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1. BEVEZETÉS 
„Mit bánom én, ha utcasarkok rongya, 
Legyen kirugdalt, kitagadott, céda, 
ωsak a szívébe láthassak be néha. 
Kifestett arcát angyalarcnak látomμ 
A lelkem lenneμ életem, halálom.”1 

 

1.1 A TUDOMÁNYOS PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA 
 

A médiák híradásainak köszönhet en napról napra folyamatosan fül-, és szemtanúi lehetünk 

annak, hogy a Földön mennyi olyan embertársunk él, akiket a XXI. század hajnalán rabszolga 

körülmények között tartanak. Ahány ilyen ember, annyi valós, és megélt rémtörténet, 

megsínylett órák, borzalmas fájdalommal teli napok, hetek, hónapok, meggyötört évek. Az 

áldozatokat a keresked k, a használók, és a segítségükre nem siet  embertársaink nap, mint nap 

adják-veszik, szexuális szolgáltatásokra kényszerítik, testileg, lelkileg, kizsákmányolják, és 

bántalmazzák. Ezek az emberek önmagukon, némi szerencsén, és a hitükön kívül másra nem 

számíthatnak. Egy dolog marad számukraμ reménykedhetnek csupán abban, hogy borzalmaik 

egyszer véget érnek, imáik meghallgatásra találnak, a hatóságok talán megmentik ket, és 

alapvet  emberi jogaikat, társadalmi körülmények között újra gyakorolhatják. 

 

Úgy gondolom, hogy bármelyik Földön él  ember/közösség számára, a legf bb prioritását, az 

alkotmányos, és emberi jogok gyakorlása jelenti, amelyet e deklarált b ncselekmény elkövet i 

folyamatosan veszélyeztetnek, és megsértenek. A szervezett b nözés, a szexuális célú 

emberkereskedelem, és az ahhoz szorosan kapcsolódó prostitúciós b ncselekmények elkövet i a 

demokráciából adódó emberi és alkotmányos jogok gyakorlásának jól felépített pilléreit 

ostromolják, azt próbálják meg ledönteni. Véleményem szerint a biztonságot fenyeget  

veszélyek közül, a szexuális kizsákmányolás az egyik legnagyobb kihívás, amellyel nemcsak 

Hazánk, hanem az egész Európai Unió is kénytelen szembenézni.2 Azok az emberek, akiket 

napról napra sanyargatnak, kínoznak, megaláznak, szexuálisan kihasználnak, nyomorba 

taszítanak, és minden egyes perc az életben maradásuk, és a fájdalmaik elnyomásának 

küzdelmér l szól, megérdemelnek annyit, hogy az eddig a jogszabálybeli és a gyakorlati életben 

tett intézkedéseket más szintre emeljük. 

 

                                                 
1 AϊY Endreμ Összes versei. (címμ Az én menyasszonyom. A választott idézet önkényes) – Bp.: τsiris Kiadó, 2006. 
2 A terrorizmus, a kábítószer-kereskedelem, a szervezett b nöz s mind-mind veszélyforrásnak tekintend . 
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A szexuális célú prostitúciós b ncselekmények (kerítés, kitartottság, prostitúció el segítése, 

gyermekprostitúció kihasználása, stb.), a régi-, és új uniós tagokat, a csatlakozni kívánó 

országokat, és legf képpen Hazánkat is évtizedek óta emészti. A tagállamok közötti 

párbeszédnek, és hatósági együttm ködésének köszönhet en sikerült részeredményt elérnünk, de 

a jogellenes cselekmények száma radikálisan így sem csökkent. σapról napra egyre több 

személy érintett. E komplex b ncselekmény, az Uniót, és beleértve a klasszikus schengeni 

övezet országait is, több irányból támadja. Mivel ez a b ncselekmény az országok határain belül, 

és kívül is egyaránt fenyeget, a legoptimálisabb és legkomplexebb ellenlépést kell megtennünk. 

Ki kell jelentenünk, hogy a szexuális célú prostitúciós b ncselekmények a mindennapi életünk 

részévé váltak. A jelenlegi ismereteink, információink és tapasztalataink alapján ez a helyzet – 

amennyiben nem intézkedünk rá – változni nem fog. Az Európai Unió Űizottság szervezete 

(European Commission) 2010-201Ő. év között a szexuális célú b ncselekményekkel érintett 

sértettek számáról kimutatást készített. A felmérés els  két éves id szaka alatt (2010. és 2012. 

évek között) 2κ tagállamban több mint 30.000 személyt regisztráltak.3
 Ez az adat Európára, és 

abból is 2κ uniós tagállamra, de még fontosabb, hogy csak a regisztrált áldozatokra vonatkozott. 

A személyek κ0 %-a n , azon belül pedig több ezer fiatal-, és gyermekkorú lány volt. Minden 

egyes cselekmény célja és indítéka a szexuális kizsákmányolás, és az abból ered  haszon 

megszerzése volt. Ha negyed Európában két év lefogása alatt ennyi áldozatot regisztráltak, 

mennyi olyan személy létezhet világszerte, akik nyomorú sorsáról tudomásunk sincs? 

 

Űecslésünk szerint, évente világszerte több millió n , és gyermek esik hazájának határain belül 

vagy kívül szexuális kizsákmányolás – kényszerített prostitúciós tevékenység – céljából futtatók 

áldozatául. A szexuális célú prostitúciós b ncselekmények a szervezett b nöz i körök egyik 

legnagyobb bevételi forrását jelentik.4 
 A szexuális kizsákmányolással kapcsolatos 

b ncselekmények elkövet i a deklarált emberi jogok egyik legnagyobb megsért i, hiszen 

áldozataikat alapvet  jogaiktól – így különösen a szabadságuk, emberi méltóságuk gyakorlásától 

– fosztják meg, amely alkotmányos keretek között elfogadhatatlan és megengedhetetlen. Hiába a 

világméret  szabályozás és az Európai Uniós jogharmonizáció, ha a fent említett 

                                                 
3 CERCONE Michel: Trafficking in human beings 2010-2014. – In.: Press release of victims, 2014. 1. sz. – p.: 1-3.  
4 ωZIσE Ágnesμ Az emberkereskedelem, mint a szervezett b nözés egyik megjelenési formája. – Inμ ELTE ϊoktori (Phϊ) értekezés, 2011. – p.: 

11. 
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b ncselekmények vonatkozásában akár Európán kívül, vagy azon túl ezt figyelmen kívül hagyva 

a fehér rabszolgaság tovább él és az elkövet k évente több százezer nagyságrend  áldozatokat 

szednek. Magyarországon, éves szinten n k, és gyermekek ezrei válnak rendszeresen az ország 

határain belül és külföldön egyaránt szexuális kizsákmányolás és prostitúciós tevékenység 

áldozatává. A szexuális kizsákmányolással kapcsolatos prostitúciós b ncselekmények – és a 

szervezett b nözés - visszaszorítása nem csupán azoknak az államoknak érdeke, akik e 

témakörben érintettek, hanem a Földön él  összes nemzetnek, hiszen az alapvet  emberi jogok 

gyakorlása, a Földön él  összes személyt megilletik. A nemzetek kormányai és hatóságai 

együttm ködésének az e b ncselekmények elleni fellépést el  kell segítenie, a személyek 

biztonságát, az adott állam közrendjét, és nemzetközi kapcsolatait fenyeget  veszélyeket pedig 

meg kell el znie. 

 

Szakmámból adódóan, ahogy az éjszakai élet árnyoldalait megismerhettem, lehet ségem volt 

arra, hogy e nyomorú sorsokkal megismerkedhessek. Lehet ségeimhez mérten, rend rtisztként 

az áldozatoknak próbáltam segítséget nyújtani, azonban a hatályos jogi szabályozás lehet séget 

arra nem teremtett, hogy jogkörömnél fogva a kell  mérték  és min ség  intézkedést 

megtehessem. Ez motivált abban, hogy a tudomány színterén, és annak segítségével kutatási 

területként e témakört válasszam. Szeretném, ha az új tudományos eredmények a szabályozást, 

valamint annak gyakorlati felhasználását segíthetnék. 

 

Kutatási tevékenységemet már a mesterképzés ideje alatt (egészen pontosan 2010-ben) 

megkezdtem, els  publikációm is az id  tájt született. A kutatási tevékenység el rehaladtával 

azzal a ténnyel kellett szembesülnöm, hogy a szexuális célú emberkereskedelem, és prostitúció 

témakörében kevés magyar írásos m  született. A felhasználható hazai szakirodalom inkább a 

rendszerváltás el tti évekb l származott, majd szépen, csendben, és lassan elhalványult. Az 

utolsó szabályozásbeli változtatást feldolgozó szakirodalom, Űorai Ákos értekezéséb l 2003. 

