érvényben a munkaerő szabad áramlásáról. Az önálló munkavégzés nyolc 
tagállam, köztük Magyarország esetében is engedélyhez kötött. A kérvényt a zürichi kanton be-
vándorlási hivatalához kell benyújtani, amelyben igazolni kell az önálló munkavégzésre való al-
kalmasságot. Ha ez sikerül, a bevándorlási hivatal öt évre szóló B EG/EFTA engedélyt állít ki. 
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A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a kérelmezési eljárások gyakran kudarcba fulladnak, mert 
a prostitúcióban élő nők nem tudnak lakásbérleti szerződést felmutatni, ami a B engedély kiadá-
sának elengedhetetlen feltétele. Ha a kérelmező szakmát szeretne váltani, akkor érvényes munka-
szerződéssel nem önálló munkavégzésre is feljogosító B engedélyt kaphat.

• A prostituált önálló munkavállalóként jelentkezik Zürichben: ez a kivételes szabályozás uniós meg-
állapodáson alapul. A prostituáltak legfeljebb évi 90 napig dolgozhatnak prostituáltként Svájcban, 
amihez nem kell külön engedélyt kérniük, elég csak be- és kijelentkezniük a helyileg (Zürich kanton) 
illetékes Gazdasági és Munkaügyi Hivatalban. E lehetőségnek köszönhetően jelentős mértékben 
megemelkedett a prostitúcióban élő nők száma Zürich leglátogatottabb védett zónájában, a Sihlquai 
környékén, mivel a kelet-európaiak többsége ezt az itt-tartózkodási módot részesíti előnyben.

• A 2012. július 1-jén életbe lépett zürichi prostitúciós törvény mind az utcai, mind a bordélyházak-
ban zajló prostitúciót szabályozza. Ennek értelmében 2013. január 1-jétől az utcai és a bordélyházi 
prostitúció is engedélyköteles tevékenység lesz. A kérelmezőnek személyesen kell a rendőrségen 
kérvényeznie az utcai prostitúcióra vonatkozó engedélyeket, ahol egyúttal tájékoztatják a jogairól, 
kötelességeiről és az igénybe vehető támogatásokról. Az engedély kiadásának feltétele, hogy az 
érintett személy cselekvőképes és nagykorú legyen, jogosult legyen Svájcban munkát vállalni, és 
rendelkezzen érvényes betegbiztosítással. Ez az engedélykérési kötelezettség a folyamatban levő 
üggyel rendelkező uniós polgárokra és a Svájcban letelepedett személyekre egyaránt vonatkozik. 
Minden más jogviszonyban – különösen a betegbiztosítást és a társadalombiztosítást tekintve – az 
Unió polgárai csak a letelepedés után rendelkeznek a svájci állampolgárokkal azonos jogkörökkel. 
Azok a prostituáltak, akiknek az ügyük folyamatban van, nem jogosultak svájci betegbiztosítás 
igénybevételére, nekik európai betegbiztosítási kártyával kell rendelkezniük.

• Az új, hatályba lépő prostitúciós törvény értelmében a védett utcai zónák száma jelentős mérték-
ben le fog csökkenni Zürichben.

Szociális támogatás

A Flora Dora alapítvány sok ügyfele a társadalom peremére szorul. Sokuk mögött nem áll olyan csa-
lád vagy társadalmi háttér, amely segítené, támogatná őket nehéz helyzetükben. Többük migráns 
háttérrel is rendelkezik, néhányuk pedig illegálisan folytat prostitúciós tevékenységet. A prostitúció 
természetesen megnehezíti a számukra, hogy beilleszkedjenek a lakókörnyezetükbe. A megbélyegzés, 
a tartózkodási státuszuk és az alacsony iskolázottságuk miatt nagyon nehéz olyan munkahelyet talál-
niuk, amely biztos anyagi hátteret biztosít a számukra. A Flora Dora sok ügyfele nagy mennyiségben 
fogyaszt drogot, alkoholt vagy gyógyszert. Az alapítvány munkatársaihoz a prostitúcióban élő nők 
általában akkor fordulnak, ha kiesnek a munka világából, és támogatásra szorulnak. Ilyen esetekben 
a tanácsadás csak alacsonyküszöbű szinten lehetséges, addig, amíg a nők bizalma és önértékelése any-
nyira megerősödik, hogy újra aktívan és önállóan tudják élni az életüket. 

A tanácsadás során, de akár a spontán, alacsonyküszöbű utcai vagy buszban folytatott beszélgeté-
seknél is sor kerül a prostitúcióban élő nők személyes erőforrásainak a felmérésére, és a környezetük-
be való reintegrálódás lehetőségeinek áttekintésére. Szóba kerül az anyagi helyzetük, a más munká-
ban való elhelyezkedés lehetősége, illetve a lakhatás és a szociális háló kérdése is.

A következőkben azokat a zürichi támogatási formákat és szolgáltatásokat mutatjuk be, amelye-
ket a Flora Dora kifejezetten a magyar prostituáltak számára kínál, és amelyeket a probléma forrásai 
szerint strukturál. 
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Alapszükségletek: lakhatás, étkezés, ruházkodás
Zürichben különféle nem kormányzati szervezetek működnek (NGO-k), amelyek a szükségben 
lévő emberek alapszükségleteinek kielégítésében nyújtanak támogatást, legtöbbször az érintett tar-
tózkodási státuszától függetlenül. A Flora Dora a következő szolgáltatásokat ismeri, és elsősorban 
ezeket ajánlja:
• Szállás: Télen az üdvhadsereg és a Sieber szociális intézmény üzemeltet menedékeket. A magya-

rok egy éjszakára vehetik igénybe a városi éjjeli menedéket az év bármely szakában. 
• Étkezés: Az üdvhadsereg hétvégente ételt oszt a Flora Dora buszán. Más helyeken is kínál ingye-

nes vagy nagyon olcsó ennivalót. Ételt a Sieber szociális intézmény szolgáltatási pontjain és a Café 
Yuccában, a városmisszióban is osztanak.

• Ruházat: Az említett szervezetek a ruházkodásban is tudnak segíteni, a magyarok azonban alig 
élnek ezzel a lehetőséggel. 

• A magyarok a fent említett szolgáltatásokat általában csak akkor veszik igénybe, ha nem tudnak 
elég pénzt keresni a prostitúcióval. Erre engedély hiányában vagy munkaképtelenség esetén ke-
rülhetne sor, azonban ilyen esetekben a magyar nők általában hazautaznak Magyarországra.

Hazatérés

Vannak esetek, amikor a prostitúcióban élő nők nem tudják megszerezni a hazautazásához szükséges 
pénzt. Ilyen esetekben a Zentrale Abklärungs- und Vermittlungsstelle (ZAV) hivatal illetékes Zü-
richben, amely délelőttönként fogadja az ügyfeleket. Ahhoz, hogy a ZAV kifi zesse a buszutat, az ügy-
feleknek be kell mutatniuk a konzulátusi igazolást arról, hogy vagyontalanok, és hogy a konzulátus 
nem fi zeti ki a hazaút díját. A konzulátus ideiglenes útlevelet állít ki, ha nincsenek meg az utazáshoz 
szükséges dokumentumok. Különleges esetekben a városmisszió is kifi zetheti a hazajutás költségeit. 
Mindkét lehetőség egyszer vehető igénybe. 

Áldozatsegítés

Az áldozatsegítési törvény Svájc-szerte kötelező erejű. 1993 óta van hatályban, és célja elsősorban 
a szexuálisan bántalmazott személyek és a kiskorú áldozatok védelme. Az áldozatsegítési törvény a 
tanácsadásról, a védelemről, a jogi eljárás során alkalmazandó jogokról, a kártalanításról és az anya-
gi segítség biztosításáról rendelkezik. A Flora Dora ügyfelei a leggyakrabban szexuális bántalmazás 
vagy emberkereskedelem miatt válnak jogi eljárások résztvevőivé.

• Szexuális erőszak
Súlyos szexuális bántalmazás esetén a Flora Dora orvoshoz, rendőrségre és igazságügyi 
orvosszakértői vizsgálatokra kíséri a sértettet. Ezt követően speciális sürgősségi segélyszolgálat 
tanácsadására küldik az érintetteket (nemi erőszakot elszenvedett nőknek fenntartott telefonos 
tanácsadó szolgálat), ahol széles körű tájékoztatást nyújtanak nekik a jogaikról és lehetőségeik-
ről. Ha a nő nem csak tanácsadást szeretne igényelni, akkor általában feljelentést kell tennie a 
tettes ellen. Ügyvédnő segítségének igénybevételére csak ezután kerülhet sor. Az ügyvéd feladata 
képviselni a sértettet az eljárásban, és a sértett (anyagi) követeléseinek érvényt szerezni. A svájci 
tartózkodási státusz nem változik meg szexuális erőszak esetén, tehát a prostitúcióban élő magyar 
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nőnek legkésőbb három hónapon belül el kell hagynia Svájcot, ha nincs érvényes tartózkodási 
engedélye. Emberkereskedelem esetén azonban teljesen más a helyzet.

• Emberkereskedelem
A Flora Dora újra és újra találkozik olyan esetekkel, ahol kényszerítés vagy nyomás hatására lesz 
valakiből prostituált. Előfordul az is, hogy a Flora Dora olyan helyzetekkel szembesül, amelyek-
ben nők zsákmányolnak ki nőket. Az ügyfelek között mindkét esetre van példa, a szerepek pedig 
gyakran felcserélődnek és nem mindig különíthetők el egymástól, ezért az alapítvány egyáltalán 
nincs könnyű helyzetben. A Flora Dora általános tájékoztatást nyújt a nőknek arról, hogy milyen 
támogató szolgáltatást vehetnek igénybe kizsákmányolás esetén. A segítők diszkréten kezelik az 
olyan nők ügyét, akiknél emberkereskedelem gyanúja áll fenn. Ilyen módon a Flora Dora rend-
szeresen irányítja ügyfeleit a FIZ-hez, ahol az emberkereskedelem és a migráció női áldozataival 
foglalkoznak. Ha a nő feljelenti a tettes(eke)t, az eljárás időtartama alatt Svájcban tartózkodhat, és 
az élet minden területén segítséget kap. Ha az áldozat haza akar menni Magyarországra, a FIZ az 
IOM-mel (International Organisation for Migration) közösen szervezi meg a hazajutását, és adott 
esetben a visszailleszkedést elősegítő anyagi segítséget nyújt a számára.

Speciális szolgáltatások prostitúcióban élők számára

Zürichben legalább öt szervezet kínál tanácsadást és támogatást. A szolgáltatások különfélék, az aláb-
biakban a közös szolgáltatásokat soroljuk fel: 
• FIZ: migráció és emberkereskedelem, női emberkereskedelem és női migrációs szakellátás; 
• Isla Victoria: klubokban, kabarékban, szalonokban dolgozó szexmunkások;
• AIDS-eseket segítő zürichi szolgálat: STD-felvilágosítás, védekezés, gyógykezelés;
• Üdvhadsereg (Rahab): felkereső szociális munka klubokban, kabarékban, szalonokban;
• Flora Dora női tanácsadó szolgálat: utcai prostitúcióban élőkkel való munka.

Gazdasági segítség

A jelentkezési eljárás alatt lévő személyek nem jogosultak anyagi természetű szociális segítségre. Csak 
akkor kaphatnak szociális támogatást, ha letelepedési engedéllyel és legalább B engedéllyel rendelkez-
nek. Ha azonban huzamosabb ideig veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, akkor félő, hogy nem 
hosszabbítják meg az engedélyüket, miután az lejárt. A Flora Dora magyar ügyfelei gyakorlatilag 
szinte alig igényelnek szociális támogatást.

Egészségügy

A magyarul beszélő prostituáltak egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését három szinten 
szabályozzák:
Minden Zürichben tartózkodó prostituált státuszától függetlenül az alábbi öt támogatási formára 
jogosult. Miután szükséges a német nyelvtudás, a Flora Dora igény szerint kíséretet és tolmácsot is 
biztosít.
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• A Flora Dora buszának orvosnője szerdánként 21 és 23 óra között rendel a buszon. Az ügyféllel 
való beszélgetés alapján rövid anamnézist vesz fel, igény szerint receptet ír fel, illetve gyógyszeres 
kezelést ír elő. Sürgős esetben ingyenes fájdalomcsillapítót ad. Igény szerint szifi liszgyorstesztet 
végez. A konzultáció során Depot Provera (háromhavi fogamzásgátló injekció) beadására is van 
lehetőség. Az oltás 40 CHF-ba kerül és kizárólag terhességi teszt elvégzése után lehet beadatni.
A doktornő igény szerint húgyhólyaggyulladás kimutatására szolgáló vizelettesztet is el tud vé-
gezni a helyszínen. Szükség esetén további nőgyógyászati vizsgálatokra küldheti a prostituáltat. 

• Ha az illetőnek nincs betegbiztosítása, 60 CHF-ért komplex ambuláns nőgyógyászati konzultáci-
ón vehet részt. Az illetékes intézményben dolgozó orvosnők és nővérek a prostitúcióban élő nők 
ellátására specializálódtak. Bármilyen nőgyógyászati vizsgálatot, tanácsadást elvégeznek (vér-
teszt, terhességmegelőzés, védekezés, STD-kezelés stb.).

• A Meditrinához azok fordulhatnak, akiknek nincsenek személyes dokumentumaik, vagy nem 
rendelkeznek érvényes svájci tartózkodási engedéllyel. Bár a magyarok nem tartoznak ebbe a ka-
tegóriába, a Meditrina általános orvosi és fogorvosi kezelést nyújt a Flora Dora ügyfelei számára, 
ha a Flora Dora munkatársai elkísérik őket. 

• Kórházi sürgősségi ellátás: sürgős esetben az uniós betegbiztosítással nem rendelkező magyarokat 
is ellátják a kórházakban, azonban előfordulhat, hogy az intézmények letétet kérnek az ellátásban 
részesülő személyektől. A sürgősségi ellátást akkor sem szabad megtagadni, ha a sérült nem tudja 
kifi zetni az ellátás díját. A sürgős eset fogalma meglehetősen tágan értelmezhető. Általánosság-
ban elmondható azonban, hogy biztosítástól függetlenül el kell látni azokat, akiknek akut prob-
lémájuk van, és emiatt nem tudnak hazautazni. Bizonyos esetekben a kantoni szociális segítők 
átvállalhatják a kezelés költségeit, ha azok nem fedezhetők más módon. 

• Streetwork droginformációs ifj úsági tanácsadó központ (DIZ): itt bárki ingyenes függőségi ta-
nácsadást kaphat. A kezelés és a terápia előfeltétele a svájci betegpénztári tagság. 

Azok a magyar nők, akiknek van magyar betegbiztosításuk, díjmentesen igényelhetnek európai be-
tegbiztosítási kártyát Magyarországon. Ilyen kártya birtokában – a hatályos betegbiztosítási jogsza-
bályok értelmében – az Unió polgárait Svájcban is ellátják. Ez azonban csak súlyos, nem előrelátható 
betegség esetén vehető igénybe. A kezelési költség önrészét, 93 CHF-ot az esetek többségében kész-
pénzben kell fi zetni, és csak utólag lehet visszaigényelni. Szexuális erőszak esetén a kórháznak közvet-
lenül az uniós betegpénztárral kell elszámolnia, ami nem mindig zajlik zökkenőmentesen. 

A Zürichen letelepedett magyar nőknek svájci betegpénztári tagsággal kell rendelkezniük. A beteg-
biztosítási törvény értelmében ennek birtokában ellátást kapnak, és részt vehetnek a csak letelepedet-
tek számára hozzáférhető szolgáltatásokban, például az ún. „metadon” programban is. 

Gyermekvédelem

A Flora Dora a prostituáltakkal történő munkája során rendszeresen találkozik terhes vagy feltételez-
hetően terhes nőkkel, akikkel gyakran nehéz a terhességükről beszélgetni, mert vagy nem vesznek róla 
tudomást, vagy megpróbálják leplezni. Ennek számos oka lehet. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
terhes prostituáltak nem együttműködőek, és a szükséges vizsgálatokat és tanácsadást nem szívesen, 
vagy egyáltalán nem veszik igénybe. Ritkán azonban sikerül rávenni őket, hogy folyamatos tanács-
adásra járjanak. A segítőre még az együttműködő prostituáltak esetében is rengeteg munka vár. 
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Tapasztalataink szerint sok ügyfélnek van gyermeke, akik máshol vannak elhelyezve. Az ügyfelek 
általában rendkívül érzékenyen reagálnak, ha a gyermekeikről esik szó. Emiatt, és mert a busz nem 
alkalmas túl személyes beszélgetések lefolytatására, nagyon nehéz elmélyülten beszélgetni erről a té-
máról. A Flora Dora csapata számára sok esetben nem világos, hogy tulajdonképpen hol van igény 
segítségre, beavatkozásra. 

A Flora Dora alapvetően az ügyfél érdekeit veszi fi gyelembe. A gyermekek védelme azonban el-
sőbbséget élvez. Az alapítvány belső jelzőrendszerre automatikusan jelenti a terhességeket. Az ala-
pítvány információkat gyűjt az ügyfelek aktuális helyzetéről, ám ügyükben az illetékes hatóságok 
hoznak döntést. Az állapotos prostituáltak felvilágosítást kapnak a helyzetükről és a gyermekükkel 
kapcsolatos felelősségükről, illetve a Flora Dora felelősségéről. A tanácsadás része a felelősök kijelölé-
se, az egyéni tanácsadással történő támogatás (a busz nyitvatartási idején kívül is) és a jelzőrendszer.

Az ügyfelet az őt és a gyermekét érő kockázatokról, az ártalomcsökkentés, valamint az orvosi kezelés 
és ellátás lehetőségeiről is tájékoztatják. Természetesen minden ügyfelet arra ösztönöznek, hogy éljen 
ezekkel a lehetőségekkel. Az ügyfelet igény szerint egy illetékes személy elkíséri az orvoshoz, ahol 
tájékoztatják a terhességmegszakítás lehetőségéről.

Ha az ügyfél nem található, vagy nem működik együtt, akkor veszélyeztetés miatt értesítik a 
gyámhatóságot. Súlyos esetben vagy közveszélyeztetés gyanúja esetén hatósági orvostól vagy normál 
esetben az illetékes kantoni hivataltól szabadságmegvonás kérelmezhető. Ha az anya krízishelyzetbe 
kerül – például magatehetetlenség, drogfogyasztás, öngyilkossági hajlam vagy kockázatos prostitúció 
miatt – a gyermeke jólléte is veszélybe kerül. Szabadságmegvonás esetén a nőt megfelelő intézménybe 
szállítják, ahol megkapja a szükséges kezelést. Esettől függően megvonhatják tőle a gondviselői jogot, 
és gyámot vagy gondviselőt jelölhetnek ki a gyermeknek. 

A magyarok esetében elsősorban az okoz problémát, hogy annál rövidebb ideig tartózkodnak Svájc-
ban, hogy a gyermekvédelmi lépések megtehetők legyenek. Úgy tűnnek el a terhes nők a látókörünk-
ből, hogy nem lehet biztosítani a gyermek jóllétét és biztonságát.
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Sebhelyi Viktória:

A PROSTITÚCIÓBAN ÉLŐ MAGYAR NŐK KERESZTMETSZETI 
VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON ÉS SVÁJCBAN

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

A kutatás célja és az alkalmazott módszerek

E kutatás 2012 májusa és júliusa között, a „Szociális szolgáltatások fejlesztése prostitúcióban élő ma-
gyar nők részére Magyarországon és Svájcban” című projekt11 részeként zajlott le. A kutatás kereszt-
metszeti, leíró jellegű vizsgálat, célja, hogy feltérképezze a Magyarországon és Svájcban dolgozó utcai 
prostitúcióban élő magyar nők származási körülményeit és svájci életkörülményeit, és hogy milyen 
kilátásaik vannak a jövőre nézve.

A kutatási anyag 120 Magyarországon és Svájcban felvett kérdőíven alapul, és 23, a prostitúcióban 
élő nőkkel foglalkozó szakemberrel folytatott interjú, valamint 10, prostitúcióban élő nőkkel készített 
életútinterjú eredményeit is tartalmazza. A Magyarországon és Svájcban felvett kérdőívek eredmé-
nyeit a kutatás során együtt vizsgáltuk, különálló adatok csupán azoknál a kérdéseknél jelennek meg, 
amelyeket csak az egyik országban tettünk fel. Az ilyen eseteket külön jelezzük az elemzésben.

Munkatársaimnak ezúton szeretném megköszönni a kutatás során végzett munkájukat, és azt, 
hogy megosztották velem a prostitúcióban élő nőkkel végzett munkában szerzett tapasztalataikat.
A kérdőívek, interjúvázlatok szerkesztésében a Flora Dora, a Periféria Egyesület, az INDÍT Közalapít-
vány és a Sex Educatio Alapítvány vett részt. A kérdőívek és az interjúk lekérdezéséért külön köszönet 
illeti Hoff mann Krisztát, Fehér Katalint, Tóth Juditot, Cseri Erikát és Kovács Margitot. 

Elsőként a kutatás során alkalmazott módszereket ismertetjük. A konzorciumban részt vevő szerve-
zetek négy munkatársának lehetősége volt két-két hetes zürichi tanulmányúton részt venni a projekt 
keretében. A tanulmányút során a magyar szakemberek közreműködhettek a Flora Dora munkájában 12: 
napközben megkereső utcai szociális munka során, este pedig a Flora Dora által működtetett buszban 
találkozhattak a szolgáltatást igénybe vevő nőkkel. Ennek, és a különféle módszertani megközelítések 
együttes alkalmazásának köszönhetően tudtuk kitöltetni a kérdőíveket. Összetett, elsősorban szociális 
segítői tevékenységünk, valamint kutatói és résztvevő-megfi gyelői pozíciónk is hasznosnak bizonyult13.

11. A Svájci–Magyar Együttműködési Program által társfi nanszírozott Testvértelepülési és Partnerségi Pá-
lyázati Alapnak köszönhetően.
12. A Flora Dora a zürichi önkormányzat által működtetett női tanácsadó iroda. Munkájáról, szolgálta-
tásairól az Utcai szociális munka prostitúcióba élő magyar nőkkel Magyarországon és Zürichben Mód-
szertani kézikönyv „Flora Dora: Utcai szociális munka prostituáltakkal Zürichben” című fejezetében 
olvashat bővebben.
13. A módszertanról bővebben a Utcai szociális munka prostitúcióba élő magyar nőkkel Magyarországon és 
Zürichben Módszertani kézikönyv „Kutatásmódszertan a terepen” című fejezetében olvashat. 
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Zürichben két helyszínen, a Sihlquai környékén14 és a Langstrassén15, Magyarországon pedig három 
városban: Budapesten, Pécsett és Nyíregyházán zajlott a kérdőívek felvétele. Hazánkban 36, Svájcban 
84 kérdőívet töltöttünk ki.

Tapasztalataink szerint a Svájcban dolgozó magyar nők elérése könnyebb volt, mint Magyarországon. 
Ebben közrejátszott a Flora Dora buszának magyar ügyfélforgalma, kint tartózkodásunk alatt napi 
szinten 30–60 magyar nő fordult meg a Sihlquai-n. Az engedélyezett zónához nagyon közel van a 
Langstrasse, ahol a magyar nők száma szintén magas (becslések szerint az utcában dolgozó prosti-
tuáltak fele magyar). A Langstrassén – a magyar nőkön kívül – bolgár, szlovák, thai, kínai valamint 
dél- és közép-amerikai (dominikai, brazil, kolumbiai) prostituáltakkal is találkoztunk. A buszban a 
magyar nők felülreprezentáltságáról beszélhetünk: a Sihlquai-n napi szinten megforduló nők többsé-
ge – 5–10 nőt leszámítva – magyar volt. 

Az interjúalanyokat kódokkal láttuk el a kutatási beszámolóban, az „A” jelű interjúalanyok a prosti-
túcióban élő nőket, az „E” jelű alanyok pedig a prostitúcióban élő nőkkel foglalkozó szakembereket 
jelölik. Interjúalanyaink listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

A PROSTITÚCIÓBAN ÉLŐ NŐK TÁRSADALMI, DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐI

Életkor
A megkérdezettek közül 1953-as születésű volt a legidősebb, 1994-es volt a legfi atalabb válaszadó.
Az átlagéletkor 28 év volt. Itt fontos megjegyeznünk, hogy a kérdőívet kitöltetők többször vélelmezték, 
hogy az interjúalany 18 évesnél fi atalabb, de mivel Zürichben 18 éves kor alatti magyar állampolgár-
oknak nem adnak ki engedélyt, a megkérdezettek feltételezésünk szerint sem a hatóságoknak, sem 
nekünk nem árulták el a valós korukat. Becslésünk szerint a kint tartózkodásunk ideje alatt 4–6 nő 
volt fi atalkorú a Sihlquai-n. Az 1. sz. ábrán látható, hogy a kérdőívet kitöltők 45%-a 21–25 éves, 30%-a 
26 és 35 év közötti, míg 10%-a legalább 41 éves volt. 

A zürichi rendőrség beszámolója szerint a prostituáltak átlag életkora egyre csökken. Gyakran előfor-
dul, hogy a fi atalkorú nők meghamisított személyazonosságit használnak az engedély kiváltásához. 
Ilyen esetekben nem maga az igazolvány hamis, hanem az azt használó nő állítja magáról, hogy elmúlt 
18 éves (más személyi igazolványát használja). 

A rendőrség közlése alapján általában kiskorú prostituáltak az emberkereskedelem áldozatai.  „12 éves 
koromban kezdtem F.-ban [Németországban], de erre nem emlékszem. (...) Erre nem akarok emlékezni. 
Ezután mentem el a T.-i intézetbe. Három évig ott voltam. (...) 15 évesen jártam egy évig pszichológus-
hoz, mert azt mondták, hogy idegösszeomlásom van” (A.09.).

A prostitúciót a mintában szereplő (összes) válaszadó átlagosan 24,3 évesen kezdte el, a válaszadók 
közel fele már 20 éves kora előtt prostitúcióra kényszerült: 18 éves kor alatt 17,7%, 19 és 20 éves kor 

14. Zürich városának az a negyede, ahol a prostitúció engedélyezett.
15. Zürich egyik utcája, ahol a prostitúció nem engedélyezett, mégis sok prostituált dolgozik itt.
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között pedig 24,7% vált prostituálttá. Azoknál a nőknél, akik 18 éves koruk előtt váltak prostituálttá, 
csaknem teljesen kimarad a tinédzserkor.
 
Etnikai hovatartozás
Az etnikai/nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó adatok nagyon tanulságosak. A válaszadók 
77,5%-a magyarnak, 21,6%-a romának, egy fő pedig szlovák nemzetiségű magyarnak vallotta 
magát. Az etnikumra vonatkozó adatfelvétel a társadalomtudományi kutatások során komolyabb 
módszertani anomáliát is felvet. Általában két megoldást alkalmaznak az erre vonatkozó kutatá-
sok: az egyik önbevalláson alapuló, a másik a környezet (vagy a kérdezőbiztos) által az alanynak 
tulajdonított etnikum szerinti besorolás. Mi az önbevallást részesítettük előnyben, amelyről be-
bizonyosodott, hogy nem vezet el a valós kép kialakításához, ugyanis a későbbi beszélgetéseink 
során kiderült, hogy a megkérdezett nők nagy része ténylegesen roma. Amikor azonban nem azt a 
kérdést tettük fel, hogy milyen etnikumhoz/nemzetiséghez tartozónak vallják magukat, hanem azt, 
hogy milyen roma csoporthoz tartoznak, sokkal árnyaltabb képet kaptunk. Ez esetben nem teszünk 
közzé keretszámokat, mert ez a kérdőívkitöltés csupán egy bizonyos szakaszát érinti, és az etnikai 
hovatartozás kérdéséhez nem tartoznak pontos statisztika adatok. Fontos információ ugyanakkor, 
hogy az önmagukat romának vallók közül a legtöbben „félig romungrónak/félig nem cigánynak”, 
muzsikus cigánynak (romungrók), oláhcigánynak, „félig romungró/félig oláhcigánynak” vallották 
magukat. Beás cigányokkal nem találkoztunk a mintában, ez persze annak is betudható, hogy a 
nők nagy része Budapestről és az északkeleti országrészből érkezett Zürichbe. Fontosnak tartjuk 
a kérdés kapcsán megjegyezni, hogy nem értünk egyet a roma/magyar kategorizálással, mert nem 
egymást kizáró csoportokról van szó, hanem arról, hogy az egyik csoport (roma kisebbség) része 
egy nagyobb kategóriának (magyar populáció). Azt is lényegesnek tartjuk hangsúlyozni, hogy a 
prostitúció szerintünk szegénységi probléma, nem etnikai kérdés. A romák prostitúcióban való 
felülreprezentáltságának az az oka, hogy abban a társadalmi rétegben (szegények között), amelyből 
az utcai prostitúció „merít”, nagyon magas a romák aránya. 

Családi helyzet
A válaszadók közel fele (47%) egyedülálló, 40%-a pedig kapcsolatban él (házastárssal vagy élettárssal). 
Az elvált nők aránya 12% a mintában.

A megkérdezettek 59%-ának van gyermeke. A gyermekek száma átlagosan 1,17. Egy gyermeke 32 
főnek (27%), kettő pedig 22 főnek (18%) van. Három vagy több gyermekkel a válaszadók 14%-a rendel-
kezik. A gyermekek általában a válaszadóval (48,9%), annak szüleivel (21,6%) vagy nevelőszülőknél 
élnek (9,1%). A megkérdezettek csupán 8%-ának a gyereke él a gyerek apjával.

A Magyarországon megkérdezettek közül16 minden válaszadónak van gyermeke (átlagos gyer-
mekszám 1,72), a gyermekek száma háztartásonként 1 és 5 fő között van. A kérdőív kitöltésének idő-
pontjában a kiskorú gyermekekre az esetek többségében a nagyszülők vagy a gyermek apja (9–9 eset-
ben) vigyázott, nevelőszülőknél a megkérdezettek négy gyermeke nevelkedett.

A Svájcban megkérdezettek közül17 39 nőnek van gyermeke, a gyermekszám szintén 1 és 5 közötti 
(átlagosan 0,92). A Zürichben élő nők közül 20 nő jelölte meg, hogy szeretné, 13 viszont kifejezetten 
ellenezné, ha gyermeke kint lenne vele Zürichben. Hatan nem válaszoltak erre a kérdésre. A gyer-

16. 36 fő.
17. 84 fő.
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1. ábra: A megkérdezettek életkori besorolása (N = 119)
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2. ábra: A megkérdezettek családi állapot szerinti eloszlása (N = 120)
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mekek svájci tartózkodásának legfőbb akadályaként a pénzt, a megoldatlan gyermekfelügyeletet, a 
bizonytalan lakáshelyzetet és az állandó jövedelmet biztosító „normális” munkahely hiányát nevezték 
meg. A gyermek Zürichbe költözését illetően a férj/élettárs beleegyezésének említését egyik válaszadó 
sem tartotta fontosnak.

3. ábra: A megkérdezettek eloszlása élve született gyermekeik száma szerint (N = 120)

4. ábra: A megkérdezettek az állami gondozásban való részvétel alapján (N = 117)
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A megkérdezettek közül többen (egynegyedük) nevelkedtek intézetben, illetve töltöttek időszakosan 
több időt ott.

A kérdésre válaszoló 117 főnek (hárman nem válaszoltak) 26%-a élt állami gondozásban. Az élet-
útinterjúk során kiderült, hogy több interjúalany életében is szerepet kapott – akár időszakos jelleggel 
– az intézet.

„Én Budapesten születtem, aztán, hogy lekerültünk vidékre, Zala megyébe, ott egy kicsit jobban elfajultam 
a faluba, intézetbe kerültem. Ez a saját hibám, mert, ugye nem jártam rendszeresen iskolába” (A.04.).

Az oktatásban való részvétel és iskolázottság
Az alábbi ábra a mintában lévő nők iskolai végzettségét mutatja. Láthatjuk, hogy az utcai prostitúcióban 
élők iskolai végzettség szerinti összetétele homogén képet mutat, körülbelül ugyanannyi nő fejezte be a 
nyolc általános iskolai osztályt, mint amennyien továbbtanultak, ezzel a kijelentéssel azonban óvatosan 
kell bánnunk. Ha a befejezett iskolai végzettséget nézzük, akkor a nők nagy része nyolc általános iskolai 
osztályt végzett, mert a továbbtanulók ugyan jártak középiskolába, de nem jutottak el az érettségiig. Az 
érettségizettek aránya 3%. Két nő elkezdte a főiskolát, de csak egyikük tudta befejezni.

A szülők iskolai végzettségének vizsgálata során megállapítható, hogy az apa és az anya iskolai kép-
zettségi szintje között egyenes arányú összefüggés tapasztalható. A megkérdezettek képzettségi szint-
jét pedig egyértelműen meghatározza a szülők iskolai végzettsége, amelyek között szoros korreláció 
mutatható ki. 

5. ábra: Iskolai végzettség a mintában (N = 100)
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A különféle hivatalos nyomtatványok kitöltéséhez a nők közel felének (45%) nincs szüksége segítségre, 
ha mégis van, akkor rokonuktól és a szociális segítőktől kérnek segítséget. A svájci válaszadók negye-
de jelölte meg azt, hogy a Flora Dorához fordul ilyen jellegű segítség kérését illetően is.

Egészségügyi helyzet
Egészségügyi szűrésekre a nők 86,6%-a jár, és csak alig több mint 10%-uk nem jár szűrővizsgálat-
okra. Négy nő még sosem járt nőgyógyásznál, de volt olyan válaszadó is, aki elmondása szerint még 
életében nem járt szűrésen. A svájci válaszadók 32%-a csak otthon, Magyarországon jár el szűrésre. 
Nemi betegségek szűrésére, tüdőszűrésre és bőrgyógyászatra járnak a legtöbben. A szűrésekre járás 
ideje változó: egyötödük háromhavonta, szintén egyötödük évente jár szűrésre. A nők nagy többsége 
(34,4%) kérdésünkre a „teljesen egészséges vagyok” választ adta. Ezt azonban körültekintően kell ke-
zelni, mert tapasztalataink szerint nagyon sokan panaszkodtak kisebb betegségekre, a felfázás körük-
ben szinte mindennapos. Több válaszadó jelölte meg, hogy epilepsziás.