évb l származik. 2003. év óta 13 év telt el, és a létez , fent vázolt problémára kézzel fogható 

megoldást találni nem sikerült. Szerencsés helyzetemnek köszönhet en -, amit egyrészt 

opponenseimnek, konzulensemnek, és tanáraimnak, másrészt pedig a nemzetközi 

együttm ködésnek, és technikának köszönhetek – e tudásbázist sikerült angol, és német 

szaknyelv  tudományos munkákkal kiegészítenem. 
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13 év alapvet  problémája, hogy a hatályos σew York-i σemzetközi Egyezményt Magyarország 

az 19őő. évi 3Ő. törvényerej  rendelettel ratifikálta, ezáltal garanciális jogot vállalt arra, hogy a 

futtatói hálózatokat felszámolja, a prostituáltak áldozati jellegét pedig elismeri.5,6 Hazánkban az 

ebb l adódó gyakorlati anomália a büntet  kódex, és a szabálysértési törvény ellentmondásaiban 

rejlik. A félreglementációs, és félabolicionista szemlélet a futtatói, és a prostitúciós 

tevékenységet is – törvénysértés esetén – egyaránt büntetend  cselekményként kezeli, amely az 

egyezménnyel éles ellentétben áll. Az a több millió n  és gyermek, akiket a világ körül, emberi 

jogaiktól megfosztva adnak-vesznek, és szexuálisan kizsákmányolnak, milliós nagyságrendet 

öltött. A kizsákmányolás, az alapvet  emberi jogoktól való megfosztás, az ebb l milliárdos 

nagyságrend  illegális jövedelmet profitáló b nszervezetek megfékezése, az ellenük való 

komplex fellépés halasztást a továbbiakban már nem t r. Az e b ncselekményekre szakosodott 

b nöz i hálózatok elkövet it felel sségre kell vonni, a kizsákmányolt személyeket pedig fel kell 

szabadítani. Olyan keretszabályozásra van szükség, amely ennek megismétl dését lehet vé nem 

teszi. Mindezekre segítségül lehetnek a tudományos eredmények alapján kapott és/vagy 

kidolgozandó információs, b nüldöz i, összehangolt kormányzati stratégiák-, valamint 

pszichológiai módszereken alapuló reszocializációs intézkedéssorozatok.  

 

A tudományos problémát abban látom, hogyμ 

 

 Magyarország nem rendelkezik olyan keretszabályozással, amely a nemzetközi 

jogharmonizációnak megfelel en, a prostituáltak áldozati jellegét elismerné, 

megteremtve ezzel – a nemzetközi joggal ellentétes - üldöztetésük lehet ségétν 

 Ezek hiányában, Magyarországon elszaporod(hat)nak a hatalmi visszaélések, amelyek az 

alkotmányos-, és emberi jogok gyakorlását ellehetetlenítik, és veszélyeztetik. 

 Magyarországon, hatósági szinten alkalmazott reszocializáció, és a társadalmi 

reintegrálás során alkalmazható intézkedések összessége nincs kidolgozvaν 

                                                 
5 19ő0. évi σew Yorki Egyezmény – az emberkereskedés és mások prostitúciója kihasználásának elnyomásának tiltása érdekében -, hatályba 
lépettμ 19ő0. március 01-jén, (http://prostitucio.hu/new.york-i.egyezmeny.php) (letöltés idejeμ 2016.0ι.09.) 
619őő. évi 3Ő. törvényerej  rendelet - Az emberkereskedés és mások prostitúciója kihasználásának elnyomása tárgyában σew Yorkban, 19ő0. évi 
március hó 21. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetésér l -, hatályba lépettμ 19őő. év május 01-jén, 
(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=95500034.TVR) (letöltés idejeμ 2016.0ι.09.) 
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 Magyarország nemzetközi részvétele a prostitúciós b ncselekmények felszámolásában 

fokozásra szorul, az államok közötti együttm ködést, valamint a párbeszédet javítani 

kell. 

 

1.2 CÉLOK 
 

A doktori disszertáció elkészítésének kett s célja van. A prostitúció szabályozását lehet vé tev  

modellek tekintetében célom a nemzetközi standardok alapján egy olyan analitikus megközelítés 

alkalmazása (SWτT/GYELV analízis), amely segítségével a létez  modellek er sségeit 

(strengths), gyengeségeit (weaknesses), lehet ségeit (opportunities), és veszélyeit (threats) 

feltárhatom, és azt globális rendszerben értékelhetem. Elméleti síkon bizonyítani szeretném, 

hogy a prostitúció szabályozására létrejött ő modell önmagában és általánosságban a prostitúció 

jelenség kezelésére alkalmatlan. A fentiek megoldására céljaim között szerepel egy olyan új 

szabályozási modell, valamit ahhoz kapcsolódóan egy olyan hálózati intézményesített rendszer 

megalkotása, amely az ebb l adódó problémák megszüntetésére kísérletet tesz. Egy modell és 

rendszer, amely a nemzetközi jogi kötelezettségvállalással összhangban a tagállamok közötti 

b nüldözési-, és szociális kooperációt megteremtheti, a jogi szabályozási környezet pedig a 

jelenség keretek közötti gyakorlását, az alapvet  alkotmányos-, és emberi jogok 

megtarthatóságát maximálisan biztosítja. Az elméleti síkon történ  bizonyítás mellett célom 

empirikus úton is megvizsgálni, hogy a prostitúció hazai rendvédelmi gyakorlata dönt en – a 

hipotézisekben megfogalmazottakkal egybevágóan – ténylegesen a „prohobicionista” modellnek 

feleltethet -e meg. Amennyiben a válasz igenl , úgy a jelenség kezelésére tett rendvédelmi 

er feszítések alkalmatlansága nemcsak az elméleti, hanem az empirikus tényanyag alapján is 

meger sítést kaphat. E vezet  kutatási célkit zésen belül három alárendelt célt különböztetek 

meg: 

1. A prostitúció és a rend ri intézkedéskultúra közös viszonyrendszere elemeinek, 

kifejezetten annak hátterében meghúzódó szubjektív- és objektív okoknak, motiváció-, és 

célreprezentációinak feltérképezése, elemzése és értékelése. A háttérben megbúvó okok és célok 

feltérképezése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a prostitúció jelenségét komplex rendszerben 

modellezhessem, és err l a külvilágtól elzárt, látenciába burkolózó jelenségr l egy olyan térképet 
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készítsek, amely a magyar prostituáltak és rend rök prostitúcióról alkotott szociális valóságának 

összetev in keresztül kalauzol bennünket. 

2. Tekintettel a kutatásba vont két vizsgálati csoport egymáshoz való viszonylatában 

betöltött ellentétes pozíciójára és az ebb l adódó éppen ellentétes értelmezési perspektívájára, 

elengedhetetlennek tartom annak vizsgálatát, hogy a magyar prostituáltak és a magyar rend rök 

prostitúcióról és annak rendvédelmi gyakorlatáról alkotott szociális valóságának összetev i 

vajon minden szempontból ellentétben állnak-e egymással? Amennyiben valóban ez lenne a 

helyzet, és az ellentétes jelentések mentén szervez d  társas reprezentációk a prohibícionista 

modellr l alkotott felfogásra is érvényesnek bizonyulnának (ti. valamelyik csoport a modellb l 

levezethet  rend ri gyakorlatra mint a társas valóságuk összetev jére tekint, míg a másik csoport 

épp ezzel ellentétes vélekedésben osztozik), akkor a második hipotézisben foglaltakat el kellene 

vetni. Ebben a hipotetikus esetben ugyanis az a fejlemény állna el , mely szerint a vizsgált társas 

jelenség létezését az abban közvetlenül érintett egyik csoport igazolná, a másik pedig cáfolná.7  

3. A harmadik alcél kit zése feltételesμ csak abban az esetben bír relevanciával, 

amennyiben a 2. hipotézist el kellene vetni. E fejlemény ugyanis azt jelentené, hogy 

várakozásaimmal ellentétben a prostitúció rendvédelmi kezelésének hazai gyakorlatában nem a 

prohibicionista modell bizonyul meghatározónak. Ebben az esetben válna jelent ssé annak a 

kérdésnek a feltárása (a lehetséges alcél), hogy a prostitúció jelenségével összefüggésbe hozható 

magyar rend ri intézkedések során vajon az áldozatvédelemb l adódó intézkedések (így 

különösen a σew Yorki Egyezmény bizonyos rendelkezéseinek megtartása) vagy a rend ri 

hatalmi visszaélések – így különös tekintettel az agresszióra, a korrupcióra, az el ítéletre – 

bizonyulnak-e dominánsabbnak. (A 2. hipotézis igazolása esetén ez a probléma nem merül fel, 

hiszen a prohibicionista szabályozási modell gyakorlati érvényesülése ab ovo kizárja az 

áldozatvédelmi szempontok els dlegességét.) 

A prostitúció jelenségével kapcsolatos civil szervezetek áldozatvédelmi tevékenysége 

kiemelked  jelent ség , azonban tevékenységük vizsgálata a dolgozat kereteit meghaladja. 

ωéljaim között így annak vizsgálata nem szerepelt. 

 

1.3 HIPOTÉZISEK 
 

                                                 
7 LÁSZLÓ Jánosμ A szociális reprezentációról. – In. ŰÉRES István (szerk.)μ Társadalmi kommunikáció. – Űp.μ τsiris Kiadó, 2001. 
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A doktori disszertáció megírásakor az alábbi elméleti hipotézisekb l indultam kiμ 

 

1. Feltételezem, hogy Magyarországon a prostitúció szabályozására létrejött modellek 

SWτT/GYELV analízis során feltárt gyengeségei és veszélyei a jelenkori 

szabályozásban, és annak végrehajtásában jelen vannak, az er sségek, és lehet ségek 

kihasználatlanok. A modellek viszont olyan gyengeségekkel és veszélyekkel 

rendelkeznek, amelyek miatt önállóan a prostitúció kezelésére alkalmatlanok. 

2. Feltételezem továbbá, hogy a modellek közül hazánkban a „prohibicionista” szemlélet az 

uralkodó (ez akkor bizonyítható, ha a prostituált és rend r vizsgálati csoport eredményei 

ezt egyaránt meger sítik), amely lehet séget nyújt a hatóságok, ezen belül a rendvédelmi 

szervek hatalmi visszaéléseireμ a rend rök a prostituáltakat igen, a futtatókat nem tartják 

b nelkövet nek, velük szemben nem lépnek fel. 

3. Feltételezem, hogy az általam használt tudományos módszerrel (a prostitúció jelenségét 

mint szociális reprezentációt feltáró kvalitatív, valamint kvantitatív technikák együttes 

alkalmazásával) a prostitúció és a rend ri intézkedéskultúra közös viszonyrendszerének 

elemei, kifejezetten annak hátterében meghúzódó szubjektív- és objektív okok, 

motiváció-, és célreprezentációk feltárhatóak. Feltételezem továbbá, hogy az okok 

egymástól nem függetlenek, a mikro- és makró környezeti szinten beazonosítható 

bizonyos elemek között nagymérték  korrelációs kapcsolat van. Feltételezem továbbá, 

hogy a vizsgálatba vont csoportok valóság-konstruktumai, szociális reprezentációi az 

eltér  társas helyzetükb l fakadó, eltér  perspektívájuknak köszönhet en részben éles 

ellentétben áll egymással.8 

4. Feltételezem, hogy a prostituáltak alkotmányos-, és emberi jogainak érvényesülését és 

gyakorlását a prostitúció szabályozására irányadó, hatályos ratifikált, és kodifikált hazai 

valamint nemzetközi egyezmények nem, vagy csak részben biztosítják. A σew Yorki 

Egyezmény bizonyos rendelkezéseinek dominanciája – így különösen a prostitúcióra 

ráteleped  futtatói magatartások, és az áldozatvédelem tekintetében - a gyakorlati 

végrehajtásban nem érvényesül, a szabályokat a rend rség nem tartja be. Feltételezem 

továbbá, hogy az Egyezményb l való teljes kilépés, és ezáltal egy új jogi szabályozás 

létrehozása, vagy bizonyos cikkelyek felmondása megoldást jelenthetne. 

                                                 
8 LÁSZLÓ Jánosμ A szociális reprezentációról. – In. ŰÉRES István (szerk.)μ Társadalmi kommunikáció. – Űp.μ τsiris Kiadó, 2001. 
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5. Feltételezem, hogy a prostitúció jelenkori szabályozására egy olyan új modell alkotható 

meg, amely a korábbi modellek - nemzetközi standardok alapján elvégzett 

SWτT/GYELV analitikus elemzésén keresztüli - er sségeit, és lehet ségeit kiemeli, a 

gyengeségeit és veszélyeit, valamint a m ködésb l adódó hibáit kiküszöböli. 

 

1.4 TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN 
 

A tudományos értekezés a prostitúció-, és a hozzá kapcsolódó b ncselekmények kezdeteit, 

jelenét, és lehetséges jöv beli alakulását dolgozza fel. Összetettségére tekintettel célszer nek 

tartottam több olyan különböz , de mégis komplex kutatási módszert alkalmazni, ami 

reményeim szerint felhasználható, iránymutató és új tudományos eredmények létrejöttéhez 

segíthet hozzá.  

 

1. A kezdeti fejezetek lényegében történelmi alapkutatásokon nyugszanak, amelyek során 

primer, és szekunder forrásokat használtam fel. Az adatgy jtés során a levéltári kutatást 

végeztem, valamint a prostitúcióval összefüggésben kiadott írt, és fennmaradt 

rendeleteket, intézkedéseket, parancsokat, jelentéseket, rend ri jegyz könyveket, 

publikált cikkeket, tanulmányokat dolgoztam fel. Szerencsésnek éreztem magam a 

tekintetben, hogy a XXI. század technikai fejl dése lehet séget biztosított arra, hogy a 

kevésnek bizonyult magyar nyelv  szakirodalmat német, valamint angol nyelv  

tudományos munkákkal egészíthettem ki.  

2. Ezt követ en az analízis és szintézis dialektikus egységét felhasználva, a hazai és 

nemzetközi statisztikai adatok elemzését, és értékelését végeztem el.  

3. A prostitúció szabályozását lehet vé tev  modellek tekintetében nemzetközi standardek 

alapján analitikus megközelítést használtam. A SWτT/GYELV elemzés felhasználásával 

a létez  modellek er sségeit (strengths), gyengeségeit (weaknesses), lehet ségeit 

(opportunities), és veszélyeit (threats) térképeztem fel, amelynek segítségével a rendszert 

elméletben felépíthettem. Amennyiben valóban egy olyan modell létrehozására 

törekszünk, amely el relátó, körültekint  megoldást prognosztizálhat, akkor ez az 

elemzés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a modellek alkalmazásának reális lehet ségeit 

felmérje. Az elemzés eredményeként- reményeim szerint - egy olyan értékelhet  
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adatbázist kapunk, amely segít a modellek szabályozási helyzetének kritikus 

értékelésében. Az elemzés segítségével megtudhatjuk milyenek a modellek gyenge és 

er s pontjai, valamint, hogy milyen er forrásokat képes mozgósítani, azaz milyenek a 

lehet ségei, és alkalmazása során mely veszélyekre számíthat. A kialakított alegységek 

bemutatásához modellezés módszerét hívtam segítségül.  

4. A kés bbi fejezeteket pedig az empirikus kutatásomon alapuló pszichológiai 

tudományterülethez kapcsolódó, a prostitúcióval összefüggésben vizsgált jelenségkör 

szociális reprezentációit feltáró kvalitatív, valamint kvantitatív technikák együttes 

alkalmazása révén kapott eredmények, és azok értelmezései alkotják. A kutatást – a 

jelenség látenciájából adódóan – rejtett, és nehezen elérhet  populációk (rend rök, és 

különös tekintettel a prostituáltak) körében végeztem, ezért a minta kiválasztásánál a 

nehezen elérhet  populációhoz használt úgy nevezett hólabda (snowball) módszert 

alkalmaztam. A hólabda módszer alkalmazása jelen esetben lényegében nem jelentett 

mást, minthogy, amikor a személyes kapcsolatrendszeremen keresztül a rendelkezésre 

álló interjúalanyok elfogytak, a már megkérdezett személyekt l kértem segítséget arra, 

hogy további válaszadó személyek felkutatásában segítséget nyújtsanak. Ezt az eljárást 

addig folytattam, amíg a minta tervezett számát el nem értem.  

5. A kiválasztást követ en, a rendelkezésre álló személyekkel félig strukturált interjúkat 

készítettem. (Félig strukturált, hiszen az interjúk vezérfonala adott volt, tartalommal 

pedig az interjúban résztvev  felek töltötték meg.)  

6. Az interjúk szövegét pedig az úgy nevezett tartalomelemzés technikával, azon belül is a 

szekvenciális transzformatív modell felhasználásával elemeztem.9 (Kvalitatív hipotetikus 

adatokból kvantitatív „skálázható” változó értékeket azonosítottam.) A kódolást 

tematikus szint  elemzés követte – nem szószint , hanem megegyez  jelentéseket 

hordozó szövegrészeket kódoltam -, majd a „része valaminek” logikai összefüggés 

alapján jelentési hierarchiákat azonosítottam. A nem-gyakorisági elemzési technika 

segítségével (nem parametrikus eljárás) a matematikai statisztikai feldolgozást a 

Mcσemar próbák (jelentéshordozó elemek csoporton belüli, egymáshoz viszonyított 

jelent sége), és a Khi2 próbák (jelentéshordozó elemek csoportok közötti jelent sége) 

                                                 
9 EHMAσσ Űeaμ A szöveg mélyénμ A pszichológiai tartalomelemzés. – Űp.μ Új Mandátum, 2002. 
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tette lehet vé. (Az általam használt kvalitatív, és kvantitatív kutatási módszer részletes 

elemzése a kutatásról szóló fejezetben található meg.)  