A nők lelki egészségének ápolása már sokkal nehezebb feladat. Az erőszakos cselekmények velük 
szemben nagyon gyakoriak, a prostitúcióba való bekerülésük és betörésük nagy megrázkódtatással 
jár. Az alábbi idézetekben a nők arról beszélnek, hogyan váltak prostituálttá. A kutatás során megál-
lapítottuk, hogy kétféle kényszer hajtja a nőket a prostitúció felé: a konkrét fi zikai vagy lelki fenyege-
tettség, vagy a gazdasági kényszer.
 „Ez úgy alakult ki, hogy egyszerűen képtelen voltam elhelyezkedni egy normális munkahelyre. Abból a 
pici kis napszámból, hogy egy héten egyszer el tudtál valahova menni, nagy nehezen napszámba, abból 
nem lehet megélni. És akkor jött az az ötlet, hogy megpróbálom, hátha. Nekem elég nagy erőfeszítésem-
be kerül ez az egész, lelkiekbe’ nagyon megvisel, de próbálom. De nem azt kapom vissza ettől az egésztől, 
amit vártam, meg, amit beszéltünk azzal a lánnyal, aki volt kint, hogy egyáltalán hogy lehet itt keresni. 
Tehát azokat az elvárásokat, semmit nem tükröz ez az egész dolog. De itt mondják a lányok is, hogy 
2–3 évvel ezelőtt ment a dolog, most nem. Tehát most ez szinte nulla, ahhoz képest, amit akkor tudtak 
keresni, meg egyáltalán” (A.01.).

„Hát, a kurvaság, az úgy kezdődött, hogy meghalt anyám, apám, a nővérem a nevére vett, így nem 
kerültem intézetbe. De neki lett egy családja, így elhagyott minket. Mindenkinek lett családja. Mi kicsik 
voltunk ugyebár még, és mit csinálnék? Összejöttem egy emberrel, elvette a szüzességemet és ...” (A.03.).

„2000-ben Budapesten egyik ismerősöm felajánlotta, hogy itt Svájcban van munkalehetőség, de nem 
mondta, hogy mi, csak annyit, hogy jó munkalehetőség. Tehát kijöttem, nyelvet nem tudtam ugye, és 
mikor már kikerültem ide, kiderült, hogy a strici kezébe vagyok. (...) Hú, sehogy nem emésztettem meg a 
kezdetet. Én éjjel-nappal sírtam. Főleg, amikor már megtudtam, mikor kikerültem, hogy a strici kezébe 
vagyok. Csak ugye, utána olyan társaságba kerültem, magyar lányokkal, hogy ők azért megnyugtattak 
és segítettek” (A.04.).

 „Hát úgy kezdődött, hogy befuccsolt a kft .-nk, aztán őszintén szólva a párom sem tudott otthon eljárni 
dolgozni. Ezt egy ismerősöm mondta otthon. Ő már kint volt előtte, tudod. Nagyon sokat gondolkoztunk 
ezen (…). Aztán így, hogy nem ment semmi már utána, tudod, akkor beszélgettem azzal az ismerősöm-
mel és beszélgettünk párommal is erről, gondolkoztunk rajta és akkor mondtam, hogy megpróbálom. 
De annyira rossz volt, hogy eleinte nem tudtam pénzt csinálni, képzeld el. Nem tudtam, hogy mit kell 
csinálni, nem tudtam, hogy, hogy kell szólni az emberekhez. Aztán sok ideig nem is csináltam pénzt. [...] 
Az első nagyon szar volt. Olyan volt, hogy lelkileg ki voltam borulva. Előtte meg utána is, aztán depresz-
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sziós voltam, úgyhogy ennyi. Tudod, nem bírtam elviselni, hogy más hozzám ér, meg ilyenek, még a mai 
napig se amúgy. Próbálom úgy csinálni a dolgomat, hogy ne kelljen semmit csinálnom, hál’ Istennek ez 
már sokszor bejött” (A.02.).

A kérdőíves és az életútinterjúk során is rákérdeztünk a drogfogyasztási szokásokra. A kérdőíves 
vizsgálatban azt tapasztaltuk, hogy a téma nagyon érzékenyen érinti a megkérdezetteket, és ennek 
megfelelően ez a módszer nem tűnt a legalkalmasabbnak a témakör áttekintésére. Az azonban kide-
rült számunkra, hogy a nők nagy része használ valamilyen szert, a leggyakrabban dohányterméket 
(81,6%). Alkoholt kevesebben fogyasztanak, a válaszadók közül csupán hét fő jelölte meg. A kérdőíves 
vizsgálatból az derült ki, hogy a nők leggyakrabban nyugtatót, amfetamint, ún. „designer” drogokat 
(mefedront, MP-t) és kokaint használnak. A magyarországi interjúkban a legtöbbet a „kristályt” em-
lítették. 

„Végig kristályozok rodázáskor. [...] Hát én nem bírom drog nélkül” (A.03.).

A kábítószer-használat kapcsán jellemző még, hogy a hazai nevelőintézetekben lévő kiskorú prosti-
tuáltak is szerhasználók. 

„...azt, hogy a gyerekek körében rendszeres szerfogyasztásról beszélünk, tehát nem alkalmi, nem 
diszkódrogozás van. A gyerekek nagy része rendszeres intravénás szerhasználó ” (E.22.).

Lakhatás
Zürichben a megkérdezettek pontosan negyede (21 fő) nem kívánt válaszolni arra, hogy hol él svájci 
tartózkodása alatt. A válaszadók közel fele (47%-uk) nőtársukkal – barátnővel vagy kolléganővel – 
lakik együtt. Élettárssal, ismerőssel, rokonokkal 9%-uk lakik egy fedél alatt. Rokonokkal egyébként 
a válaszadók közül négyen laknak, de ennek értelmezése kapcsán nehézségeket tapasztaltunk. Nyil-
vánvalóvá fog válni a későbbiekben, hogy a „rokonok” megnevezés félreérthető, viszont a jelenség 
megismerésénél kulcsfontosságú.
 
„Odakerültem az unokatestvéremhez, úgyhogy, ha kellett, ha nem, muszáj voltam kint lenni. Nonstop-
ba, reggeltől egész estig. A pénzt az unokatestvéreimnek adtam. Az unokatestvéreim egy fi ú és egy lány, 
náluk laktam. Cserébe helyet adtak. Mondjuk jó, kint álltam hamarabb is, de azt tudom, hogy a fi amra 
ment el. A fi am is ott volt velem. Az unokatestvéremnél még takarítottam, ugyanúgy főztem, mostam, 
mindent megcsináltam. Egyedül nem mászkáltam sehova, hanem velük. [...] Napi szinten megcsináltam 
20–30-at is, és igen, mindent le kellett adnom. Meg amit még leraktam, az a családi, meg a másik pénzt. 
Most abból, 500 forintból nem vehetsz a gyerekednek egy csokit. [...] Volt olyan, hogy bottal ütött a nő, 
mert nem akartam ott maradni, megmondtam, hogy én megyek, nem maradok velük. Nem hagyom 
senkinek az én fi amat, hogy verjék. Meg, hogy kint álljak nekik reggeltől reggelig, azt a fi am egy csokit 
nem eszik belőle” (A.07.).

Egy másik jellemző kategória során a válaszadók nagy számban (15 fő, vagyis a Zürichben élők 17,6%-
a) választotta az „egyedül élő” besorolást.

Zürichben a nők gyakran olyan szállásadónál laknak, aki kifejezetten prostitúcióban élő nők szá-
mára biztosít lakásokat. Két-három több lakással is rendelkező szállásadót találtunk, akiknél nők 
laknak. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ezekben a lakásokban csak nők lakhatnak, de – a nők be-
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számolói alapján – több helyen a férfi ak (legtöbbször futtatók) is velük élnek. Az elbeszélések szerint 
a lakásadók egyéb módon nem használják ki a nőket, leszámítva azt, hogy fejenként és éjszakánként 
fi zetnek az általában kétágyas szobákért. A fi zetett összeg változó, az elmondások alapján 75–90 CHF 
között van. 

A magyarországi lakhatással kapcsolatban elmondható, hogy a mintában szereplő legtöbb vá-
laszadó magyarországi tartózkodása idején (44%) saját szüleivel, testvéreivel és gyermekeivel él leg-
gyakrabban. Férjjel/élettárssal, gyerekekkel 25%-uk lakik, egyedül 5,9%-uk, nő élettárssal 3,5%-uk 
él. A lakások minőségét illetően megtudtuk, hogy Zürichben minden nő összkomfortos lakásban él, 
Magyarországon is meglehetősen magas ez az arány, a megkérdezett válaszadók 70,2%-a lakik ilyen 
környezetben. Komfortos lakásban 9,5%-uk, komfort nélküli, illetve szükséglakásban (nincs közmű-
vesítve) pedig 21,4%-uk lakik.

A lakóhely megoszlását illetően – mint ahogy ez a fenti ábrán is látható – a válaszadók magyaror-
szági lakóhelye 14 megye között oszlik el. Budapestet elkülönítettük az adatfelvétel során. Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében él a megkérdezettek 40%-a, itt Nyíregyháza a legtöbbet említett település 
(22 alkalommal). Legnagyobb arányban ezenkívül Budapest (21%) és Baranya megye (14%) szolgál a 
megkérdezettek otthonául.

6. ábra: A megkérdezettek megyei szintű eloszlása magyarországi lakóhelyük szerint (N = 111)
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Munkaidő
A megkérdezettek átlagosan 6,69 napot dolgoznak egy héten, azaz néhány kivétellel mindenki szá-
mára minden egyes nap munkanap. Az összes válaszadó 88%-a említette, hogy mindennap dolgozik.
A napi munkaidő átlagosan 7,31 óra. A válaszadók 18%-a dolgozik napi 10 órát vagy annál is többet. 
Összességében a heti átlagos munkaidő 50,1 óra. A válaszok 19%-a számolt be heti 70, illetve több 
órás munkavégzésről.

Előzetesen azt feltételeztük, hogy azok a válaszadók, akiknek van gyermekük, illetve háztatásukban 
magas az eltartottak száma, valószínűleg magasabb heti óraszámban dolgoznak. A statisztikai ada-
tok azonban ezt nem támasztották alá. Sőt az eltartottak és a heti munkaórák száma között fordított 
arányú a kapcsolat (eredetileg ennek ellentettjét feltételeztük). Minél kevesebb az eltartottak száma a 
családban, annál nagyobb az esély arra, hogy hosszabb a heti munkavégzés. 
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7. ábra: A megkérdezettek eloszlása megyei szinten, magyarországi lakóhelyük szerint (térkép) (N = 111)

8. ábra: A megkérdezettek eloszlása a ledolgozott heti munkaórák száma alapján (N = 95)
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Azok a válaszadók, akik csak önmagukról gondoskodnak, feltételezésünk szerint jobban kizsákmá-
nyolhatók. További változókat is bevontunk a heti munkaórák számának értelmezésébe. Nem talál-
tuk igazolhatónak az elemzett változónak az életkorral, az iskolai végzettséggel, illetve az állami gon-
dozási rendszerben való részvétellel való kapcsolatát sem. Ez utóbbi feltételezésünk azon alapul, hogy 
az e tényezők kapcsán jellemző hátrányos helyzet – vagy a fi atalok esetében a nagyobb munkabírás 
– magasabb heti munkaóraszámot indukál.

A prostitúcióban lévő pénz
Ebben a részben azt szeretnénk bemutatni, hogy a prostitúció milyen összegekkel jár a pros-
titúcióban élők szempontjából, valamint hogy mit jelent a nőkkel való kereskedés. A pénzzel 
kapcsolatos információkból nem kaphatunk átfogó képet, de az megbecsülhető, hogy mekkora 
összegek cserélnek gazdát. Zürichben a prostitúció nem adóköteles tevékenység, az ott tevékenykedő 
prostitúcióban élő magyar nők nem fi zetnek adót. Mint azt kérésünkre Waser úr, a zürichi önkor-
mányzat szociális osztályának vezetője elmondta, a prostitúció nem járul hozzá a GDP-hez, sokkal 
inkább „elviszi a pénzt”, ugyanis adómentessége révén az önkormányzatnak csak kiadásokkal jár 
(például Flora Dora működtetése), nincs belőle bevétele. A prostitúcióhoz szükséges engedély nem 
jelent bevételi forrást, kiváltása 25 CHF-ba kerül (~ 6000 forint).

Az alábbi interjúalanyt tavaly decemberben adták el Magyarországon. Az őt megvásároló futtató azt 
mondta neki, hogy ha egymillió forintot fi zet neki, akkor elengedi. Az interjúalany a 2011 decembere 
és 2012 márciusa között eltelt időszakban szinte teljesen kifi zette a pénzt a futtatónak.

„A F. [aki eladta] kapott 50 ezer forintot. Nekem a B. azt mondta, hogy 1 milliót kell ledolgoznom. Én 
mondtam, hogy jó, ezt ledolgozom. Nem sok volt már hátra az egymillióból. [...] Annyit kért a B., hogy 
amíg az L. ki nem jön a börtönből, addig maradjak vele. Jövő hónap [április] 13-án jön ki, nekem addig 
kellett volna mellette lennem. Még pluszba is kerültem volna” (A.05.).

A helypénz fi zettetése nem ismeretlen fogalom a prostitúcióban élő nők számára. Magyarországi in-
terjúalanyaink a magyar árakról nem tudtak beszámolni, Zürichben a Langstrassén esténként 100–
200 CHF-ot kell kifi zetniük. Lakásra – mint említettük – 75–90 CHF-ot fi zetnek a svájci tartózkodás 
idején, ez azt jelenti, hogy csak lakhatásra havonta (30 nappal számolva) 2250–2700 CHF megy el. Az 
étkezést az együtt lakó nők elmondásuk szerint közösen oldják meg. Azok a nők, akik kisebb cso-
portban élnek (tehát nem a már említett közös szálláshelyeken) silány, egészségtelen táplálkozásról 
számoltak be, átlagosan napi 5 CHF-ot költenek étkezésre (ez zürichi viszonyok között elmondásuk 
szerint mélyhűtött hamburgert jelent), valamint nagyon sokszor fogyasztják a Flora Dora buszban 
esténként kapható zacskós leveseket. 

Ahogyan korábban már említettük az átlagos heti munkaidő 50,1 óra. A kliensek száma napi 2–30 fő 
között lehet, átlagosan 5,75 fő.

Egy 2009-ben kezdődött, a zürichi rendőrség által felderített ügyben a nyomozók a megfi gyelt stricik 
által a Western Unionon keresztül Magyarországra küldött pénzmozgásokat fi gyelték, és azt találták, 
hogy hét hónap alatt 2010-ben csak a pénzintézeten áthaladó forgalom elérte az egymillió svájci fran-
kot, és ekkor még nem beszéltünk arról az összegről, amelyet a futtatók személyesen vittek magukkal, 
vagy amit nem küldtek el Magyarországra.
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A PROSTITÚCIÓS ÉLETPÁLYA KIALAKULÁSÁNAK LEHETSÉGES OKAI

1. Gyermekkor
A prostitúcióba kerülésről a szakirodalmon kívül az áldozatok és a szakemberek beszámolóiból érte-
sülünk. A prostitúció különböző kockázati tényezők együtteséből eredeztethető jelenség. A prostitu-
álttá válás kockázatát gyermekkorban a következő tényezők jelenthetik:

• Diszfunkcionális család (inadekvát szerepek a családon belül; tabuk, bizalomhiány, ellentmondá-
sos viszonyok jellemzők; a szülőkhöz való kötődés bizonytalan).

„A gyerekkorom nagyon szar volt. Az édesapám ivott. Verekedtek mindig. Szóval gyerekkorom nem 
igazán volt. [...] Anyámmal nagyon rossz volt a kapcsolatom. Inkább a gyerekekre vigyáztam ál-
landóan meg takarítgattam, amióta az eszemet tudom. Szóval az én anyámmal nem igazán volt 
[kapcsolatom], még mai napig nem igazán bírom elviselni” (A.08.).

„Elmentem 16 évesen a Mekibe dolgozni. Leadtam a pénzt otthon, csak a nevelőapámmal nem vol-
tam túl pompás kapcsolatban. Többször megvert. Anyu azt állította a gyámügyeseknél – miután 
kizártak a lakásból –, hogy az öcsém véletlenül zárta be az ajtót, pedig anyu egy órával azelőtt ért 
haza, kopogtam és nem engedett be, pedig biztos, hogy ébren volt még. [...] Azóta nem is foglal-
koztam vele. Próbáltam vele nem egyszer békülgetni, de közöltem vele, hogy maximum barátnők 
lehetünk, anya-lánya kapcsolat soha az életben nem lesz többet” (A.05.).

„Sokszor alkoholista a szülő vagy mindkét szülő, bántalmazó, agresszív vagy súlyosan elhanyagoló a 
család, ahol nem részesült kellő gondoskodásban, fi gyelemben, elfogadásban és nem tanulhatta meg 
egyrészt, hogy ő egy értékes ember, akit szeretni lehet, másrészt nem kapott egy egészséges kapcsolati 
mintát, többnyire ugyanilyen kapcsolatokat látott, tehát szenvedélybeteg, bántalmazó, elhanyagoló 
kapcsolatot látott a szüleinél. Ezért nincs egészséges, intim kapcsolati mintája, hanem kizsákmányoló, 
bántalmazó, egyenlőtlen, minden negatívat elfogadó, áldozati kapcsolati mintája van” (E.10.).

• Iskolázottság: szociológiai vizsgálatok megállapításai szerint Magyarországon a családok társa-
dalmi helyzete van hatással leginkább a gyermekek iskolai sikerességére (Andor–Liskó, 2000).
A gyerekek korai életéveikben sajátítják el azokat a szülői mintákat, amelyeket az iskola – a gyere-
kek habitusán keresztül – értékel majd (Cs. Czachesz–Radó, 2003).

• Relatív vagy abszolút depriváció.
• Folyamatos fi zikai vagy lelki abúzus, megerőszakolás.