 

Reményeim szerint a kutatási eredmények joggal tekinthet ek új tudományos eredményeknek, 

mert Magyarországon prostitúció témakörben ilyen jelleg  kutatómunkát még senki sem végzett. 

 

1.5 A DOKTORI ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE 
 

 

A doktori értekezés hat fejezetb l áll. Az els  fejezet a tudományos problémát, a kutatási 

célokat, a hipotéziseket, a módszertant, valamint a dolgozat szerkezeti felépítést tartalmazza. A 

második fejezet a prostitúció jelenségét dolgozza fel, különös tekintettel a prostitúció fogalmára, 

rétegz désére, és a prostituált személy identitására. A harmadik fejezet a prostitúció 

szabályozására hivatott modellek részletes elemzését és értékelését dolgozzák fel. A negyedik 

fejezet a saját kutatást tartalmazza, az ötödik, és hatodik fejezetek pedig az eredményeket, és 

azok megvitatását, majd a javaslatokat ölelik fel. 
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2. A PROSTITÚCIÓ JELENSÉGE 
 

2.1 A PROSTITÚCIÓ FOGALMA 
 

σapjainkban a prostitúció fogalmával mind a közéletben, mind a társadalomtudományok 

területén találkozhatunk, mivel az társadalmunk egyik legmeghatározóbb problémáját jelöli. 

Áldor [1920] a leánykereskedelemr l szóló egyik értekezésében az angolok nagy íróját, Shaw-t 

[1896-19ő0] idéziμ „a prostitúció díja be van varrva a gomblyukaidba, a kabátodba, oda van 

ragasztva a gyufaskatulyádra és tűdobozodra, matracodba van tömve és a festékkel együtt 

falaidra van kenve, sőt vízvezetékcsapod összekötőcsöveiben is megtalálod.”10
  

 

A fogalom tanulmányozásakor a legels  probléma, amellyel szembesültem, hogy a 

prostitúciónak nincs egyértelm  és a többség által elfogadott definíciója. A fogalmak ugyan 

közös (alkotó) elemeket tartalmaznak, de azok egységes (homogén) halmazt nem képeznek. 

Ebb l adódóan, a levéltári-, és múzeumi dokumentumgy jtés során számos különböz  

fogalommal találkoztam (jogi-, szociológiai-, kriminológiai-, stb.), amelyek a jelenséget, és 

annak résztvev it definiálták. A fogalmat körülvev  látencia a jelenség természetével 

kapcsolatos ismeretek korlátozottságát jelentette. Értekezésem megírásával szeretnék egy olyan 

definíciót létrehozni, amelynek alkotóelemeit a prostitúcióban résztvev  személyek társas 

valóságából nyert adatok generálják, ezáltal a látencia – reményeim szerint – csökkenthet . 

 

A fogalom alakítása és alakulása nemcsak az újkorra [1Ő92-191Ő], hanem azt megel z en több 

korra is jellemz  volt. (Tekintettel arra, hogy az értekezés a koraújkort, és az azt követ  

id szakot öleli fel, így az az el tti id szakok érint legesen kerülnek csak elemzésre.) E terület 

tanulmányozása során Weisz [1κικ] írására figyeltem fel, aki – az 1887-es f polgármesterhez 

intézett interpellációja mellett - az alábbiakat vetette papírraμ „a prostitúció kérdése a világ 

minden nemzetének legnagyobb gondolkozóit és intézőit évek óta foglalkoztatja anélkül, hogy a 

kérdést közmegnyugtatásra tudták volna megoldani.”11
 

 

                                                 
10 ALϊτR Viktor, MτREωK Kurt, WEISSE Stefanμ A titkos prostitúció és a félvilág (vita sexualis). – Űp.μ Sándor József és társa Kiadó, 1920. - 
p.:114. 
11 WEISS ϊánielμ A prostitúció kérdése Űudapesten. In. Űudapesti σegyed – Regényes mindennapok, árnyékos negatívumok különszáma, 2010. 
1κ. évf. 3. sz. - p.: 272. 
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További problémát okozott, hogy a vizsgálat tárgyát képez  fogalom - a prostitúció, mint 

jelenség – nagyrészt eleve egy negatív értékítéletet hordoz magában, így az számos 

diszkriminatív meghatározás létrejöttét befolyásolta. Molnár [1κ6ι-19ŐŐ] is egyet ért abban, 

hogy a jelenség kérdése nem új, sokan és gyakran foglalkoztak vele. A prostitúcióval kapcsolatos 

negatív értékképviseletének 1κ9κ-1κ99. között a csatorna szennyének és b zének metaforájával 

ad hangot: „kellemetlen a csatorna bűze, mely elárasztja a tájékot, amidőn lebontjuk a régi 

épületet, hogy új hajlékot emeljünk magunknak, de annál kellemesebb a tudat, hogy a csatorna 

kellő levezetéséről gondoskodván, elszigeteltük a kiáramló bűzt s lakályossá tettük 

otthonunkat.”12
  

 

(A fogalommal kapcsolatos pejoratív elemek nemcsak XIX. századi tanulmányokban, hanem 

XX. és XXI. századi magyar és külföldi értelmez  kézi szótárakban is megjelennek.13
,
14

,
15

,
16

 

Tomura [2009] például az τxfordi Angol Értelmez -kéziszótárban, a prostituált jelentéséhez 

társított negatív kapcsolatot elemezte. A szótár a prostituált szóra az alábbi szinonimákat 

használjaμ „lecsúszott”, „korrupt”, „megalázó”, „becstelen”, „rabszolga”. A szótár megállapítása, 

miszerint a prostituáltak a társadalmi együttélés szabályainak betartására - szexuális és erkölcsi 

vonatkozásban - alkalmatlanok, ket emberi méltóságukban sérti. Fogalmilag kizárt, hogy a 

rabszolga kifejezés pozitív értékeket hordozzon önmagában, hiszen az egyenesen azt jelenti, 

hogy az ilyen személy alapvet  emberi jogaitól megfosztott.17) Léderer [1999] a „szajhaság” 

fogalmat francia példán keresztül mutatja be. Megállapítása szerint a közönséges jelz vel illetett 

n , és a „szajha” kategória nem ugyan az.  Franciaországban a „közönséges n ” („conmois 

femme”) olyan n t jelentett, akit bármely férfi megkaphatott, a „szajha” pedig maga a prostituált 

jelzésére szolgált. A „közönséges” szó azt is jelentheti, hogy valaki közismert személy. A 

„szajha” viszont az a n , aki a nemiséget a privátszférából kimozdítja, majd a közösségi életbe 

viszi át.18
 A prostituáltakra a leglealacsonyítóbb kifejezést Weininger [1κκ0-1903] használta. 

(σem és jellem cím  könyvét Gábor Andor 1913-ban fordította le, az idézet is abban található). 

                                                 
12 MτLσÁR Lajosμ Az erkölcsök, a közegészség és a prostitúció. In. Űudapesti σegyed – Regényes mindennapok, árnyékos negatívumok 
különszáma, 2010., 1κ. évf. 3. sz.- p.: 67. 
13 PETRÓωZI Gabriellaμ A hazai prostitúció a törvény tükrében. In. Rendészeti Szemle, 200ι. őő. évf. 3. sz. - p. 81-96. 
14 SAEWYC Elizabeth: Competing discourses about youth sexual exploitation in Canadian news media. – In. The Canadian Journal of Human 

Sexuality, 2013. 22. sz. – p.: 95-105. 
15 JUHÁSZ Józsefμ Magyar Értelmez  Kéziszótár. – Űp.μ Akadémiai Kiadó, 19κő. 
16 BAKτS Ferencμ Idegen Szavak és Kifejezések Kézi-szótára. Űp.μ Könyvmíves Könyvkiadó, 2003. 
17 TOMURA Miyuki: A Prostitutes Lived Experiences of Stigma. – In. Journal of Phenomenological Psychology, 2009. 40.sz. – p.: 51-84. 
18 LÉϊERER Pálμ A nyilvánvaló n k. – Űp.μ Új Mandátum Könykiadó, 1999. 
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A fogalmat sokkal tágabb terjedelemben használta, és nem csak a kapható n k körére szorította. 