„Abból, hogy abúzus ér valakit, még nem következik, hogy belőle prostituált lesz. De, ha egy olyan 
abúzus érte, ami utóbb feldolgozatlan maradt és nem történik meg ennek a korrekciója és azoknak 
a sérüléseknek a gyógyulása, amit ez okozott, akkor valóban nagyobb valószínűséggel válik belőle 
prostituált. [...] És, ha nincs lehetősége a későbbiekben egy segítő kapcsolatban megélni azt, hogy ez 
nem normális dolog volt, ami vele történt, ha ez nem dolgozódik fel, nem értékelődik megfelelően, 
akkor ez nagy valószínűséggel ismétlődni fog, mint olyan kapcsolati történés, amiről sokan azok 
közül, akik később prostituálttá válnak, azt hihetik, hogy ez teljesen normális. Ebből a szexuális 
abúzusból az következik, hogy ami nem dolgozódott fel, az érzések és a szexualitás szintjén különvá-
lasztódik. És ettől kezdve ez a kettő két külön pályán halad a személyiségfejlődésben és a szexualitás 
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marad ezen a megerőszakolós, kizsákmányolós pályán, míg az érzések külön életet élnek egy más-
fajta kapcsolatban, ahol persze kérdés, hogy mi történik a szexualitással. Tehát két pályán haladnak 
ezek, ami egészséges esetben csak egy pályán találkozik össze, egy kapcsolatban” (E.10.).

Nevelőintézetek
Ezek az intézetek nem csak kibocsátó intézmények, előfordul, hogy a kiskorú lányok már megérke-
zésükkor prostituáltként tevékenykednek. A nevelőintézetek Magyarországon nyitott intézmények, 
ahol a kapcsolattartást a szülőkkel engedélyezni kell, tehát a kiskorúak időről időre elhagyhatják az 
intézetet. A lányok gyakran egymást is eladják, ezt az említett időszakban tudják megtenni, ilyen 
esetben már vissza sem térnek az intézménybe, „szökésben vannak”. A gyerekek helyzetüknél fogva 
különösen kiszolgáltatottak, és könnyen bevonhatók a prostitúcióba. 

„Mintaszerűen előbukkan, hogyan fi gyelik meg őket, a gyerekek egy rosszul működő családból elmene-
külnek, keresnek valakit vagy valamit, aki mindent tud látszólag nyújtani, mind anyagi-fi zikai bizton-
ságot és jólétet, és ami a legfontosabb, mindig szerelmet ígérnek nekik. Ezek a futtatók, 30 éven felüli 
fi atalemberek általában, ők tudják ezt jól használni. Ezek az emberek rá vannak szakosodva, azt is 
látjuk. Például vannak férfi ak, akik felbukkannak újra és újra, a gyerekek barátjaként.”(E.22.).

Ezeknek, a szakirodalomban „lover boy”-nak nevezett férfi aknak a viselkedése egyszer csak teljesen 
megváltozik. A kezdeti mézesmázos viselkedést felváltja az erőszak, a követelőzés és a zsarolás. 

A futtatók a nevelőotthonokban lévő lányokra szinte vadásznak, feltételezésünk szerint azért, mert 
nincs mögöttük olyan rendszer, amely keresné/képviselné őket, a szüleik nem akarnak/tudnak utá-
nuk nyúlni, az intézetek vezetőinek rendelkezésére álló eszközök pedig korlátozottak. A prostitúcióba 
való be- és kikerülés tehát az intézetek esetében több ponton tetten érhető: a bekerülést megelőzően, 
a bentlakás közben, az intézetből kikerülve. Ezt követően elveszik a gyermek számára összegyűjtött 
családi pótlékot és életkezdési támogatást. 

2. Gazdasági kényszer
Az eltartottak számának elemzésekor érdekes, de nem meglepő adatra bukkantunk. Megvizsgáltuk, 
hogy a válaszadók hány főt tartanak el, és megállapítottuk, hogy (önmagukon kívül) átlagosan 1,77 fő 
eltartásáról gondoskodnak. 40 nő a bevallása szerint nem tart el senkit, 76 nő azonban arról számolt 
be, hogy többen is várnak tőle pénzt. (4 fő nem válaszolt a kérdésre.) 76 nő összességében 206 embert 
tart el (átlagosan 2,7 embert). Az adatok tükrében fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, amely fo-
lyamatosan a parázsló viták alapja: a gazdasági kényszer valóban kényszert jelent-e. Kényszert jelent-e 
az valakinek, ha ténylegesen nincs stricije, de közel három éhes száj várja tőle folyamatosan a betevőre 
valót? Vajon ekkora nyomás hatására van-e más lehetősége vagy választása (az is kérdés természete-
sen, hogy egyáltalán van-e választása) más munka végzésére? Vajon ki tud e lépni a prostitúcióból az, 
akinek folyamatosan gondoskodnia kell a családtagjairól?

„Én munkának vettem az egészet. Nekem volt egy rálátásom, ami az, hogy nekem a gyerekemet el kell tar-
tani, én nem szeretném azt, hogy ő az intézetben legyen vagy ilyesmi és én erre törekedtem. Én soha nem 
azt néztem, hogy most én bódítsam magamat azért, hogy nekem jó legyen. Nem magamat néztem, hanem 
a gyerekemet. És vannak olyanok sajnos, akik ezeket nem nézik, hanem eztet, az, az ő bajuk. Én nem. És 
mindig az pörög benned, amit el akarsz érni, amire vágysz. Mert, ha neked dolgod van, mert ott a gyerek 
és neked enni kell adni, mert a gyereknek nem lehet azt mondani, hogy nincsen. Mert a gyerek, ha valamit 
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megkíván, azt meg kell, hogy vegyed, mert annak nem mondhatod azt, hogy – főleg, ha kicsi – fi am, nin-
csen, nem tudom megvenni. Ha már valamiért csináljuk eztet, akkor legyen miért. Legyen az, hogy ha még 
a kajára is megszerzem azt a pénzt, akkor is tudom, hogy a gyerekem aznap jól lakott” (A.08.).

Az elmondásokból megtudtuk, hogy a gazdasági kényszer által prostitúcióba kerülő nők nem minden 
esetben vallják be környezetüknek a tevékenységüket. Ezzel ugyan az utcai prostitúció esetében el-
vétve találkoztunk. Ennek az lehet az oka, hogy az utcai prostitúció hierarchiájánál fogva olyan nőket 
szippant magába, akik eleve kizsákmányoló környezetből jöttek. Annak a jelentősége, hogy a prosti-
tuált nem árul(hat)ja el környezetének azt, mivel foglalkozik, őt magát kiszolgáltatottá és elszigeteltté 
teszi, mert probléma esetén nem tud a családjához, barátaihoz fordulni, és támogatás szempontjából 
a prostitúció kapcsán szerzett ismeretségeit részesíti előnyben (Juhász, 2006). 

AZ UTCAI PROSTITÚCIÓS TÁRSADALOM RÉTEGZŐDÉSE

Az utcai prostitúció társadalma kívülről homogénnek tűnik, belülről azonban teljesen heterogén. 
Ahogyan a társadalom többi része strukturált, a prostitúció társadalma is az. Az utcai prostitúció a 
hierarchia legalja, tetejét a hotelben dolgozók, illetve az eszkortprostituáltak alkotják, köztes csopor-
tok például a lakásban, bordélyban dolgozók (Juhász, 2006). A hierarchiában a származás, az iskolai 
végzettség, a szocioökonómiai háttér a fő rétegző tényező. A szerepek a prostitúcióban élő nőkkel 
kapcsolatban nem rögzítettek; előfordul, hogy átrendeződnek, mobilitásra pedig csak saját szinteken 
belül kerül sor. Az utcai prostitúcióban jelentéssel bír, hogy ki hol áll az utcán, ki az, aki gazdasági 
kényszer nyomása alatt, és ki az, aki más embernek való alárendeltség miatt tevékenykedik prostitu-
áltként (a nőt, akinek van stricije, a prostituáltak egymás között nagyon megvetik).

Prostitúcióban élő nők - Lásd a tanulmány első részét.

Futtató
Az az ember, aki „beszervezi” a fi atal lányokat, általában a nők környezetéből kerül ki. Olyan személy, 
akiben bíznak, akit korábbról ismernek, vagy akivel megvásárolt ismeretség révén kerülnek kapcso-
latba. A nőket prostitúcióba beszervező egyének feltehetően deviáns előélettel rendelkeznek. A gyer-
mek, illetve fi atalkorban prostituálttá váló nők esetében nagyon gyakran a környezetük tudomásával 
történik a prostituálttá válás. 

„Akikkel én kapcsolatba kerültem, ott a család inkább nem vette tudomásul a történetet, vagy nem is 
érezte ezt problémának. De azokban a családokban, ahol ezt nem is veszik tudomásul, az a helyzet, 
hogy a szülő és a gyerek között nincs kapcsolat, sem verbális kapcsolat, sem normális anya-lánya kap-
csolat” (E.12.).

Megoszlanak a kérdések annak tekintetében, hogy mi a futtatók/stricik szerepe. Az interjúk és a szak-
emberek által elmondottakból kiderül, hogy a futtatók nem töltenek be védőszerepet, csupán elveszik a 
pénzt a nőktől. 

„Mit csinál a strici, véd vagy felügyeli az akciót?”
Elméletileg véd. Ő nincs kinn ott velünk. Például az, akinél voltam Olaszországban egész éjszaka otthon 
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feküdt az ágyban, tévét nézett, aludt, mit tudom én, csak dirigált. Egy normális strici, mint például én 
nem védem a K-t, de ha baj volt, telefonáltunk neki, ő igenis odajött és segített. Akármennyire is bünte-
tik, meg hasonlók, velem nem volt rossz, velem kedves volt, nem bántott. Nem védem, de ha valami baj 
volt, vagy tegyük fel, elfogyott a törlőkendőm. Telefonáltam neki, ő hozott. Ő megmondta, hogy azért 
van, hogy minket segítsen” (A.05.).

Gyakori a futtatók által elkövetett erőszak.

„És a stricivel le kellett feküdni?”
„Van olyan, például ez akinél Olaszba’ voltam, ő megerőszakolt, mondjuk úgy. Én nem akartam vele 
együtt lenni, főleg nem úgy hogy popsiba. Vele muszáj voltam. De egyébként, nem” (A.05.).

Az, hogy mekkora részt vesznek el, stricitől függ. A magyar stricik a beszámolók alapján a teljes ösz-
szeget megkövetelik. A zürichi rendőrség beszámolói szerint Magyarországon speciális a prostitúció 
helyzete a stricik szempontjából, ugyanis itt nem annyira a szervezett bűnözés része, hanem sokkal in-
kább családi vállalkozásként működő gazdaság, egy-egy strici 2–4 lányt futtat. Gyakori a striciktől való 
érzelmi függés, ami részben a családi kötelékből, részben a pszichológiai hadviselésből következik.

„Ők gyakran ugyanabból a családból származnak, vagy ahhoz közeliek, vagy barátok. Szerintünk nagy 
családjaik vannak. »Bátyámnak« vagy »nagybátyámnak« hívják őket. Ez egy nagyon zárt társadalom. 
Véleményünk szerint ez a típusú prostitúció, amit a magyar nőknél tapasztalunk, nagyon általános. De 
ez nagyon bonyolulttá teszi az áldozatok vallomástételét. Egyrészt nem érzik magukat áldozatnak, mert 
úgy nőttek fel, hogy a prostitúció egy normális munka, másrészt egész életükben folyamatosan bántal-
mazásnak voltak kitéve. A férfi , aki a férjed vagy a főnököd folyamatosan megmondja neked, hogy mit 
kell csinálnod, és mit nem szabad. De annak ellenére hogy ekkora nyomás alatt élnek, ki szeretnének 
ebből lépni. Akkor is, ha ezt szokták meg. Azt mondják, hogy »ez most már túl sok«” (E.09.).

Kápók 
A stricik gyakran nincsenek jelen a helyszínen18, az ő helyettesük a (női) kápó. A kifejezés etimológiai 
hátterét illetően nincs konszenzus a szakemberek között, a koncentrációs táborokban felügyelő, ki-
sebb kiváltságokkal rendelkező foglyokra, illetve az olasz maffi  a vezetőire egyaránt utal. Maguk a nők 
nem használják ezt a kifejezést, ők egymás között női striciként emlegetik a kápót. 

„De, ugye ezek a női stricik is extrába megcsináltatták a papírt, mintha ők is dolgoznának. És lent van-
nak és nézik, hogy merre, hány óra. Így a rendőröknek se olyan feltűnő” (A.04.).

A kápó nő feladata a koordináció, ő rendelkezik arról, hogy ki hol áll az utcán. Többféle típusa van: lehet 
a strici felesége/élettársa, az anyja vagy egy korábbi, az adott stricihez tartozó, és annak bizalmát elnyerő 
prostituált. Létezik „mama” típusú kápó is, akiben gondoskodó magatartása, segítségnyújtó attitűdje 
miatt megbíznak a nők. A kápók feladata a toborzás, az újabb nők behozatala (gyakran a „lover boy” 
közreműködésével). A kápó felismerésénél vannak egyértelmű jelek, a stílusa különbözteti meg a többi 

18. A kiadvány terjedelmi korlátai miatt sajnos nem tudunk hosszabban foglalkozni a jelenséggel, de a rend-
őrségtől kapott információink szerint a futtatók fokozatos háttérbe szorulása az utóbbi évek svájci rendőrségi 
munkájának és sikereinek köszönhető (lásd a Goldfi nger-ügyet, a Plutó-akciót stb.).
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nőtől. Ő gyűjti össze a pénzt („nálam nem lopják el”), kávét csináltat magának, ritkán, vagy egyáltalán 
nem megy el a kliensekkel. Egész éjjel kint van a terepen, gyakran utasítgatja a nőket, akik enge-
délyt kérnek tőle a kisebb dolgoktól kezdve (például kávéfogyasztás) a szociális segítőkkel való 
beszélgetésig mindenért. A kápó nő gyakran maga is áldozat. A rendőrség beszámolója alapján a 
bűncselekményekben való nyomozás során azt is vizsgálják, hogy a nő azért vállalta-e (és itt megint 
vigyázzunk az önként vállalás fogalmával) a kápó szerepét, hogy így „könnyebben megússza” a ki-
szolgáltatottságot és a kizsákmányolást.

Kliensek
Ahogy a prostituáltak, úgy a kliensek is egyre fi atalabbak. A prostituált „használata” a szórakozás 
egyik formájává vált Zürichben, az esti szórakozást gyakran a Sihlquai-n kezdik, illetve itt fejezik 
be. Előfordul, hogy csoportosan veszik igénybe a szolgáltatásokat. A szakértők elbeszélése alapján a 
magyar nők nagyon olcsók a kliensek számára. A kliensek gyakran alázzák meg az utcán álló nőket, 
erről minden nő sokat beszél. Égő cigarettát dobálnak rájuk az autóból, előfordult már, hogy valakit 
sósavval öntöttek le. A kliensek fi zikai fölényüket kihasználva kényszerítik a prostituált nőt a nála 
lévő összes pénz átadására, illetve az sem számít ritkaságnak, hogy az aktus végeztével visszaveszik a 
nőktől az előzetesen kifi zetett pénzt. 

„A kliensek tisztában vannak vele, hogy a prostitúcióban élő nők nem mernek/fordulnak a rendőrség-
hez, ezért több mindent megengednek a nőkkel szemben” (E.16.).

De hiába az elővigyázatosság és a nők közötti aktív információmegosztás: egyrészről nem mindenki 
válogathatja meg az ügyfeleit, másrészről a nők beszámolója alapján sokszor a legtisztességesebbnek 
tűnő „jól öltözött” ügyfelek a legerőszakosabbak. A prostitúcióban élő nőkkel foglalkozó szervezetek 
heti rendszerességgel számolnak be erőszakos bűncselekményekről.

„Gyalog mentünk, bementünk egy kis helységbe. És én előre kérem a pénzt mindig. És ugye ott nem fi ze-
tett a pali, erőszakkal megfogta így, azt vetkőzzek le, érted? Meg akart ütni, s erőszakkal levetkőztettek, 
érted? Azt hittem, meghalok, a fi amat már sose látom. Alig akart elengedni a pali. A másik, az rendes 
volt, mert úgy engedett el, azt mondta »jó, menjél, menjél, menjél«. A harmadik az rendes volt, úgy 
szöktem el, hogy ahogy tudtam, úgy szaladtam” (A.07.).

Pszichológiai segítséget ritkán vesznek igénybe az erőszakot elszenvedett nők. Maguktól sosem men-
nek, csak az őket segítő szervezet ajánlására. 

„Biztosítottak számodra pszichológust?
Nem, nekem nem kellett. Most, ha egy pszichológussal beszélgetsz, akkor még nehezebb utána, nem? 
Vagy nem tudom… Én még nem voltam sosem” (A.04.).

Ha erőszak éri őket, akkor a többi nő tanácsára nem beszélnek róla senkinek. Egymás között érintik a 
témát, de úgy hiszik19, ha beszélnek róla, úgy nehezebb feldolgozni a traumát. Azzal nyugtatják egy-

19. Sok „hiedelemmel” találkoztunk a prostitúcióban élő nők körében. Sok a pletyka és a babona, amelynek 
megfi gyelésünk szerint közösségképző szerepe is van. Előfordul például, hogy a férfi  szociális munkásokat 
arra kérik, hogy az óvszer osztásakor köpködjék meg azt, hogy szerencsét hozzon.
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mást, hogy erőszak bárkivel előfordulhat, és ezért nem kell neki jelentőséget tulajdonítani, idővel majd 
feldolgozzák. Abban, hogy nem kérnek intézményi segítséget, az is szerepet játszik, hogy – korábbi 
kedvezőtlen tapasztalataik miatt – nem éreznek bizalmat a velük kapcsolatba lépő intézményekkel. 

Kukkolók
Vannak olyan kliensek, jellemzően középkorú vagy idősebb férfi ak, akik egy héten 3–4 napot is a 
Sihlquai-n ácsorognak, és bámulják a nőket. Üzletbe ritkán visznek nőt. A nők maguk között „húsz-
frankosoknak” hívják őket, mert folyamatosan azt kérdezik a nőktől, hogy „Csak húsz frankom van, 
le tudsz érte sz.ni?”

4. Migráció
Az országokon belüli és országok közötti vándorlás nagyon gyakori jelenség. A Svájcban megkér-
dezett nők 62%-a dolgozott Zürichet megelőzően máshol is külföldön prostituáltként. A legtöbben 
korábban Ausztriában, Olaszországban, Hollandiában és Németországban voltak. A válaszadók 
11%-a más svájci városokban, elsősorban Bázelben, Luzernben és Oltenben is dolgozott. A mintában 
szereplő nők túlnyomó többsége (65%-a) először jár Zürichben, 22,6%-a pedig két vagy ennél több 
alkalommal volt már kint.

Emberkereskedelem
E kutatásunkban az emberkereskedelmet kísérő jelenségként és nem önálló jelenségként vizsgáljuk. 
Az emberkereskedelem magyarországi törvényi szabályozása szerint az eladás-átvétel bizonyítható-
ságától20 számít a bűncselekmény emberkereskedelemnek, amelyet a valóságban rettenetesen nehéz 
bizonyítani, mert ezek a „cserék” nem legálisan, szerződés által történnek. A nők eladásáról nem 
feltétlenül tudnak még maguk az érintettek sem, de az is előfordul, hogy az adásvétel előttük zajlik.

„Lementem Baktalórántházára, Szabolcsba és nem volt pénzük az unokatestvéreimnek és ez az ötlet 
jutott az eszükbe, hogy adjanak el. Beszálltam a kocsiba, ők megkapták a pénzt…” (A.04.).

„Tudsz arról, hogy téged eladtak?”
„Persze.” 
„És tudod, hogy mennyiért?”
„Tudom. 50 ezret kapott a nő értem, amiért egy milliót kellett ledolgoznom most” (A.05.).

Magyarországon általában nem az emberkereskedelem tényállása miatt folyik büntetőeljárás, hanem 
az ahhoz kapcsolódó bűncselekmények miatt. 2011-ben 451 371 bűncselekményt regisztráltak, ezek 
közül 18 volt az emberkereskedelmi bűntettek száma21. Megvizsgáltuk, hogy milyen bűntettekből áll 
össze az éves szám, és a következőket találtuk:
• fajtalanság és közösülés céljából elkövetett emberkereskedelem (12 eset);
• közösülés céljából elkövetett emberkereskedelem (1 eset);
• közösülés céljából erőszakkal (fenyegetéssel, megtévesztéssel, a sértett sanyargatásával) elkövetett 

emberkereskedelem (1 eset);

20. A Büntető Törvénykönyv 175/b. szakasza.
21. A regisztrált bűncselekményekre vonatkozó számokat az ENYÜBS adatbázisából válogattuk (a 2011-es 
évet vizsgáltuk).
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• 18. életévet be nem töltött személy (felügyelete, gondozása, gyógykezelése) sérelmére, fajtalanság 
céljából elkövetett emberkereskedelem (1 eset).

A fennmaradó három esetben munkavégzéssel kapcsolatos emberkereskedelmi ügyeket regisztráltak. 
Összesen 798 emberkereskedelemhez kapcsolódó tényállást számoltunk össze (kerítés, kitartottság, 
üzletszerű kéjelgés, szemérem elleni erőszak, erőszakos közösülés, bűnpártolás bűntettekben). 

A szakemberek szerint a Sihlquai-n lévő prostituált nők az emberkereskedelem áldozatai, akik nem 
saját akaratukból vannak Svájcban.

„Az újabb nyomozások során úgy találtuk, hogy minden egyes nő [aki a Sihlquai-n dolgozik – a szerk.] 
nyomás alatt él. Nem a saját akaratából. Nem tudjuk bizonyítani, de a korábbi esetek tapasztalatai 
alapján így látjuk” (E.09.).

Az emberkereskedelem jelenségét három tényező alapján azonosítják Svájcban:

• toborzás (hamis ígéretek a munkát vagy a körülményeket illetően, kényszerítés);
• szállítás (a származási országból a célországba történő utaztatás);
• kizsákmányolás (prostituáltként való foglalkoztatás, abban az esetben, amikor nem saját akarat-

ból, hanem valaki más útmutatásai szerint történik).

A jelzőrendszer akkor regisztrál emberkereskedelmi eseteket, ha van politikai akarat (mint ahogy 
az egyik interjúalanyunk, Waser úr megfogalmazta) a jelenség megoldása érdekében, valamint köz-
vetlenül a civil szervezetek munkájával hetek, hónapok, évek során kiépített bizalom, amelynek kö-
szönhetően a nők elkezdenek együttműködni. A svájci rendőrség tapasztalata szerint nagyon ritka, 
hogy az áldozatok rögtön a rendőrségre mennek, ha problémájuk van. Általában civil szervezetek 
közreműködésével keresik fel a rendőrséget.

KIKERÜLÉS A PROSTITÚCIÓBÓL

A megkérdezett svájci szakemberek a kimenekítés nehézségei és a stricikhez való visszatérés kapcsán 
hangsúlyozták azt a családmodellt, amelyben a nők szerepe alárendelt, döntéshozói szerepük korlá-
tozott, ilyen módon a kizsákmányoló helyzetből való kiszabadulásukkor nem tudnak mit kezdeni a 
hirtelen rájuk tört szabadsággal, mert korábban soha nem voltak olyan helyzetben, hogy dönteniük 
kellett volna. Ilyen esetekben hirtelen kell úgy viselkedniük és olyan döntéseket meghozniuk, ame-
lyekkel korábban nem találkoztak.

 „Annak a megértésében, hogy ki az áldozat, nagyon fontosnak tartom – de ez csak a dolog egyik oldala 
– hogy egy áldozat, akit áldozatnak hívunk, és ő is annak tartja saját magát, ha nagyon benne marad 
ebben az áldozatidentitásban, akkor addig, amíg csak áldozatnak kezeljük és ő maga is áldozatként tekint 
magára, addig elképzelhetetlen, hogy más identitása legyen. Tehát nagyon fontos, hogy ki tudjon mozdulni 
ebből az áldozatidentitásból és megjelenjen egy önálló személyiség perspektívája, amikor nemcsak mint 
valakinek a függvénye tudja meghatározni magát, hanem egy önálló, cselekvő emberként, aki szeretne 
változtatni az életén, azon, ahogy eddig élt, és ehhez saját magának lépéseket kell tennie” (E.10.).
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A védett házak Magyarországon és Svájcban egyaránt komplex segítséget próbálnak adni a nőknek. 
Véleményünk szerint a nők akkor maradnak hosszú távon a védett házban, ha speciális segítséget 
kapnak. Ezek az intézmények folyamatos támogatásukkal nyerik el az áldozatok bizalmát, amely a 
segítő kapcsolat alapja. A segítő szervezetek a nők belső és külső (erő)forrásait használják a prostitú-
cióból való kitörés elősegítésére. Azoknak a nőknek könnyebb kiszállniuk, akik családja nem érintett 
a prostitúcióban. A prostitúción kívüli támogató személy szerepe (például családtag) felértékelődik, 
mert pártfogásával erőt merítenek ahhoz, hogy véglegesen ki tudjanak szállni a prostitúcióból.

Jövőkép
Kutatásunk során megvizsgáltuk, hogy a válaszadó nők milyen jövőképpel rendelkeznek. A válasz-
adók 81,6%-a igennel, és csupán 9,2%-a felelt nemmel (a többiek nem válaszoltak a fenti kérdésre) arra 
a kérdésre, hogy ki akarna-e szállni a prostitúcióból. A prostitúcióban élő nők számára kifejlesztett 
szolgáltatások vizsgálata kapcsán megállapítottuk, hogy azok a nők, akiknek több embert kell eltarta-
niuk, nincs lehetőségük kiugrani, hiába a Magyarországon és Svájcban működő védett házak, a kieső 
jövedelem rövid távon nem pótolható. 

Trendek
 
• Az utóbbi években a magyar nők száma jelentős mértékben megnövekedett a svájci utcai prostitú-

cióban; mind az utcán, mind a szolgáltatások igénybevételét illetően maguk mögé utasítanak más 
országokat.

• Egyre fi atalabb korban válnak a nők prostituálttá, ebből következik, hogy egyre fi atalabb prosti-
tuáltak állnak az utcán. Míg korábban a fi atalkorúakat nem állították ki az utcára, hanem sokkal 
inkább a szalonokban, bordélyházakban dolgoztatták őket, addig mostanában egyre láthatóbb a 
jelenlétük az utcán is (hamis, nem az ő nevükre kiállított személyi igazolvánnyal).

• 2010-től megnövekedett a prostitúcióban élő terhes nők iránti igény Magyarországon.
• Az óvszerhasználat alacsonyabb a legkiszolgáltatottabb réteg körében. Az óvszer használatának 

elutasítása lenyomja az árakat, növeli a feszültségeket. Azok a férfi ak, akik az óvszer nélküli szexet 
részesítik előnyben, vélhetően maguk is fertőzöttek.

• A prostitúciós társadalom sokrétűbb, árnyaltabb lett: megjelentek a köztes felügyelők, a női ká-
pók. A férfi ak inkább a háttérből irányítanak Svájcban.

ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZTETÉSEK

A kutatás eredményei azt mutatják, hogy egy hosszú út első állomásán vagyunk. 
Az eredmények megerősítenek minket abban, hogy tengernyi teendőnk van a prostitúcióban élő nők 
élethelyzetének javítása és a prostitúcióból való kilépésük elősegítése érdekében. Az eredmények arra 
is rámutatnak, hogy a probléma módszeres és komplex beavatkozást igényel. A Flora Dora munkáját 
illetően – a nők visszajelzéseire és az empirikus tapasztalatainkra támaszkodva – pozitív tapasztala-
tokkal lettünk gazdagabbak.

„Én csak itt a buszba a lányokat ismerem a prostitúcióval kapcsolatosan, senki mást, mert eleve cél-
irányosan ide jöttem ki, velük vettem föl a kapcsolatot először, mikor ide kiértem, mert mondta a 
lány, hogy, ha jövök, kit keressek. Ő elmondott mindent, hogy, hogy működik, és én nem is keresgéltem 
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más szervezetet, csak őket, mert azt mondta a lány, hogy, ha olyan kérdésem van, ők tudnak segíteni.
És tényleg maximálisan, akármit kérdezek, segítenek” (A.01.).

A kutatás során bebizonyosodott, hogy a prostitúcióban élő nők helyzetének javítása nem alapulhat 
elszeparálódott, forráshiánnyal küzdő civil szervezetek önálló „mentőakcióján”, sokkal inkább poli-
tikai akaratra és együttműködésre kellene épülnie. 

„Az biztos, hogy a fölső vezetésnek kell megalkudni ezzel a dologgal. Hogy így is, úgy is van prostitúció. 
Mert nekem ne mondják, hogy nincs. Az, hogy szökdösnek össze-vissza a lányok, meg majd eltüntessük 
a lányokat az útról, meg megbüntetjük, meg becsukjuk börtönbe, ez a szemlélet nem jó. Mert így is, úgy 
is lesz, ezt a szakmát ki nem ölik sose. [...] De ez tényleg a fölső vezetésnek a hatásköre már, hogy, hogy 
lehetne odahatni, hogy segítsék ezt a dolgot, kicsit könnyebbé tenni a lányoknak a sorsát” (A.01.).

A mi célunk ezért az, hogy a probléma megoldása érdekében együttműködjünk, lehetőség szerint más 
országokkal (is) közös projekteket indítsunk útjukra.
Reméljük, hogy munkánk eredményeképpen a prostitúcióban élő nők egyre közelebb kerülnek ahhoz, 
hogy méltóságteljes életet élhessenek, és olyan közel jutnak saját álmaik megvalósításához, amelyre 
eddigi életükben sosem volt lehetőségük.

„A jövőt hogy látom? Beadom a gyereket a bölcsödébe, eljárok dolgozni, ennyi. [...] Hát az a nagy ál-
mom, hát az, hogy a gyerekem levizsgázzon, meg végre legyen egy olyan lakás, amibe tudom, hogy nem 
albérletezek, meg egészségben, boldogságban a gyerekekkel lenni. Más vágyam nincsen. Ennyi a kíván-
ságom. Meg az egészség, a legfőbb inkább az egészség, hogy fel tudjam nevelni a kicsit még” (A.08.).

Prostitúcióban élő nőkkel készült interjúk

Az interjúalany
kódja

Az interjú
időpontja

Etnikai csoport
Az interjúalany 

kora
Van-e

gyermeke?
Végzettsége

Az interjú
helyszíne

A.01. 2012. 07. 09 nem roma 54 éves igen 8 általános Svájc

A.02. 2012. 07. 13. romungró 23 éves igen 8 általános Svájc

A.03. 2012. 06. 20. félig romungró, 
félig oláhcigány 24 éves nincs 11 osztály Magyarország

A.04. 2012. 07. 13. romungró 36 éves nincs 13 osztály Zürich

A.05. 2012. 03. 24. nem roma 26 éves nincs 10 osztály Magyarország

A.06. 2012. 07. 11. oláhcigány 35 éves van 8 általános Svájc

A.07. 2012. 06. 20. oláhcigány 28 éves igen 8 általános Magyarország

A.08. 2012. 06. 19. romungró 36 éves igen 8 általános Magyarország

A.09. 2012. 07. 11. romungró 19 éves nincs 11 osztály Svájc

A.10. 2012. 07. 09. nem roma 21 éves nincs 11 osztály Svájc
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SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A PROSTITÚCIÓ-
BAN ÉLŐ NŐK SZÁMÁRA MAGYARORSZÁGON ÉS SVÁJCBAN 

E fejlesztési koncepció a Svájci–Magyar Együttműködési Program által társfi nanszírozott Testvér-
települési és Partnerségi Pályázati Alap támogatásával elindított „Szociális szolgáltatások fejlesztése 
prostitúcióban élő magyar nők részére Magyarországon és Svájcban” című projekt keretein belül, négy 
szervezet – egy svájci és három magyar: a zürichi Flora Dora, a budapesti Sex Educatio Alapítvány, a 
pécsi INDIT Közalapítvány, a nyíregyházi Periféria Egyesület – közös munkája során jött létre.

Projektünk célja annak felmérése, hogy a partnerek két éve folyó rendszeres információcseréjének 
eredményeként hogyan tudunk együttműködni a prostitúcióban élő magyar nők támogatása érde-
kében. Az ezzel kapcsolatos strukturális keretfeltételek Magyarországon és Svájcban is adottak, ilyen 
módon az együttműködés formáit a fennálló struktúrában célszerű megtalálni. 

A szolgáltatásfejlesztési koncepció a két országban folyó intenzív párbeszédre épül, fi gyelembe 
veszi a már meglévő, a jelenséget értő szakemberek bevonásával készült szakmai anyagokat, vala-
mint tartalmazza az e projekt keretében megvalósított kutatás során megkérdezett illetékes szakértők 
és prostitúcióban élő nők véleményét. A kutatási anyag 120, Magyarországon és Svájcban kitöltetett 
kérdőíven alapul, és 23 szakértővel folytatott interjú, valamint 10, prostitúcióban élő nőkkel készített 
életútinterjú eredményeit is tartalmazza. A fentiekre építve került sor azoknak a javaslatoknak a ki-
dolgozására, amelyek a két országban meglévő struktúra javítását, összehangolt működését szolgál-
ják. A következőkben felvázolt javaslatok Magyarországon és Svájcban is alkalmasak lehetnének 
arra, hogy javítsanak a prostitúcióban élő nők szolgáltatásokhoz való hozzáférésén, életminőségén 
és társadalmi integrációján. A szövegben a szakemberek által elhangzott idézeteket kódokkal lát-
tuk el, a szakemberek neve, intézményük megnevezése és az interjú időpontja a szöveg végén lévő 
táblázatban található.

Mivel a javaslatok megfogalmazásában közreműködő szervezetek eltérő tapasztalatokkal rendel-
keznek, egyes pontokon belül eltérő véleményeket fogalmaznak meg. A véleménykülönbségeket láb-
jegyzetben jelöljük.

MAGYARORSZÁG

Helyzetkép

Ma Magyarországon nem áll rendelkezésre olyan átfogó szolgáltatásokat biztosító ellátó intézmény 
– akár utcai szociális munkát végző, akár ambuláns vagy átmeneti elhelyezést nyújtó szolgáltatás –, 
amely szándékosan, tudatosan, jogi hátterét, felépítését, céljait, módszereit, az alkalmazottak képzését 
illetően kifejezetten a prostitúcióban élő nők támogatására jött volna létre.

22. Szerzők: a Flora Dora részéről: Manuela Diegmann, Andrea Feller, Michael Herzig, Ursula Kocher, Julia Kuruc; 
a Sex Educatio Alapítvány részéről: Dr. Forrai Judit, Hoff mann Kriszta, Sebhelyi Viktória; az INDIT Közalapít-
vány részéről: Fehér Katalin, Máté Zsolt, Szabó András, Tóth Judit; a Periféria Egyesület részéről: Kocsis Margit, 
Somogyiné Katona Anikó, Szenes Zoltán, Dr. Szoboszlai Katalin. A fejezetet szerkesztette: Sebhelyi Viktória.