Megfogalmazása kettéváltμ utcai és el kel  ringyó.19
 

 

A probléma súlypontja, hogy a laikus ember számára – a látenciából adódóan – a prostitúció 

tabutéma.  Ezek a fogalmak meghatározott helyhez és id höz köt dnek, a valóságtól távol es , 

korlátozott néz ponton és tapasztaláson alapulnak. Az ilyen és ehhez hasonló fogalmak 

megalkotóinak el kell fogadniuk, hogy egy szabályozott vagy részben szabályozott, de nagyrészt 

ismeretlenségbe burkolózó társadalmi jelenség nem feltétlenül a b nözés szerves része, az 

morális értékrendet is képviselhet. A dokumentumgy jtések eredményeképpen konstatálnom 

sikerült, hogy a jogfejl dés korai szakaszától fogva szinte minden állam – függetlenül a hatalmi 

berendezkedés típusától – csupán gy jt fogalmat és kategóriákat alkotott. Molnár [1κ6ι-1944] 

kategorikusan kijelentette, hogy a világban az emberek között a prostituáltak egy gy jt név alatt 

ismeretesek, de igazából kétféle prostituált n  létezikμ nevezetesen a bejelentett, és a be nem 

jelentett, úgynevezett titkos prostituált.20
 Tábori Kornél [1κι9-19ŐŐ] rend rtudósító, és Székely 

Vladimir rend rfogalmazó, kés bb nyugalmazott f kapitány helyettes, 190κ-ban publikálta, 

hogy a prostitúció jelensége az emberek születésével egyid s jelenség, és amíg az a Földön él, 

addig az egy folyton nyílt társadalmi vitát képez.21
 Ez a társadalmi vita a XXI. században is 

aktuális, feloldása összefogást igényel, amellyel a szociológusnak, az orvosnak, a jogásznak, a 

rend rnek is egyaránt foglalkoznia kell.22
,
23

 A tudományok képvisel i megoldást külön-külön 

nem adhatnak, csak együttesen teremthetik meg azt az alapot, amellyel a prostitúció társadalmi 

keretek között szabályozható.  

 

Sokan mondják, hogy a prostitúció a leg sibb mesterség, hiszen az emberiséget évezredek óta 

foglalkoztatja. Egy olyan jelenség, amely a társadalom kialakulásával egyid s, amelynek 

elterjedése különböz  földrajzi helyeken megjelen  emberi civilizációk kialakulásához 

                                                 
19 WEIσIσGER τttoμ Anyaság és prostitúció. In. Űudapesti σegyed – Regényes mindennapok, árnyékos negatívumok különszáma, 2010., 1κ. 
évf. 3. sz.- p.: 385-391. 
20 MτLσÁR Lajosμ Az erkölcsök, a közegészség és a prostitúció. In. Budapesti Negyed – Regényes mindennapok, árnyékos negatívumok 
különszáma, 2010., 1κ. évf. 3. sz. - p.: 67-101. 
21 TÁŰτRI Kornél, SZÉKELY Vladimirμ Az erkölcstelen Űudapest. In. Űudapesti σegyed – Regényes mindennapok, árnyékos negatívumok 
különszáma, 2010., 1κ. évf. 3. sz. - p.: 128-129. 
22SEGURA Inmaculada Valor: Attitudes Towards Prostitution is it an Ideological Issue. In.The European Journal of Psychology, 2011. 3. sz. - p.: 

159-176. 
23 MτσTAσES Paco, MτYAστ Martaμ Violencia de género sobre inmigrantes en España.Un análisis psicosocial. In. Pensamiento Psicológico, 
2006. 6. sz. – p.: 21-32. 
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köthet .24
,
25

,
26

  Mesterség, azaz foglalkozás, munka.27
 Az ókori mitológiában is megjelenik, 

filozófiai fejtegetések tárgya, a vallás és tudományágak közösen osztoznak rajta. Az err l készült 

els dleges feljegyzések az ókori Rómában, illetve az ókori görög városállamokban is 

fellelhet ek voltak.28
 A két ideológiai felfogás azért fontos, mert a kés bbi fogalom-

meghatározások (XIX. századtól napjainkig) egyt l-egyig ezek alapjait dolgozzák- és használják 

fel. (Jó példa erre, korunk egyik közgazdásza, Űetlen [200ι] is, aki napjainkban, 200ι-ben is 

ezekhez a gyökerekhez nyúl vissza, és a fogalom alapjainak meghatározásához az Ulpianusi 

tanokat alkalmazza.)
29

 

 

Ulpianus római jogtudós, aki a prostitúció fogalmát a nyilvánosan való (palám), válogatás 

(passim) és lelki vonzódás nélküli (sine delectu), anyagi ellenszolgáltatás fejében eszközölt 

(pecunia accepta) nemi érintkezésben jelöli meg.30
 Ulpianus ezen meghatározása klasszikussá 

vált azáltal, hogy a ωorpus Juris ωivilis-be, a Digesta-kba bekerült.31
 Már a rómaiaknál a 

lényeget illet leg két irányzat fejl dött kiμ az egyik a pénz, az anyagi ellenszolgáltatás 

elfogadására, a másik a „palám et sine delectu"-ra, a nyilvános erkölcstelenségre helyezte a 

hangsúlyt.32
  Más felfogás szerint viszont a prostitúció nem latin, hanem görög eredet  szó.33

 Az 

ókori Görögországban Solon az Athenaeus-nak bordélyról szóló leírásában a prostituáltakra a 

„bordély el tt állók” (α  προ ά η  ο η ά ) kifejezést használta. A latin „prostare” szó, 

amelyb l a mai prostitúció szó keletezett, csak utánképzése a görög „prostatai” kitételnek, és 

nyilvános helyre való kiállást, megvásárolhatóságot jelentett.34
 A két nézet hasonlósága az 

anyagi haszonszerzésben, különböz sége pedig az emberi test szabad felhasználásának jogában 

gyökeredzik.  

 

Űizonyos szerz k, például ωsépe [2010], vagy Űlock [1κκő-19Ő2] mai megközelítése szerint, az 

ókori ellenszolgáltatások nem anyagi ellenszolgáltatásban, hanem sokkal inkább vallási/áldozati 
                                                 
24 PETRÁσYI Tamásμ Társadalmi problémák a mai Magyarországon. - In. VALωSIωSÁK Imre (szerk.)μ Rendvédelmi Füzetek. – Bp.: 

Rend rtiszti F iskola, 2010. - p: 107-110. 
25 TOMURA Miyuki: A Prostitutes Lived Experiences of Stigma. – In. Journal of Phenomenological Psychology, 2009. 40.sz. – p.: 51-84. 
26 RINGDAL Johan: Love for sale: A world history of prostitution. – In. Grove Press, 2004. 35. sz. – p.: 1-435.pp. 
27 OSELIN Sharon: Leaving the Streets transformation of Prostitute Identity. In. Deviant Behavior, 2009. 30. sz. – p.: 379-406. 
28 FEHÉR Lenkeμ σemzetközi emberkereskedelem. – Űp.μ A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének Kiadványa, 200κ. 
29 BETLEN Anna: A férfi si jussa. – In. Ezredvég, 200ι. 1ι. évf. 3. sz. – p.:1-28. 
30 ŰERZA Lászlóμ Legal Lexikon. – Űp.μ σemzeti Tankönyvkiadó Zrt, 1999. 
31 ŰÓσIS Péterμ A középkori ωorpus Juris ωivilis. In. IAS, 2011. ι. Évf. 1. sz. – p.: 37-47. 
32 ŰÍRÓ Űéla ϊr.μ A prostitúció. – Űp.μ A Magyar Királyi Rend rség τrszágos Szaktanfolyamainak Kiadványai, 1933. 
33  SωHREIŰER Emil ϊr.μ A prostitúció. – Űp.μ A Magyar Királyi Űelügyminisztérium Felügyelete Alatti Rend rségi Szaktanfolyamok 

Kiadványai, 191ι. 
34 ŰÍRÓ Űéla ϊr.μ A prostitúció. – Űp.μ A Magyar Királyi Rend rség τrszágos Szaktanfolyamainak Kiadványai, 1933. 
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adományban mérhet .35
 Az akkád és sumér nyelvjárás szerint, a papn kre alkalmazott kifejezés 

jelentéseμ szent szajha. A templomi prostituáltakat az általuk szolgált istenn  id leges 

megtestesülésének tekintették, aki szeretkezés közben fizet  vendégét is „isteni állapotba” 

emelte, a fizetség, mint áldozati adomány a templomé lett.36
 Míg Görögországban és Rómában 

templomokat építettek, addig ωheops fáraó, a róla elnevezett piramist abból a keresetb l építtette 

fel, amit saját lánya egy nyilvános bordélyházban, mint prostituált keresett meg.37
 