 22
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„Van-e itt olyan, hogy prostituáltak ellátása? Kérdezem. Nincs olyan szervezet, amelyről azt mond-
juk, hogy a prostituáltak érdekében, vagy prostituáltakért, vagy prostituáltak mellett dolgozik. Van egy 
egészségügy, aki ugyanúgy foglalkozik a prostituáltakkal, mint mindenki mással” [E.02.].

Magyarországon jelenleg a prostitúcióban élő, vagy abból kilépni kívánó, esetleg menekülő nők nem 
számíthatnak szükségleteiknek, igényeiknek megfelelő szolgáltatásra, szolgáltatások rendszerére, és 
végső soron olyan képzett szakemberekre, akik kifejezetten a prostitúcióban élő nők és a nőkereske-
delem áldozatai által átélt trauma természetét illetően megfelelő pszichológiai és jogi tudással rendel-
keznének. Ezek a nők jelenleg nem részesülnek, részesülhetnek átfogó ellátásban. Szükség van tehát a 
hiányzó ellátórendszer pótlására, a prostitúcióban élők szervezett támogatására.
Alapvetően a politikai akarat hiányának, és ebből fakadóan a fi nanszírozási kérdéseknek köszönhe-
tően egyéb23 célcsoportok számára szolgáltatást nyújtó intézmények vállalták fel az elmúlt években, 
hogy a prostitúcióban élő nőkkel (is) foglalkoznak. 

„(...) most éppen a Kék Pontnál nagyon nagy válság van és én is a válság közepette tevékenykedem, és 
például azt a szolgáltatást, aminek keretében én a társfüggőket fogadom, azt január 1-től fi zetőssé kel-
lett tennünk, mert erre az évre semmilyen pályázatunk, amiben ez a tevékenység szerepelt, nem kapott 
támogatást. Tehát mi ezt csak úgy tudjuk fenntartani, hogy térítési díjat kérünk január 1. óta a hozzánk 
fordulóktól, de ez azelőtt nem így volt. Azelőtt ingyenesen tudtunk fogadni és remélhetőleg ez a jövőben 
újra megváltozik majd” [E.10.].

Anélkül teszik ezt, hogy ehhez megfelelő jogszabályi és fi nanszírozási háttér vagy szervezett, rend-
szerszintű együttműködés kapcsolódna. 

„Szerintem azt kellene eldönteni az országban, hogy a prostitúciót engedi, vagy nem engedi. Ha enge-
di, akkor milyen feltételek mellett. Világos viszonyok mellett a szolgáltatások nyújtása is egyszerűbb” 
[E.02.].

Úgy véljük, hogy ennek a célcsoportnak az ellátásához külön intézményekre, a már létező intézmé-
nyek szolgáltatásainak összehangolására, átfogó intézményrendszerre, az intézmények együttműkö-
dését szabályozó protokollrendszerre, a jelenséget alaposan ismerő és ebben a témában képzett mun-
katársakra, a szakmai munkát megalapozó jogszabályokra és forrásokra volna szükség.
Úgy gondoljuk, hogy a prostitúcióban élő nőket segítő ellátórendszer működtetése állami feladat, 
amelyet jogszabályban kell rögzíteni. 

„Olyan országos intézményhálózatot kellene létrehozni, ami kicsit hasonlít a tanúvédelemhez. Ha 
van olyan, aki elszánja magát, hogy kilép ebből, akkor országos szinten ne pusztán egy ötfős férőhe-
lyet biztosító intézmény álljon rendelkezésre, egy otthonban, eldugva… ennél sokkal nagyobb körre 
lenne szükség, ahol biztonságban lehet, fi zikailag – lelkileg helyrehozzák, mentálisan megerősítik, 
biztonságban van. Tehát egy komplex szakmai segítséget kap, akár úgy is, hogy ha gyereke-családja 
van, akkor velük együtt. És el tudjon kezdeni egy új életet. Mindenképpen nagy hiányossága Magyar-
országnak” [E.05.].

23. Például hajléktalanok, szerhasználók stb.
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Alapelvek az ellátással kapcsolatban

1. Az ellátórendszer fi nanszírozását elsősorban jogszabályban rögzített, folyamatos állami fi nanszí-
rozásból, és csak másodsorban civil, egyházi és önkormányzati szervezetek, intézmények számára 
elkülönített és kiírt pályázatok keretei között kell biztosítani. A prostitúcióban élőket jogszabály-mó-
dosítással kell beemelni a szociális törvénybe – az utcai munka célcsoportjába. A szabályozás ki-
alakításával egy időben forrásokat kell találni a szolgáltatásokhoz. Néhány alapelemet kiszámítható, 
többéves fi nanszírozási megoldással kellene támogatni (például az utcai munka fi nanszírozásának 
mintájára: a szervezetek pályázat formájában három évre kapnak támogatást). 

2. A prostitúcióban élőket ellátó intézményeknek a feladat elvégzéséhez szükséges 
• infrastruktúrával; 
• speciálisan képzett szakemberekkel, önkéntesekkel, laikus segítőkkel;
• szakmai sztenderdekkel;
• a szakmai személyzet rendszeres továbbképzését, szupervízióját biztosító feltételekkel; és
• szakmai programmal kell rendelkezniük.

3. Az utcai szociális munkának és az alacsonyküszöbű szolgáltatásoknak közvetlenül hozzáférhető-
nek kell lenniük, ezért elérhetőségeiket (telefonszámukat, címüket) rendszeresen hirdetni kell. A szol-
gáltatásokat ismertető információs anyagoknak lehetőleg tartalmazniuk kell, hogy pontosan milyen 
célcsoport fordulhat az adott szervezetekhez, és milyen ügyben.

4. A magasabb küszöbű ellátások (például védett ház vagy hosszabb távú, hosszabb távú segítséget 
nyújtó ambuláns ellátások) csak telefonon vagy interneten történt bejelentkezés alapján legyenek el-
érhetőek, valamint csak a társszervezetek (szintén előzetes egyeztetéssel) küldhessenek ügyfelet.

5. Az ügyfél érdekében együttműködő személyek (jogász, pszichológus, szociális munkás, más in-
tézmény/szervezet munkatársa stb.) közötti kapcsolattartásnak, információmegosztásnak rendsze-
resnek kell lennie.

Sürgősségi ellátások:
• rendőrség, mentők értesítése;
• krízisintervenció, támogatás a biztonság érdekében, kockázatfelmérés és személyes biztonsági 

terv készítése;
• krízis-szálláshely értesítése a speciális szükségletű ügyfelek fogadása érdekében; 
• szükség szerint azonnali személyes kíséret biztosítása rendőrségi meghallgatáshoz, látleletvétel-

hez és egyéb orvosi ellátáshoz, krízis-szálláshelyhez vagy egyéb biztonságos szálláshoz;
• kapcsolatfelvétel az ellátó intézménnyel, krízis-szálláshellyel;
• sürgősségi jogi tanácsadás;
• gyermekkorúak esetén referálási protokollok biztosítása.

További, nem sürgősségi szolgáltatások:
• a sürgősségi esetek utánkövetése, amennyiben az ügyféltől származó adatok alapján ez kivitelez-

hető (telefonon, esetleg személyes látogatással, az ügyféllel történt megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően);
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• komplex tanácsadás (az ügyfél helyzetére vonatkozó speciális információk átadása);
• jogi tanácsadás;
• jogi képviselet megszervezése, a képviselő ügyvéd munkájának elősegítése (például tárgyalásra 

kísérés, beadványszerkesztés);
• lehetőség szerint, és amennyiben az ügyfél ezt igényli, hosszú távú rehabilitációs célú terápia biz-

tosítása, az esetleg szükséges külső szakemberek bevonása (orvos, pszichológus, pszichiáter).

Első szinten alacsonyküszöbű, megkereső programok kidolgozását javasoljuk (regionális hatáskö-
rű szolgáltató szervezetek közreműködése révén)!

1. ALAPTEVÉKENYSÉGEK:

Utcai szociális munka – megkereső tevékenység
Utcára, közterületre kivitt önálló, szakmai, szociális szolgáltatás ellátatlan egyének, csoportok ré-
szére. Az utcán, közterületen tartózkodó prostituáltak helyzetének, életkörülményeinek fi gyelem-
mel kísérése, rendszeres kapcsolattartás velük, gondozásuk megszervezése, szükség esetén ellátásuk 
kezdeményezése, esetleg krízisellátás biztosítása. Az utcán dolgozó segítők legfontosabb feladata a 
közvetlen életveszély elhárítása, megelőzése, a segítséget kérők megfelelő ellátó helyre irányítása, 
valamint a szociális ellátórendszerbe való bekapcsolódásuk elősegítése. Az utcai szociális szolgálat 
krízisautót működtethet, amelyet diszpécserszolgálatnak kell felügyelnie, és amely szükség esetén 
a bejelentés helyszínére küldhető. A későbbiekben hálózatba szervezendő krízisautók biztosítják 
majd az ügyfelek más településekre, más szolgáltatókhoz szállítását.

Az utcai szociális munka által nyújtott legfontosabb szolgáltatások:
• Közterületen, utcán megjelenő prostituáltak megkeresése.
• Szükség esetén egészségügyi és szociális ellátásokhoz juttatásuk elősegítése. 
• Azonnali segítségnyújtás.
• Ártalomcsökkentés, fi zikai és mentális szükségletek kielégítése.
• Rendszeres helyhez és időhöz kötött alapszükségletek kielégítését segítő szolgáltatások  

megszervezése.
• A szolgáltatást igénybe vevő személyek különböző ellátóintézményekbe való bejutásának  

segítése, támogatása.
• Az ellátórendszeren kívül maradók folyamatos támogatása.
• Rendszeres információ nyújtása szociális, egészségügyi és egyéb ellátásokhoz való hozzájutás

feltételéről és módjáról.
• Szűrővizsgálatokra való irányítás.

Az utcai szociális munka javasolt személyi feltételei:
A megkereső munka két szociális munkás egyidejű, heti három alkalommal, tíz órában végzett mun-
káját jelenti. 

Ártalomcsökkentés 
A prostitúcióhoz kötődő fi zikai és pszichés ártalmak csökkentése, különös tekintettel a biztonságos 
nemi életre, a nemi úton terjedő betegségek megelőzésére, illetve a nem kívánt terhesség elkerülésére 
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és a fogamzásgátlás lehetőségeire. Egészségmegőrző segédeszközök szétosztása (óvszer, tisztálkodási 
és fertőtlenítőszerek). 

Fő célcsoport: az utcai, út menti prostituáltak. (Ezek a szolgáltatások elsősorban a nagyon nehéz hely-
zetben lévő, alapvető életszükségleteik tekintetében is szükséget szenvedő prostituáltak igényeihez 
alkalmazkodnak. Ugyanakkor természetesen más környezetből érkező prostituáltak, az emberkeres-
kedelem egyéb formáinak áldozatai is igénybe vehetik.)

Heti 8 órában javasolt. 

Pszichoszociális intervenciók
Szociális ügyintézés, konzultáció, krízisintervenció, segítségnyújtás emberkereskedelem áldozatává 
vált személyeknek. Háttériroda és két, heti húsz órában tevékenykedő szociális munkás szükséges 
hozzá.

Adományok biztosítása szükség esetén heti két órában 

II. KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK:

Nyitott bázis intézmény
A nyitott bázis intézmény a prostitúcióhoz köthető, pszichoszociális és ártalomcsökkentő szolgálta-
tásokat nyújtó intézmény. Lehetőleg minél több ilyen intézményközpontot kellene létesíteni, ezek az 
utcai szolgálatok háttérbázisaként is működhetnek. A terepmunka során felderített ügyfeleket ide 
lehetne első körben irányítani. A szolgáltatások igénybevételének gyakorlatilag nincs feltétele, mini-
mális magatartási szabályokat kell csak betartani a benntartózkodás során.

A szolgáltatásoknak minimálisan az utcai munka során is nyújtott ártalomcsökkentő és információs, 
illetve pszichoszociális segítő tevékenységeket kell tartalmaznia, emellett ajánlott úgynevezett „drop 
in” funkciót (melegedő, étkezési, mosási lehetőség) is biztosítani.

A nyitott bázis intézményekkel szemben támasztható követelmények:
• legyen nyilvános, ismert; legyen tudható, hogy milyen szolgáltatásokat lehet igénybe venni, és 

hogyan lehet bekerülni;
• legyen tisztálkodási lehetőség;
• a nyitva tartás ideje és hossza illeszkedjen az ügyfelek igényeihez;
• földrajzilag legyen minél közelebb a célcsoporthoz;
• legyenek szakemberek (orvos, szociális munkás, pszichológus) és laikus segítő is a stábban;
• ne legyenek magas elvárások a szolgáltatást igénybe vevő személyekkel szemben;
• legyenek rendszeresen elérhető egészségügyi szolgáltatások (szűrések, nőgyógyászati vizsgálat stb.);
• legyenek alapvető ártalomcsökkentő szolgáltatások (pihenés, biztonság, tisztálkodás, mosás, ét-

kezés stb.);
• legyenek igénybe vehető alapvető jogi és szociális szolgáltatások (jogsegély, hivatalos ügyintézés, 

postacím biztosítása, telefonhasználat stb.);
• lehessen adott esetben tanácsadást igénybe venni (pszichoedukációs, életvezetési, jogi stb.).
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A szolgáltatást olyan épületben célszerű biztosítani, amely rendelkezik:
- 1 db közösségi/fogadóhelyiséggel;
- 1 db, a személyzet tartózkodására szolgáló irodahelyiséggel; 
- 1 db konzultációs szobával; 
- 1 db egészségügyi vagy orvosi szobával (lehet a konzultációs helyiséggel azonos, egy meleg vizes 

falicsappal);
- mosdóhelyiségek az ügyfelek és az intézmény munkatársai számára.

Tárgyi feltételek:
• számítógép a személyzet részére, külön számítógép az ellátást igénybe vevő ügyfelek részére 

(egyéb irodai eszközök);
• telefon, internetelérés, külön a személyzet és külön az ellátást igénybe vevők részére; 
• mosógép és – szükség esetén – szárítógép (mosási lehetőség biztosítása esetén). 

A szolgáltatás egyéb sajátosságai:
Minimum heti 20 óra nyitva tartás (a nyitvatartási időt, lehetőleg az ellátást igénybe vevő személyek 
igénye szerinti napszakhoz érdemes igazítani, például 13 órától 19 óráig).

A nyitott bázis intézmény javasolt személyi feltételei:
• a szakmai személyzetben férfi aknak és nőknek egyaránt lenniük kell24;
• 1 fő szakmai vezető (integrált intézmény esetében lehet félállású); 
• 3 fő szociális munkás (heti 120 óra munkaidő, amelyet legfeljebb 8 fő láthat el megbízási, vállal-

kozói vagy munkaszerződéssel). 

A nyitott bázis intézmény szakmai minimumfeltételei:
Felsőfokú szociális munkás végzettségű szakember, aki a szakterülettel kapcsolatban speciális to-
vábbképzésen vesz részt a munka elkezdése előtt.

Dokumentációs alaptevékenységek a nyitott bázis intézmény vonatkozásában:
• gondozási napló
• eseménynapló
• forgalmi napló
• segítőlap (képalkotási lap)

A minőségi szolgáltatás biztosításának elsődleges feltételei a nyitottbázis-intézményre vonatkozóan:
szabályzat:
• belső működési szabályzat megléte;

24. Az INDIT Közalapítványnál és a Periféria Egyesületnél a férfi  és női munkatársak jelenléte előnyösnek 
bizonyult a célcsoporttal való munkában. A javaslatnak ezen a pontján Hoff mann Kriszta (Sex Educatio 
Alapítvány) véleménye eltér: úgy gondolja, hogy a nyitott bázis intézményben nőknek kell dolgozniuk, hogy a 
szolgáltatásokat igénybe vevő prostitúcióban élő nők biztonságos női légkörben legyenek.
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működési mód:
• az alapszolgáltatások rendszeres és kiszámítható biztosítása;
• rendszeres és előre meghatározott elérhetőség/nyitva tartás;
• egészséges munkakörülmények biztosítása a tevékenységi kör/körök igényeinek    

megfelelően;
• rendszeres teammegbeszélések;
• intézményen belüli kommunikációs csatornák kiépítése (például ügyeleti napló); 
• a hazai és külföldi társintézményekkel folytatott rendszeres párbeszéd a tágabb szakterületekről;

dokumentáció:
• a forgalmi adatok rendszeres és pontos rögzítése; 

személyi feltételek:
• szupervízió és kiégés elleni tréning rendszeres biztosítása a munkatársak számára; 
• szakmai továbbképzés biztosítása a munkatársak számára;

minőségbiztosítás:
• monitorozás, valamint a szolgáltatás éves értékelése.

Egészségügyi szűrések
• Háromhavonta vagy félévente szűrővizsgálatok megszervezése a területen (a nyitott bázis intéz-

ményben vagy a szűrőbuszban vagy egészségügyi intézményben, ahová a segítők elkísérik a pros-
tituáltakat). 

Jogsegélyszolgálat
• A rendelkező forrásokhoz igazodóan kialakított rend szerinti jogi segítségnyújtás, illetve képvise-

let, legalább havi nyolc órában. 

Második szinten az alábbi, országos hatáskörű szolgáltatásokat javasoljuk:
1. Diszpécser- és információs szolgálat (befogadott szervezet által biztosítva a folyamatos működést)
Az ország három pontján, szociális munkások által működtetett, országos lefedettséggel működő  24 
órás, ingyenes, telefonos információs vonal létrehozása kifejezetten az utcai és út menti prostituáltak 
megsegítésére, amely
• rögzíti a problémákat, és szakszerű információt képes nyújtani e problémákra;
• nyilvántartja a szállást nyújtó szolgáltatások (szabad) férőhelyeit;
• közreműködik a krízishelyzetek feloldásában (elhelyezés kérdésében, védett házakba való bejutás 

megszervezésében, áldozatvédelem felé közvetítésben stb.);
• információt nyújt a szociális és egészségügyi szolgáltatásokról és elérésükről;
• információt nyújt a szexuális úton terjedő betegségekről;
• jogi információval szolgál.

A szolgáltatás célja, hogy az adott területen a prostitúcióban élő nők ellátásában részt vevő és kapcso-
lódó intézmények szolgáltatásairól folyamatos, naprakész információkat gyűjtsön, rendszerezzen és 
továbbítson, valamint, ha az ügyfél krízishelyzetbe, vagy krízis közeli állapotba kerül, együttműköd-
jön a hatékonyabb ellátása, elhelyezése érdekében.
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A diszpécserszolgálat javasolt személyi feltételei:
• 1 fő koordinátor (integrált intézmény esetében lehet félállású);
• 4 fő szociális munkás (összesen heti 168 órányi készenléti munkaidő, amely ellátható megbízási, 

vállalkozói vagy munkaszerződéssel).

2. Országos egészségügyi szűrőbusz 
„Elsősorban nagyon fontos lenne az egészségügyi szolgáltatásokba való bevonás, a szűrések. Akár úgy 
is, hogy ingyenessé vagy nagyon kedvezményessé tenni, de mindenképpen kötelezővé – ez nagyon fontos 
lenne. A jelenlegi magas összeget nem tudják kifi zetni. Arról nem is beszélve, hogy három hónap alatt 
nagyon sok mindent össze lehet szedni – főleg ezzel a hivatással” [E.05.].

3. Átmeneti elhelyezést nyújtó szolgáltatások (védett ház)
A védett ház a prostitúcióból kilépő, menekülő prostituáltak közül azokat láthatja el, akiknek 
nincs hová hazamenniük, vagy akik otthonukban fokozottan ki vannak téve az ismételt áldozattá 
válás veszélyének. 

A védett ház fokozatos rehabilitációs szolgáltatást nyújthat, az igényeknek megfelelően, a pszi-
chiátriai, pszichoterápiás szolgáltatástól az életvezetési tanácsadáson át egészen a munkaerő-piaci 
rehabilitációs támogatásig (szakképzés, munkakeresés). Többféle védett házra van szükség a kü-
lönféle szükségletekkel rendelkező ügyfelek számára: néhány titkos, minél több nyitott házra és 
akár 1,5–2 éves kiléptető lakásokkal kiegészített, benntartózkodást lehetővé tevő rehabilitációs 
otthonokra. 

„Ki kellene dolgozni krízishelyzetben levő prostituáltak megsegítésére egy intézményrendszert. Onnan-
tól kezdve, hogy hova tud első körben menni segítséget kérni, onnan hogyan történik a segítése, mene-
kítése, delegálása, hol helyezik el, milyen körülmények közt, ennek a szakmai szabályainak a kidolgo-
zása. Hogyan történik az ő habilitációja-rehabilitációja, mert a kettő szorosan összefügg. Akár ennek 
az egésznek a jogszabályi háttér kidolgozása, mert anélkül Magyarországon már nem megy semmi. A 
rendőrség hatáskörét bővíteni kellene, hogy hatékonyabban fel tudjanak lépni akár az emberkereskede-
lemmel kapcsolatban” [E.05.].

„Shelterre rövid időfutammal és titkos házak létrehozására lenne szükség, pszichológus és pszichiátriai 
kezelésekre a prostituáltak ellátását illetően” [E.01].

A védett háznak mint intézménytípusnak többféle célcsoport igényeit kell kielégítenie. Nemcsak a 
hajléktalan, prostitúcióban élő nőket, a prostitúcióra kényszerített nőket és az emberkereskedelem ál-
dozatait kell fi gyelembe venni a szolgáltatásokat illetően, hanem a menekült (tehát külföldi), valamint 
a kiskorú magyar és külföldi potenciális áldozatok körét is.

„Kellene egy félutas ház… ahol élhet, segítenek munkát keresni, foglalkoznak vele. A rendszernek egy-
másra épülőnek kell lenni, ha nagykorú lesz is tudjon hova menni. És a megelőzést kellene erősíteni, 
mert ha valaki tőlünk már szökik, az a tapasztalatunk, nem lehet vele mit kezdeni” [E.03.].

A védett házzal szemben támasztható követelmények:
• a védett házak szakmai programja, az elérhető szolgáltatások, a bekerülés és a bent tartózkodás 

feltételei és szabályai nyilvánosak legyenek;
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• a védett házakban speciálisan kiképzett szakembereknek kell dolgozniuk;
• új ügyfél esetén személyre szabott állapot- és igényfelmérést kell végezni;
•  a gyermekkel és gyermek nélkül érkezők elhelyezésére is legyen mód;
•  a szerhasználati problémákkal küzdő ügyfelek elhelyezését is biztosítani kell;
• néhány titkos védett házra is szükség van a súlyosan veszélyeztetett ügyfelek számára;
• a védett ház működési rendjének meg kell felelnie a nemzetközi standardoknak, többek között a 

WAWE Európai Nők az Erőszak Ellen „El az erőszaktól! A menhelyek felállításának és fenntartá-
sának minőségi standardja” (2004)26 dokumentum előírásainak.

4. Hosszabb távú, tartósabb segítséget nyújtó ambuláns ellátási szolgáltatás 
Azok, akik már igénybe vették, vagy éppen most veszik igénybe az utcai szociális munkások, a 
nyitott bázis intézmények vagy a védett házak szolgáltatásait, komolyabb támogatásra (ún. „maga-
sabb küszöbű” ellátásra) is igényt tarthatnak. Olyan ügyfelekre is gondolni kell azonban, akik nem 
igényelnek alacsonyküszöbű szolgáltatásokat (van hol lakjanak, van ruhájuk, élelmük, nincsenek 
közvetlen életveszélyben stb.), de pszichológiai, egészségügyi, jogi, szociális, munka-erőpiaci vagy 
más támogatásra szorulnak, amelyek hiányában ha akarnak sem tudnak tartósan és eredményesen 
kilépni a prostitúció világából.

A prostitúcióból kilépni szándékozó, a rendszeres segítséget szerződés keretében is elfogadó (volt) 
prostituáltak számára olyan szolgáltatásokat kell biztosítani, amelyek komplex módon, a különfé-
le helyzetekből más és másféle igényekkel érkező ügyfeleknek egyéni segítséget, támogatást képesek 
nyújtani. Az ambuláns ellátás gerincét a szociális, jogi és pszichológiai támogatás alkotja. Az ambu-
láns ellátás nem igényel krízisügyeletet, elég, ha kora délelőttől késő délutánig tart nyitva. 

Az ambuláns szolgáltatás javasolt személyi feltételei:
Az ambuláns szolgáltatás állandó személyzete a prostitúció és emberkereskedelem problémáival 
kapcsolatban felkészült pszichológusokból, jogászokból és szociális szakemberekből áll. Szükség van 
azonban adminisztrációt, adat- és anyaggyűjtést végző munkatársakra is. Az ambuláns ellátást biz-
tosító intézmény részidőben (szerződéssel) szakorvosokkal, ügyvédekkel, az adatokat és a szakmai 
tapasztalatokat feldolgozó kutatókkal, valamint a személyzet rendszeres képzését, szupervízióját biz-
tosító oktatókkal és más szakemberekkel is együttműködik.

Az ambuláns ellátást biztosító intézmény legfontosabb szolgáltatásai:
• alkalmilag és rendszeresen is igénybe vehető komplex pszichoszociális szolgáltatások (mentális 

segítség és támogatás);
• jogi segítségnyújtás, tanácsadás, képviselet;
• hivatalos ügyek intézésében való közreműködés.

A projekt keretében elkészült kutatásban kérdőív és mélyinterjú formájában kerestük meg a prosti-
túcióban élő nőket. Megkérdeztük tőlük, hogy esetükben mi segítene leginkább a prostitúcióból való 
kilépéshez. (A kutatás eredményeiről bővebben ebben e kiadványban, Sebhelyi Viktória „A prostitú-
cióban élő magyar nők keresztmetszeti vizsgálata Magyarországon és Svájcban” című tanulmányá-
ban olvashat.)

26. http://www.nane.hu/kiadvanyok/kezikonyvek/el_az_eroszaktol/el_az_eroszaktol.pdf.
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A kérdőíves formában megkérdezettek (összesen 120 fő) közül 81,6% szeretne kilépni a prostitúcióból, 
ehhez a legtöbben a tanulás/továbbképzés mellett a szociális támogatási, a gyermekfelügyelet-megol-
dási, valamint a lakhatási segítséget jelölték meg:
• továbbképzések, átképzések szervezése vagy továbbképzési, átképzési programokhoz való hozzá-

jutás elősegítése;

„Úgy látom, ha a magyar nőkre gondolok, hogy mennyire alacsony képzettségük van és mennyire mély 
szegénységből jönnek. Azt gondolom, hogy alapvetően fontos lenne az iskolázás, a továbbképzés, viszont 
azt gondolom, hogy nagyon szoros kapcsolattartásra lenne szükség ahhoz, hogy egy nő odáig eljusson, 
hogy egy iskolát végig tudjon járni” [E.13.].

• társadalmi be-, illetve visszailleszkedést segítő, munkaerő-piaci, önismereti tréningek, önsegítő 
csoportok szervezése, támogatása;

„Ami a prostituáltak ellátását illeti, nagyon jó lenne, ha minden prostituáltnak lehetősége lenne se-
gítő kapcsolatra, tehát egyéni konzultációra, illetve segítő csoportra vagy önsegítő csoportra. Három 
különböző célt szolgálnak ezek, az önsegítő csoport az, ahol a közös problémában érintett emberek 
nyújtanak egymásnak segítséget, hogy hogyan lehet a problémákat megoldani, olyan prostituáltak-
nak, akik megpróbálnak ebből kikerülni, meg tudják osztani a tapasztalataikat vagy a próbálkozása-
ik eredményeit más prostituáltakkal, akik szintén törekednének erre. Kezdeti szakaszban ez nagyon 
jó lehet. Aztán a segítő csoport az, amit szakember vezet, és ahol célzottan lehet foglalkozni a nőiség 
különböző problémáival: a testtel, a szexualitással, párkapcsolattal, az egészséges és patológiás közti 
különbséggel ezekben a vonatkozásokban, önértékeléssel, még akár az anyaságra is ki lehet ezt ter-
jeszteni. Ennek a csoportnak persze nem lehet az a célja, hogy »meggyógyítsa« a prostitúciót, de az 
igen, hogy változási motivációt ébresszen. Az egyéni konzultáció, az egyéni terápia azoknak jó, akik 
erre motiváltak, akik már eljutottak idáig. Itt egyéni kezelési tervet lehet kimunkálni és végrehajtani, 
hogy a prostituált hogyan tudna kikapaszkodni ebből, vagy miben tudna változni, hogyan tudna el-
indulni. Az egyéni terápia, a változás szempontjából különböző stádiumban lévő embereknek nagyon 
hasznos” [E.10.].

• lakhatási problémák megoldásában való közreműködés.

A Flora Dora javaslata a magyarországi helyzetre:
A jelenlegi jogszabályi háttér megváltoztatása nélkül, a fennálló intézményi keretek között is lehet-
séges javulást elérni a szociális és egészségügyi ellátásban. Amennyiben nem működ(het)nek speci-
alizált szolgáltatások a prostituáltak számára, a szakembereket kell a meglévő intézményi kereteken 
belül a prostituáltak speciális élethelyzete iránt fogékonnyá tenni, például: alacsonyküszöbű szolgál-
tatások és szociális segítő szolgáltatások biztosításával, gyermeknapközik létrehozásával az alacsony 
jövedelmű lakosság által lakott területeken, gyermekvédelmi, áldozatsegítő intézkedések végrehajtá-
sával stb. A prostitúció témájával ezenkívül a szociális munkások képzése során is foglalkozni kell. E 
jelentés mindkét cél érdekében felhasználható.

Magyarországon a prostituáltak szociális és egészségügyi alapellátása igen hiányos, különösen, 
ami a szexuális úton terjedő betegségeket illeti. Ez komoly egészségügyi kockázatot jelent az egyes 
prostituáltak számára, de járványügyi szempontból az egész lakosság számára is kockázati tényező. 
A ma, Magyarországon működő szociális és egészségügyi ellátáson belül specializált szolgáltatásokat 
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kell nyújtani a prostituáltak számára, különösen, ami az egészségmagatartást és a szexuális úton ter-
jedő betegségeket illeti. Ilyen szolgáltatás például:
• az információnyújtás és tanácsadás a szexuális úton terjedő betegségekkel kapcsolatban;
• a védekezéssel, várandóssággal, abortusszal és szüléssel kapcsolatos információnyújtás és tanács-

adás, prevenciós anyagok (mindenekelőtt óvszer) szétosztása, erőszak-megelőzés.

Ezek megvalósítására leginkább azok a szervezetek alkalmasak, amelyek már jelen vannak a megke-
reső szociális munkában, például a szenvedélybeteg-segítők vagy a hajléktalansegítők. Ezeket a szer-
vezeteket lehetne megbízni azzal, hogy prostituáltak számára is megfelelő szolgáltatásokat nyújtsanak 
a prevenció és az ártalomcsökkentés területén, illetve bizonyos óraszámban megfelelő szaktudással 
rendelkező munkatársakat ajánljanak fel tanácsadásra olyan más szervezetek és intézmények szá-
mára akiknek ügyfelei között prostituáltak is vannak, többek között a gyermek és ifj úsági otthonok 
számára – hiszen a jelenséggel foglalkozó szakemberek tisztában vannak azzal, hogy prostituáltakat 
toboroznak ezeken a helyeken –, illetve a gyermekvédelem és a közösségi szociális munka területén 
működő szervezetek és intézmények számára.

„A gyermekotthonoknak sokkal több anyagi forrásra lenne szüksége, hogy szakembereket foglalkoztas-
sanak. Az intézményeknek azonnal legyen lehetősége kimenteni a lányt – azonnali lépéseket tehessenek. 
A jelenlegi gyermekvédelem nem tudja igazán ezeket a gyerekeket megvédeni” [E.04.].

A magyar állam szociális rendszerében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény nem defi niálja a prostituáltakat a szociális támogatás célcsoportjaként. Ez azt jelenti, 
hogy az állam nem hajt végre szociális és egészségügyi intézkedéseket a prostituáltak érdekében, és 
anyagilag sem támogat semmilyen civil szervezetet vagy egyházat (amelyek azonban többek között 
saját anyagi forrásaikból fi nanszírozzák eff ajta tevékenységeiket). Ebből kifolyólag a társadalmi és 
egészségügyi ellátórendszerben gyakorlatilag nem, vagy csak indirekt módon léteznek prostituáltak:
• mint az áldozatsegítő szolgálat ügyfelei;
• mint a gyermekvédelmi intézkedések célcsoportja;
• mint a hajléktalansegítő szolgálat ügyfelei;
• mint a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos tanácsadást vagy terápiát igénybe vevő személyek. 

Annak, hogy a prostitúcióban élő nők nem szerepelnek a magyar szociális törvényben, ami a szociális 
alapellátás keretein belül történő támogató intézkedések alapfeltétele lenne, messzemenő következ-
ményei vannak:
• A megkereső szociális munka és a prevenció az utcai prostitúció területén államilag nem támoga-

tott (sem anyagi, sem egyéb módon).
• Nem kerül sor prevencióra a szexuális úton terjedő betegségekkel kapcsolatban, mert:

– szinte lehetetlen alacsonyküszöbű szolgáltatásként és olcsón óvszerhez jutni;
– a civil szervezeteknek maguknak kell fi nanszírozniuk a prevenciós anyagokat, és gyakran 

nem rendelkeznek az ehhez szükséges eszközökkel;
– mert az óvszert a rendőrség gyakran bizonyítékként használja, és a prostituáltakat ez alapján 

bírságolja meg (ezért azok inkább nem hordanak maguknál óvszert).

A fentiek elősegítése érdekében Magyarországon meg kell teremteni a jogszabályi hátterét annak, hogy a 
prostituáltak rendszeres szociális és egészségügyi támogatásban részesüljenek azzal a céllal, hogy:
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- csökkenjenek a prostitúcióból eredő szociális és egészségügyi ártalmak, és megelőzhetőek legye-
nek a szexuális úton terjedő betegségek;

- csökkenjen, vagy megakadályozható legyen a kizsákmányolás, a kényszerítés és a szexuális erőszak;
- mérséklődjön a szexuális úton terjedő betegségek terjedése.

Országok közötti programok

1. Független esetmenedzser/mobil szociális munkás 
A Flora Dora a magyar prostituáltakkal való segítő munka egyik fő problémájaként azt fogalmazta 
meg, hogy a hazautazást követően nincsen Magyarországon követő szolgáltatás, nemi erőszak után 
például orvosi kezelésre lenne szükség, de gyakran nem található ezzel összefüggő megoldás. Ahhoz, 
hogy a magyar prostituáltak szociális és egészségügyi támogatása fenntartható legyen, illetékes sze-
mélyre, illetve közvetítő hatóságra van szükség Magyarországon akihez, vagy amelyhez a prostituál-
tak átirányíthatók Svájcból, és aki vagy amely megkeresi a megfelelő megoldást Magyarországon. Fő-
leg súlyos krízishelyzetekben lenne szükség egy ilyen közvetítőre. Mivel egyrészről nehéz megítélni, 
hogy hány ilyen eset lenne évente, másrészről a közvetítőnek interdiszciplinárisan és értéksemlegesen 
kellene tevékenykednie, a legjobb megoldás az lenne, ha független, szociális és egészségügyi ismere-
tekkel és tapasztalattal rendelkező szakembert (esetmenedzsert) bíznának meg a feladattal, akit szük-
ség esetén alkalmanként, átalánydíj ellenében lehetne felkérni.