(Megjegyzend , hogy az idézett szövegrész bizonyosan elnagyolt. A piramisok több évtizedig, 

esetenként akár 100 évig is épültek, els dlegesen nem e forrás felhasználásából. Viszont arra 

igenis lehetett példa, hogy a prostitúcióból befolyt összegeket az építmények alapjainak 

finanszírozásába fektették.) A prostitúcióban megjelen  vallási elemek a középkorra is 

rányomták bélyegüket. Szent Jeromos a keresztény egyház nevében, azokat a n ket, akiknek 

több férfival volt viszonyuk, prostituáltnak min sítette. Els  írásos feljegyzései (Krisztus után) 

300 körül Fabiolahoz intézett 12κ. levelében jelentek megμ „Meretrix est quae multorum libidini 

patet”, azaz prostituált az, aki több férfi bujaságának átengedi magát. „Cuius publice venalis est 

turpitudo”, azaz prostituált az, akinek gyalázata mindenki által megvásárolható.38
 Ez a felfogás 

érvényesült az skeresztény népeknél, ezt találjuk Könyves Kálmán törvénykönyveiben, 

amelyek például a házasságon kívüli nemi érintkezést szigorúan büntették.39
 Ezek az elemek 

szintén lehet séget teremtettek arra, hogy kés bb a prostitúciót tiltó modell létrejöhessen. A 

vallás egészen a XIII. századig az anyagi ellenszolgáltatás körülményén nem kerekedik felül, a 

jelenséget a hit és az erkölcsi síkjára tereli. Mígnem 12ι9-ben IV. László uralkodása idején, 

Fülöp pápa Űudán zsinatot hívatott össze. A zsinat írásos feljegyzései arról tanúskodtak, hogy a 

nemi érintkezésért fizetett ellenszolgáltatás két részre bomlottμ anyagi fizetségre és más 

díjazásra. „Prostituáltak a rossz nők és különösen a nyilvános szajhák, akik testüket hitvány 

pénzért vagy más díjért válogatás nélkül áruba bocsátják” 40
 Ez rendkívül nagy lépést jelentett, 

mert a szolgáltatás jellege paradigmaváltáson ment keresztül. Azt a részt, hogy a nemi aktus a 

házasságon kívüli nemi érintkezés eseteinek teljesen különálló részét képezi, senki sem vitatja. 

                                                 
35 ŰLτωK Felixμ ϊie nicht gewerbsmässige Prostitution, ihre Ursachen, Formen, Gafahren und deren Űekämpfung. – In. ZBG 10, 1909. 9. sz. – 

p.:1-459. 
36 ωSÉPE Péter ϊr.μ Hátrányos helyzet  csoportok egészségfelmérése és egészségfejlesztése különös tekintettel a roma populációra. – In. SOTE-

PTϊI ϊoktori (Phϊ) értekezés, 2010. – p.: 9. 
37 SωHREIŰER Emil ϊr.μ A prostitúció. – Űp.μ A Magyar Királyi Űelügyminisztérium Felügyelete Alatti Rend rségi Szaktanfolyamok 

Kiadványai, 191ι. 
38 CAPPS Edward: Letters of Saint Jerome. – London: The Loeb Classical Library, 1933. 
39 ŰÍRÓ Űéla ϊr.μ A prostitúció. – Űp.μ A Magyar Királyi Rend rség τrszágos Szaktanfolyamainak Kiadványai, 1933. 
40 ŰÍRÓ Űéla ϊr.μ A prostitúció. – Űp.μ A Magyar Királyi Rend rség τrszágos Szaktanfolyamainak Kiadványai, 1933. 
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ϊe az már igencsak vita tárgyát képezheti, hogy a fogalmat olyan általános kitételekkel, mint az 

erkölcstelenség felruházni nem lehet. A fentiekre tekintettel, az új fogalom megalkotására, a 

vallási eredet  prostitúció a legkevésbé van hatással. A prostitúció szakrális jellege szükségtelen. 

 

Akár a római-, akár a görög ókori mintát vesszük alapul, a mesterség gyakorlásáért kapott anyagi 

ellenszolgáltatás a gazdasági megközelítés alapjait is lefektette. σyílván nem az ókori prostitúció 

képezte a modern közgazdaságtan alappilléreit, de Arisztotelész, és Aquinói Szent Tamás 

morálfilozófiája mellett szerepet kapott. A modern közgazdaságtan kialakulása Adam Smith 

[1723-1ι90] brit filozófushoz köthet , aki 1776-ban megírta a „σemzetek gazdasága” cím  

könyvét, ezzel egy új megközelítést, a gazdasági morálfilozófiát bevezette. A XVIII. század 

után, sorra jelentek meg a gazdasági megközelítésb l adódó fogalmak. Véleményem szerint e 

felfogásokkal teremthették meg a kés bbi prostitúció, mint munka és /vagy szolgáltatás jellegét, 

értelmezését. 

 

Űaráth [1κŐŐ-190Ő] irodalomtörténész, 1κι2-ben kiadott publikációjában Smith morálfilozófiáját 

vette alapul, és a prostitúciót nemes egyszer séggel, fizetség (anyagi ellenszolgáltatás, nyereség) 

ellenében nyújtott szexuális szolgáltatás tárgyában jelöli meg.41
 ωséri [1κ93], és kés bb ϊoros 

[1892-19κ0] szemszögéb l a szexgazdaság ez id ben olyan jól m köd  üzletág volt, amely a 

Hazánkból származó kéjn ket külföldön olyan híressé tette, hogy ket, Isztambultól Űuenos 

Airesig a XIX. század végére, és a XX. század elejére mindenhol hungarkának, szláv területeken 

vengerkának hívta.42
,
43

,
44

 Laky [1888-19ő2] m vében jelenik meg el ször 1916-ban az anyagi 

ellentételezés folytatólagossága („az olyan n , aki a kéjelgést keresetszer en zi.”), mint a 

prostitúciót üzletszer vé min síti körülmény.45
 Ez a kitétel majd kés bb a prostitúció jogi 

szabályozásának, különös tekintettel a büntet - és szabálysértési jog területén nyer jelent séget 

1955-ben. A prostitúció számukra nem jelent mást, mint, hogy a n  a saját testét 

nyereségvágyból áruba bocsájtja.46
 

 

                                                 
41 ŰARÁTH Ferencμ A prostitúció befolyása a közegészségügyi állapotra. In. Űudapesti σegyed – Regényes mindennapok, árnyékos 
negatívumok különszáma, 2010., 1κ. évf. 3. sz.- p.: 124-127. 
42 PÁSZTτR Árpádμ Vengerkák. – Űp.μ KUK kiadó, 2000. 
43 ωSÉRI Jánosμ Űudapest f - és székváros prostitúciós ügye. – Űp.μ Grill Károly Könyvkereskedés és Kiadó, 1κ93. 
44 DOROS Gábor ϊr., MELLY ϊR József: A nemi betegségek kérdése Budapesten. – Űp.μ Űudapest Székesf város Statisztikai Hivatala, 1930. 
45 LAKY Imreμ Prostitúció. – In. Rend ri lexikon, 1916. 2. sz. – p.: 915. 
46 KτVÁωS Imreμ A prostitúció rend ri kérdései. – In. Rendészeti Szemle, 19őő. 9. évf. 6. sz. - p.: 508-518. 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.06



21 

A szolgáltatás jellegét tekintve, pontos megfogalmazással a XX. század végér l Kelen [2010] 

szolgál, aki Gorz [1923-2007] 1998-as m véb l idézettμ „A prostituált arra kötelezi magát, hogy 

ellenszolgáltatás fejében, meghatározott ideig tartó, meghatározott fajtájú élvezettel szolgáljon. 

A piaci cserében a vevő és az eladó meghatározott időre szerződéses viszonyba kerülnek 

egymással; a kifizetés megtörténte után e viszony felbomlik. A kereskedelmi tranzakció 

teljességgel a privátszféra keretein belül bonyolódik, s egy privát módon megfogalmazott 

igényhez idomuló szolgáltatásra vonatkozik”.
47

,
48

  

 

A XXI. században a gazdasági megközelítés új elemeket is tartalmazμ Gyurkó 2001-ben a 

fizetséget nem kizárólag anyagi ellentételezéssel, hanem szexuális kizsákmányolással és más 

ellenszolgáltatással azonosítja.49
 ϊavis [2001] ugyan ebben az évben, a prostituáltakat, fizetség 

szerint két csoportra osztottaμ anyagi-, és egyéb díjazottak. A pénz, és a tárgyi ajándékok 

váltották egymást.50
 Űetlennél 2013-ban pedig a kereslet-kínálat viszonya, a fogyasztói 

társadalom, és a szolgáltatás közvetítése is megjelenik. 51
 Az ellenszolgáltatással kapcsolatos 

gy jt fogalmak szükségszer ek, a megalkotandó fogalomnak, az ellenszolgáltatás milyenségét 

tartalmaznia kell. 