„Azt próbáljuk elérni, hogy a problémás eseteknek legyen egy esetmenedzsere, aki lehet önkéntes is, és 
végigviszi azt az esetet. […] Én utálom ezt, hogy az emberek bemennek valahova, ahol ül egy szakem-
ber, és a problémáikat a szakmegoldásaival megoldja. És közli, hogy a többi problémáddal viszont ne 
ide gyere. Tehát így nem lehet működni, pláne nem ezekkel az emberekkel, akik itt vannak. […] Tehát 
van egy arc, akiben megbíznak és akkor hozzá fognak fordulni. […] Van rengeteg kontakt, ami napi 
beszélgetős, laikus, segítő rész, és van a sokkal kisebb esetszám, ami az egyes szakembereknél fordul elő, 
de az tényleg az, ami oda való, tehát evvel a rendszerrel tényleg kríziseket lehet kezelni. Szóval ez ilyen 
kétréteges rendszer” [E.11.].

2. Együttműködés a magyarországi és a svájci szolgáltatók között
A prostitúcióban élő nők rendkívül mobilisak, ezért bár a prevenciós munkát lokálisan kell végezni, a 
szaktudásnak és a szakmai információknak régiókon átívelően kell hozzáférhetőnek lenniük. A pros-
titúcióra specializálódott szervezetek és intézmények között az együttműködésnek és az információ-
cserének rendszeres alapokon kell nyugodnia, és lehetőleg interdiszciplinárisan kell működnie, mint 
ahogy ez a 2012-es projekt keretein belül Budapesten, Pécsett és Nyíregyházán történt.

3. Együttműködés a kutatóintézettel
Szükség van központi (zárt), az ellátott prostituáltakra vonatkozó, tudományos-kutatási célból és 
lobbitevékenységekhez felhasználható adatbázisra (amely például kutatóintézeteknek is elérhető). 
Fontos lenne kutatásra, a prostitúció megelőzésével foglalkozó prevenciós kampányra, és segítségké-
rés esetén információnyújtáshoz forrást elkülöníteni.

A civil szervezetek rendelkezésére álló információkat folyamatosan meg kell osztani a politikusokkal, 
ehhez megfelelő fórumot kell létrehozni.
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4. Szociális munkásoknak szóló gyakorlat (a Flora Dora javaslata)
E projekt keretein belül négy magyar szociális munkás végzett gyakorlatot a zürichi Flora Dora női 
tanácsadó szolgálatnál, amelynek során mindkét fél pozitív tapasztalatokat szerzett. A Flora Dora női 
tanácsadó szolgálat és a magyar partnerszervezet is olyan speciális ismeretekre tett szert a gyakorla-
tok során, amelyeket a saját munkájában is hasznosítani tud. Mind a négy szociális munkás találko-
zott olyan prostituálttal Zürichben, aki a saját régiójából származik. A szociális munkások speciális 
tanácsokkal látták el a prostituáltakat, és ezzel új távlatokat nyitottak meg előttük. Az esetspecifi kus 
együttműködés az eredeti gyakorlati helyről is folytatódott.

Mivel a Zürich utcáin tevékenykedő prostituáltak nagy része magyar, ezért a Flora Dora női ta-
nácsadó szolgálatnak gyakorlati helyeket kell biztosítania a magyar szociális munkások számára az 
eredményesebb hosszú távú együttműködés érdekében. Megfelelő ráfordítással teljesíthető lenne, 
hogy kéthetes periódusonként négy – legfeljebb hat – szakmai gyakorlati hely a magyarok rendelke-
zésére álljon.

5. Magyarországi – a prostitúcióban élő nőkkel kapcsolatos – helyzet ismertetése több nyelven 
Az európai városokban a magyar prostituáltakkal foglalkozó szakemberek számára gyakran okoz prob-
lémát a szükséges nyelvtudás, a prostituáltak magyarországi életkörülményeivel kapcsolatos ismeretek 
és a magyar szociális és egészségügyi rendszer működésében való jártasság hiánya. Alapinformációkat 
kellene hozzáférhetővé tenni a magyar szociális és egészségügyi rendszerről, és a magyar régiók kap-
csolattartóinak feltüntetésével angol nyelvű internetes gyűjtőoldalt kellene létrehozni a prostituáltak 
szociális és egészségügyi támogatásának területén tevékenykedő szakemberek számára.

„A szakemberek meglétére lenne szükség, és a kölcsönös munkára” [E.12.].

6. Az információk terjesztése migráns prostituáltak számára (a velük foglalkozó hazai intézmé-
nyek segítségével)
Az Európa városaiban dolgozó magyar prostituáltak ismeretei igen hiányosak az utcai prostitúcióval 
járó életkörülményekről. Gyakran teljesen irreális elvárásokkal és hiányos előzetes tudással utaznak 
Svájcba vagy más európai országokba. A prostituáltakkal kapcsolatban álló, például közösségi szociá-
lis munkával, szociális segítségnyújtással, gyermekvédelemmel vagy áldozatsegítéssel foglalkozó ma-
gyarországi szakembereknek kellően tájékozottnak kell lenniük az európai városok utcáin tevékeny-
kedő prostituáltak életkörülményeivel kapcsolatban. Ez azért fontos, hogy ismereteiket tovább tudják 
adni tanácsadói tevékenységük során. E jelentés egyik nem titkolt célja, hogy segítse a szakembereket 
ebben, ezért célszerű (interneten is) könnyen hozzáférhetővé tenni a kiadványt a számukra.

7. Magyar és svájci szakemberek tapasztalatcseréjének, intézménylátogatásának elősegítése, vala-
mint közös programok tervezése, végrehajtása; a védett tanúk tanúvédelmi programokban való 
részvételének erősítése

„Mi a magyar rendőrséggel vagyunk kapcsolatban és jó lenne, ha nagyobb kapacitásuk lenne, és együtt-
működnének az NGO-kkal. Jó lenne, ha ők is úgy tudnának működni, mint ahogy mi. Itt jobban fel tu-
dunk építeni egy bizalmi kapcsolatot az áldozatokkal. [...] Hallottam arról pár hete, hogy van egy magyar 
kezdeményezés, NGO-k és szervezetek együttműködésére vonatkozóan, és mi ezt nagyon szeretnénk. Sze-
rintünk ez mindkét fél részére előnyös lenne. Ez lehet, hogy segítene… Pár áldozat ugyanis haza szeretne 
menni, és nekünk egyszerűbb lenne azt mondani, hogy rendben, tudunk ajánlani egy NGO-t Magyar-
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országon, hidd el, ugyanolyan szervezet is van Magyarországon mint itt, ha problémád van, ők tudnak 
neked segíteni. És nekünk is megmaradna vele a kapcsolatunk, ez számunkra nagyon fontos lenne, mert 
lehet, hogy szükségünk lesz még a feljelentésére, vagy a vallomására, vagy a bíróságon való megjelenésre. 
És evvel sokkal könnyebb lenne egy NGO-t megbízni, mint a rendőrséget. [...] Szerintem Magyarországon 
a rendőröknek könnyebb dolga lenne így együttműködni az áldozatokkal” [E.09.].

8. Magyarországon pályázati források elkülönítése a prostituált nőkkel kapcsolatba kerülő intéz-
mények közös képzésére, illetve az egyes intézmények célzott oktatásának elősegítése a jelenség 
kezelése érdekében

„[...] a rendőrségen belül sem megy jól az információk közvetítése. Ezt nem egy, nem két esetben tapasz-
taljuk, hogy a fi atalabb generációs rendőrtársadalom nem kapja meg a megfelelő infót, hogy mit kéne 
tenni, mit kéne nyújtani, hova fordulhatnak… hogy segíthessenek a segítséget kérő nő ügyében hatéko-
nyan. Az alapokat tudják, de azon felül semmi” [E.07.].

Svájc

1. A Flora Dora által biztosított szolgáltatások
Mivel a magyar prostituáltak rövid ideig tartózkodnak Svájcban, könnyű célpontjai a szexuális bűnö-
zőknek, de más bűncselekményeknek, például a rablásnak is. Az esetek többségében az ügy nem jut 
el a feljelentésig, a nyomozati szakaszig vagy a büntetőeljárásig. Ennek az az oka, hogy a cselekmény 
vizsgálatának időpontjában az áldozat már nem tartózkodik Svájcban. A feltáratlan esetek száma 
óriási. Az e projekt keretein belül lefolytatott interjúk során kiderült, hogy a prostituáltak csaknem 
hetente lesznek áldozatai a klienseik és más férfi ak zaklatásának, illetve válnak akár az általuk elköve-
tett bűncselekmények célpontjaivá. A magyar prostituáltak biztonsága Zürich utcáin lényegesen rosz-
szabb, mint a letelepedett prostituáltaké. A kliensek és más férfi ak által elkövetett (szexuális) erőszak 
napi szinten előfordul, a bűnügyi vizsgálatok és a büntetőeljárások ritkák, a felderítetlen ügyek száma 
magas. A zürichi utcai prostitúció tervezett új szabályozásával, amelynek értelmében kijelölt helyet 
határoznak meg a prostituáltak számára, a prostituáltak biztonságát kívánják jelentős mértékben ja-
vítani. Ennek ellenére szükség van további biztonsági intézkedések bevezetésére, például:
• speciális biztonsági és önvédelmi tréningek;
• az erőszak áldozatai számára hatékony tanácsadás és támogatás, hogy a kitartott akaratának elle-

nére is áldozatsegítő intézkedésekben részesüljenek, és az elszenvedett bűncselekményből lehető-
leg feljelentés is szülessen;

• hatékony és bizalmon alapuló közvetítés a Flora Dora női tanácsadó szolgálaton keresztül a rend-
őrség felé;

• a prostituáltak klienseinek informálása és fogékonnyá tétele arra, hogy bejelentsék a gyanús ese-
ményeket a rendőrségen.

Zürichben alacsonyküszöbű szociális és egészségügyi alapellátó működik a magyar prostituáltak szá-
mára, amellyel kapcsolatban nincs szükség további teendőkre. A problémát az okozza, hogy Svájcban 
olyan szolgáltatások férhetők hozzá a magyar prostituáltak számára, amelyek Magyarországon nem 
léteznek, ilyen módon hiányzik a folytonosság lehetősége (hazánkban például nincs gyakorlat a sze-
xuális úton terjedő betegségek megelőzésére).
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A Zürichben tevékenykedő magyar prostituáltak szociális és egészségügyi helyzetével kapcsolatban 
vannak megoldatlan problémák, amiért ha nem is kizárólag, de nagymértékben az ideiglenes, adott 
időintervallumra szóló tartózkodási státusz okolható.

A Flora Dora női tanácsadó magyar ügyfelei sokkal nagyobb számban lesznek kényszerítés elszen-
vedői vagy esnek emberkereskedelem áldozatául, mint azok, akik letelepednek Svájcban. Ez azzal 
magyarázható, hogy annál nagyobb a prostituáltak függősége a kitartott férfi tól vagy nőtől, minél 
kevésbé vannak tisztában a helyi körülményekkel, és minél kevesebb információval rendelkeznek ah-
hoz, hogy önállóan mozogjanak az adott országban. A Zürichben tevékenykedő prostituáltak kihasz-
náltsága legjelentősebben és legtartósabban akkor enyhülhetne, ha letelepednének és egyre önállóbbá 
válnának. Ezt azonban Svájc jogi és politikai okokból aligha fogja tervszerűen támogatni, a magyar 
prostituáltak részéről pedig szociális és kulturális okokból nem ez az elsődleges cél. A magyar pros-
titúció ezért Svájcban a jövőben is időszakos és nagyon mobil migráns tevékenység marad. Annak 
érdekében, hogy ilyen körülmények között is megakadályozható vagy csökkenthető legyen a kény-
szerítés és a kizsákmányolás mértéke, olyan intézkedésekre van szükség, amelyek növelik a magyar 
prostituáltak önállóságát, és legalább részben függetlenné teszik őket a kitartott vagy közvetítő sze-
mélytől. Ilyen intézkedések például:
• lehetőleg korai információnyújtás a jogokról, a kötelezettségekről, a keretkörülményekről és a 

támogatási lehetőségekről, amelyet a 2013-as új, prostitúciós iparágra vonatkozó rendelet kapcsán 
terveznek;

• a német nyelvtudás javítása;
• megbirkózási technikák (coping techniques) közvetítése, hogy a prostituáltak jobban tudják ke-

zelni a krízishelyzeteket;
• tanácsadás egyéb kereseti lehetőségekkel kapcsolatban.

2. A szálláshelyekkel kapcsolatos problémák
A magyar prostituáltak különleges élethelyzetét Zürichben nemcsak a magyar kitartottak, ha-
nem a svájci ingatlanközvetítők is kihasználják. A kizsákmányolás mindenekelőtt a szállással 
kapcsolatban zajlik: a magyar prostituáltak mindössze 2 vagy 3 ingatlanban kerülnek elszálláso-
lásra, amelyért nagyon magas, a piaci viszonyoknak egyáltalán nem megfelelő lakbért fizetnek. 
Ennek oka, hogy 
• tartózkodási státuszukból fakadóan alig van esélyük rendezett bérleti körülményekre;
• anyagi helyzetükből fakadóan nemigen tudják megfi zetni a szálloda- és lakásárakat, ezért arra 

kényszerülnek, hogy olyan helyeken lakjanak, ahol a bérbeadó egy szobában több személy elhe-
lyezését engedélyezi, és hozzájárul ahhoz, hogy egy ágyon több személy osztozzon, ami komoly 
bérbeadó esetében elképzelhetetlen;

• külső megjelenésükből, hiányos nyelvismeretekből és részben viselkedésükből fakadóan önállóan 
nem találnak szobát a piacon.

Ennek megelőzése érdekében hatékonyabban, többek között az alábbi intézkedésekkel kell fellépni az 
ellen, hogy a bérbeadók kizsákmányolják a magyar prostituáltakat:
• a Flora Dora női tanácsadó szolgálatnak nem a prostitúciós tevékenységhez köthető területekhez 

közeli szálláslehetőségeket kell keresnie;
• kötelezni kell az ingatlantulajdonosokat és a bérbeadókat, hogy biztosítsák a bejutást az ingatlan-

jaikba a szociális munkások számára.
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Összegzés

A prostitúció elsődlegesen egy, a szegénységből fakadó jelenség, ezért adott városrészekre, illetve régi-
ókra lokalizálható, és sokkal inkább jellemző az alacsony jövedelemmel rendelkező népességcsopor-
tokra. Az államnak a szegénységet és nem a prostitúciót vagy a prostituáltakat kell legyőznie, ehhez 
azonban el kell tekintenie a gyors megoldásoktól és tüneti kezelésektől, mert a jelenség ilyen módon 
nem orvosolható. Fel kell hagynia a prostituáltakkal szembeni megszorító beavatkozásokkal, mert 
ezzel csak rontja a helyzetüket, és a valódi problémát, a szegénységet nem oldja meg.

A szegénység legyőzéséhez speciális tudásra, valamint a függőségi és a kihasználásra épülő viszo-
nyok alapos ismeretére van szükség. Ennek érdekében tartós intézkedéseket kell bevezetni. Az alábbi 
területek kulcsfontosságú szerepet töltenek be a jelenség szempontjából:
- Iskolai képzés: a Zürichben tevékenykedő magyar prostituáltak nagy része csak a tankötelezettség 

végéig jár iskolába, közülük csak nagyon kevesen rendelkeznek szakképzettséggel. Sokuk (funk-
cionális) analfabéta. Az iskolai és szakmai képzésekhez való könnyebb hozzáférés hozzájárulna a 
szegénység és a prostitúció csökkentéséhez.

- Gyermekvédelmi intézmények: a Zürichben tevékenykedő prostituáltak közül sokan gyermek- és 
ifj úsági otthonokban töltötték gyermekkorukat vagy gyermekkoruk egy részét. Úgy tűnik, ezek 
az intézmények szabályos „toborzóhelyek” a kitartottak számára. Ezek egyértelműen nem kívánt 
és akadályozó hatással vannak a gyermekvédelmi intézkedésekre.

- Családtervezés: a Zürichben tevékenykedő magyar prostituáltak többsége már serdülőkorban 
megszülte első gyermekét, és alig rendelkezik elegendő anyagi és egyéb forrással a gyermekei el-
tartásához.

-  Család: a Zürichben tevékenykedő prostituáltak nagy része a keresetéből nemcsak a saját gyerme-
kei, hanem a szülei és más családtagok megélhetését is fi nanszírozza. Gyakran az ő jövedelme a 
család egyetlen megélhetési forrása.

Egyéb ajánlások:
Fontos az iskolai szociális munka/szociális munkás jelenléte:
„az iskolai szociális munka egy fontos feladat és jó lenne, ha az iskola pszichológusi hálózata job-
ban működne, mint most, és nagyobb lehetőségekkel működne egy iskolapszichológus. [...] És nem 
utolsósorban az is jó lenne, ha a gyermekjóléti szolgálatnak is lenne egy főállású szakpszichológusa. 
Mert most csak a kistérséginek van, és mivel neki mennie kell ide-oda, csak pár órát tud eltölteni egy 
helyen, ami nem elég” [E.12.].
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