 

A XXI. század elején örömmel olvashatjuk, hogy vannak olyan szerz k is, akik nem azt vették 

alapul, hogy a prostituált anyagi ellenszolgáltatás nélkül, bárkivel, bármikor nemi érintkezésbe 

bonyolódik, hanem, azt, hogy mi készteti ket arra, hogy azt tegyék. τselin [2009], és társai 

elismerték, hogy a prostitúció az egyik legrégebbi foglalkozások egyike, de azt nem lehet olyan 

egyszer en meghatározni, mint, hogy „bármely nő, aki pénzért szexuális szolgáltatást elad” 

vagy „nem csak azok az egyének, akik szexuális szolgáltatásért a kuncsaftoktól pénzbeli 

kártérítést kapnak”.52
,
53

,
54

 Tomura [2009] az els , aki az anyagi ellenszolgáltatást „pénzbeli 

                                                 
47 KELEσ Andrásμ Szociográfikus bestiárium a prostitúció emancipáltabb határterületeir l. – In. Tudományos Közlemények, 2010. 11. sz, - p.: 

103. 
48 GτRZ Andréμ Métamorphoses du travail. – Parisμ Editions Galilée, 199κ. 
49 GYURKÓ Szilviaμ A gyermekek kereskedelmi célú szexuális kizsákmányolása – különös figyelemmel a gyermekprostitúcióra. – In.FEHÉR 
Lenke (szerk.)μ Adás-vétel konferancia a prostitúcióról. – Űp.μ τrszágos Kriminológiai Intézet, 2011., - p.: 1-39. 
50 DAVIS Paula Jean: On the Sexuality of Town Women In Kampala. – In. Africa Today, 2001. Őι. évf. 3-4. sz. – p.:30-60. 
51 ŰETLEσ Annaμ Prostitúció és emberkereskedelem a szociális ellátásban és a gyermekvédelemben Magyarországon. – In. Az áldozatellátás 
kutatási beszámolója, 2013. – p.:1-48. 
52 OSELIN Sharon: Leaving the Streets transformation of Prostitute Identity. – In. ϊeviant Űehavior, 2009. 30. évf. κ. sz. – p.: 381. 
53 LENA Edlund, KORN Evelyn: A Theory of Prostitution, Journal of Political Economy. – In. Journal of Political Economy, 2002. 11. évf. ő. sz. 

– p.:181-215. 
54 BROCK Deborah: Making Work, Making Trouble: Prostitution as a Social Problem. – Toronto: University of Toronto Press, 2002.  
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kártérítésnek” nevezi.55
 A kártérítés pedig anyagi/erkölcsi sérülés esetén fizetend  ellenérték. 

Szerény véleményem szerint, τ’σeill [2000] az általános prostitúció fogalom alkotásával 

kapcsolatos meglátásai bizonyultak a leghelytállóbbaknakμ a prostitúció fogalmának 

megalkotásakor a jogi definíciókat (állam, büntet eljárás), és a társadalmi fogalmakat (n k, 

szándék, munka, értékesítés, motiváció) egyaránt használni kell.56
  

 

Értekezésemben szeretnék egy olyan fogalmat megalkotni, amely a prostitúcióban résztvev  

felek társas valóságával azonosul. σehéz dolgom volt, hiszen a megkérdezett interjúalanyok, 

gyakran a szexmunkás fogalmát, a prostituált fogalommal azonosították. A fogalmak közötti 

különböz séget az alábbiak szerint illusztrálomμ 

 

A dokumentumgy jtés, és a beszerzett tudományos munkák elemzése során a szexmunkás hazai 

fordításában el ször Sárkány [2010] m vében találkoztam, aki Vandepitte [2006] tanulmányait 

használta fel. Megjegyzend , hogy ez a fogalom már az 19ι0-es években napvilágot látott. A 

szerz  a prostituált fogalom két különböz , mégis szinonim formáját használtaμ prostituált, és 

„szexmunkás” (szexuális szolgáltatást szolgáltató). A kett  közötti különböz séget a legalizálás, 

és a tiltás melletti/elleni érvelésében látta. Kiemelte, hogy egy országban a szexmunkások száma 

az irántuk való kereslet területi és szezonális alakulásától, a prostitúcióra vonatkozó szabályozás 

mikéntjét l, a különböz  társadalmi-gazdasági tényez kt l, a szerezhet  profit nagyságától is 

függ.57
,
58

 Más szerz k, mint például Murphy [2006] és Jones [2012] a különböz séget a nemi 

aktus lefolytatásának körülményeiben keresi. Véleményük szerint a szexiparban dolgozó n k 

körébe minden olyan n  beletartozik, akik az aktusért - ami magába foglalhatja akár a táncot, 

akár az el játékot, és akár a szexuális együttlétet is - pénzt kapnak. Míg a prostitúció önmagában 

a közösülésre koncentrál, addig a szexmunkás fogalom a közösülésen túlmen en valamilyen más 

– pozitív – szolgáltatást is magában foglal. A csoportosítás kettéválik, annak függvényében, 

hogy a n k a munkájukat az utcán, vagy bent végzik. Érdekes megállapítás, hogy az utcán 

dolgozók csak a prostituált fogalom alá eshetnek, míg a beltériek, mivel plusz szolgáltatást is 

                                                 
55 TOMURA Miyuki: A Prostitutes Lived Experiences of Stigma. – In. Journal of Phenomenological Psychology, 2009. 40.sz. – p.: 51-84. 
56 τ’σEILL Maggie, RτSEMARY Űarberetμ Victimization and the Social τrganization of Prostitution in England and Spain. – In. WEITZER 

Ronald (szerk.).: Sex for Sale. – London: Routhledge, 2000. – p.: 123-138.  
57 SÁRKÁσY Péterμ Statisztikai vizsgálatok a prostitúció kérdéskörben. – In. Statisztikai Szemle, 2010. 96. évf. 6. sz. – p.:569-588. 
58 VANDEPITTE Jan: Estimates of the Number of Female Sex Workers in Different Regions of the World. – In. Sex Transmitted Infections, 

2006. κ2. évf. 3. sz. – p.: 1-300. 
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nyújthatnak, a szexmunkás fogalomba tartoznak.59
,
60

 (érdekesség, hogy 2003. évben, Új-Zéland 

volt az els  olyan ország a világon, ahol ezt a fajta csoportosítást dekriminalizálták, el tte a 

szabályozás a brit-modell szemléletére épült. σem volt illegális, de csak beltéren m ködhetett. A 

parlament viszont 2003-ban a „Prostitution Reform Act” nev  törvénycsomagot elfogadta, így az 

bel-, és kültéren egyaránt m ködhetett.61
,
62

)  

 

A csoportosítás nem egészen fedi egymást. Az ezzel (is) kapcsolatos, és értekezésem 

megírásához nyújtott szakmai segítséget ϊr. Forrai Judittól [2010] kaptam, aki a kett  közötti 

különbség igazi lényegére világított rá. Alapvet  különbség, hogy a míg szexmunkás azokat a 

részfoglalkoztatott prostituáltakat jelöli, akik a prostitúciós tevékenységet jövedelem-

kiegészítésként gyakorolják, (filozófiai értelemben pedig egyfajta önkéntességet is jellemzi ket, 

vagyis önkéntességet hirdet  és legalizációt jelent), addig a prostituált szó, kizárólag azokat a 

n ket jelöli, akik a munkáját mindig f foglalkozásként, és teljes/részbeni kényszerítés mellett 

végzik. Míg korábban a prostitúció erkölcsi és morális (ellen)értékrendet képviselt, addig a 

munka fogalmának bevezetésével társadalmi kérdéssé vált. A fogalom megalkotása hol 

szociológiai, hol társadalmi, hol jogi, hol erkölcsi, hol közegészségügyi szempontokra 

koncentrált, de generális szabálynak tekinthetjük, hogy mindig az uralkodó hatalom döntötte el, 

hogy melyik problémát akarja megoldani, melyiket helyezi el térbe, annak függvényében pedig 

milyen fogalmat használ. Ha az erkölcsi kérdés, akkor prohibicionista-, ha a népbetegségi kérdés, 

akkor a reglementáció-, ha pedig az emberi jogok a kérdés, akkor az abolicionista szemlélet volt 

a fogalom megalkotására, és a szabályozásra is irányadó.  

 

Értekezésem lezárásakor, 2016-ban öt fogalmat különböztettem és alkottam megμ prostitúció, 

prostituált, prostituáltat futtató, prostituáltat közvetít , és a prostituáltat igénybevev  fél. 

 

Prostituáltμ τlyan férfi, vagy n , aki – eseti vagy rendszeres jellegét l függetlenül – anyagi vagy 

más típusú – ellenszolgáltatásért cserébe, célirányos erotikus, de leginkább szexuális tartalmú és 

jelleg  tevékenységet végez, aktust folytat, amely más ember – igénybevev  – számára szexuális 

                                                 
59 MURPHY Alexandra: Vice Careers The changing Countours of Sex Work in NY. – In. Qual Sociol, 2006. 29. évf. 2. sz. – p.: 129-154. 
60 JONES Chris: Paying for sex. – In. Űritish Journal of Learning ϊisabilities, 2012. Ő1. évf. 2. sz. – p.: 121-127. 
61 ARMSTRONG Lisa: Out of the shadows (and into a bit of light): Decriminalisation, human rights and streetbased sex work in New Zealand. – 

In. HARDY Kate (szerk.): New sociologies of sex work.  – Farnham.: Ashgate Publishing, 2011. – p.: 1-227. 
62 FARVID Pantea, LAUREN Glass: It isnt prostitution as you normally think. Its survival sex. – In. Womens Studies Journal, 201Ő. 2κ. évf. 1. 
sz. – p.: 47-67. 
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tárgyú kielégülést garantál és feltételez. A tevékenység folytatása a résztvev  fél önálló döntésén 

vagy kényszerített függ ségén alapul. Az – igénybevev  – ellenszolgáltatásának mértékét mindig 

a kereslet-kínálatfügg ség viszonya határozza meg. Az elvégzett tevékenység jellege, kerete és 

hatásfoka azzal egyenes arányban változik. A tevékenység gyakorlása - a szexualitással 

összefüggésbe hozható összes lehetséges körülmény, és együttlét – között, hetero-, homo-, és 

biszexuális megkülönböztetés nincs. 

 

Prostituáltat futtatóμ A prostituált személlyel összefüggésbe hozható olyan férfi vagy n , aki 

felette – beleértve a tevékenység gyakorlását, a jövedelmezést, a haszonszerzést, a döntési 

képességet és a személyt – hatalmat gyakorol. A hatalomgyakorlás módja lehet er szakos és 

érzelmi, lényege pedig a függ ségi helyzet megteremtése, amely által a személy irányíthatóvá 

válik. A függ ségi helyzet leggyakrabban er szakkal – zsarolás, fenyegetés, testi fenyítés, -, és 

az érzelmi manipulálás eszközeivel – szerelem színlelése, érzelmi köt dés színlelése, 

ajándékozás stb. – történik. Az irányítás legfontosabb eszköze mindig a hatalomgyakorlás, célja 

pedig, hogy a futtató a prostituált részleges vagy teljes kizsákmányolásával a saját anyagi jólétét 

biztosítsa.  

 

Prostituáltat közvetít μ A prostituált személlyel összefüggésbe hozható olyan férfi vagy n , aki 

kizárólag anyagi ellenszolgáltatás – saját anyagi jólétének biztosítása - fejében a prostituált egy 

harmadik fél számára célirányos erotikus, de leginkább szexuális tartalmú munkavégzésre 

közvetíti. Minden olyan magatartás ebbe a körbe sorolható, ami a szexuális tevékenység 

folytatására való közvetlen lehet séget megteremti. Űefolyásolás, rábírás és a meglev  akarat, 

elhatározás meger sítése is. A közvetít i tevékenység nem a hatalomgyakorláson, hanem a 

kölcsönösségen, a felek egybehangzó akarat nyilvánításán és döntésén alapul. 

 

A prostituálttal kapcsolatba hozható futtató személyek és közvetít k között jelent s különbség 

bontakozódik ki. Közös tulajdonságok, hogy mindkett  a prostituált tevékenységéb l húz 

hasznot, mindezt azért, hogy saját anyagi jólétét biztosítsa. A különböz ség a haszonhúzás 

módszerén van. Míg a futtató kategóriába tartozó személy er szakos módszerekkel, addig a 

közvetít  kizárólag egybehangzó akarat nyilvánítás esetén kapja meg az ellenszolgáltatást. A 

közvetít i magatartás inkább a sejtszer en felépül  lánykeresked -, míg a futtatói magatartás a 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.06



25 

nem szervezettszer  hálózatokra jellemz . A két magatartás az osztályokon belül, a rétegz dés 

rendszerében is differenciálódik. Megjegyezni kívánom ugyan, hogy a futtatói magatartás 

felölhet bizonyos kerít  jelleg  elemeket, de az elkövetés módszerének mindenképpen 

er szakosnak kell lennie. Fordított esetben, a közvetít i magatartás, er szakos elemeket 

magában nem hordozhat. 

 

Prostituált tevékenységét igénybe vev  félμ A prostituált személlyel összefüggésbe hozható olyan 

férfi vagy n , aki a célirányos erotikus, de leginkább szexuális tartalmú és jelleg  tevékenységet, 

nemi aktust – anyagi vagy más típusú – ellenszolgáltatásért cserébe igénybe veszi. Fontos kitétel, 

hogy a tevékenység az igénybevev  számára szexuális tárgyú kielégülést garantáljon és 

feltételezzen. A fogalom alá csak olyan személy tartozhat, aki a prostituált részér l felhívás, 

felajánlkozás, vállalkozás, avagy saját részr l jelentkezés alapján igénybe veszi a szolgáltatást.  

 

A prostitúció fogalom véleményem szerint a résztvev  felek nélkül nem értelmezhet , és 

definiálható fogalom. Mindezekre tekintettel, a prostitúció egy olyan jelenség/magatartás, amely 

e fenti résztvev knek a célirányos, és tudatos tevékenységét öleli fel, mindazon szubjektív, és 

objektív feltételekkel, amelyek e résztvev k definiálására szolgálnak. 

 

2.2 A PROSTITUÁLT IDENTITÁSA 
 

A prostituáltak dönt  többsége személyiségzavarral küzd, szenvednek és félnek t le. Érzelmeiket 

nem tudják kontrollálni, konfliktuskezel  képességük gyengévé válik, a hosszú-távú tervezés 

hiánya miatt, a realitásokkal objektíven számolni nem képesek. A legtöbben szeretnék azt 

elhinni, hogy el bb-utóbb önálló, szabad életet kezdhetnek, a kiszolgáltatottság nem tart örökké. 

Ennek érdekében viszont következetes lépéseket, küls  kényszer hatására nem tehetnek.63
 

Szilágyi vizsgálata is többek között a prostituáltak sérült, eltorzult személyiségére koncentrált. 

Alanyai jelentés része káros szenvedélye áldozata.64
 A szerz  azonban az alkalmazott vizsgálati 

metodikát nem közölte. A fejezet azonban nem a klasszikus személyiségzavarokat, hanem 

tudatosan épített bels , önvédelmi mechanizmusokat vizsgál. Ezeket a személy, azért, hogy 

magát a küls  környezeti hatások ellen megvédje tudatosan épít fel. Az ember személyiségét a 

                                                 
63 FτRRAI Juditμ Prostitúció és szociális munka. – In. ωivil Szemle, 200ι. Ő. évf. 11. sz. – p.: 65-87. 
64 SZILÁGYI Vilmosμ Prostitúció, csalás vagy öncsalás. – In. Űelügyi Szemle, 2001. Ő9. évf., Ő-5. sz. – p.:113-122. 
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személyközi kapcsolatok, a nevelés, a szocializáció befolyásolja, amelynek következtében az 

tudatosan, és tudat alatt, negatívan, vagy pozitívan formálódik.65
,
66

 Az egyén a káros hatások 

elkerülése érdekében megvédi magát, strukturált szerepbe bújik.67
 Amikor a vizsgált személy a 

küls  környezetével interakciók folyamán találkozik, egy másik identitás bukkan fel.68
 Két 

identitásμ személyes és társadalmi. Személyes identitásunk nem más, mint, amik valójában 

vagyunk, társadalmi identitásunk pedig mindaz, amivé válunk, színészek leszünk.69
 Annak 

érdekében, hogy a társadalmi identitásunk er södjön, el fordulhat az is, hogy ezekhez a 

szerepekhez önmagunkat alárendeljük.70
,
71

 Mivel a prostituáltak társadalomban betöltött szerepe 

megbélyegzésen alapul, így els dlegessé – a sérelem ellen – nem a személyes, hanem a 

társadalmi identitásuk válik.72
 A mások felé közvetített negatív értékítélet – címkézés elmélet – a 

személyiséget torzítja, az az identitásba beépül. Amennyiben a prostituált nem bújna szerepbe, 

úgy nem lenne képes arra, hogy ezeket a káros hatásokat kizárja, a munka és a magánélet 

átmenetét biztosítsa, „személyi identitása tönkremenne”.73
,
74

 A „tönkretett személyi identitás” 

nem jelent mást, mint a külvilágtól kapott folyamatos diszkriminációnak, és a közös világkép 

azonosságának, és folyamatosságának hatására kialakult változót, amely az egyén személyes 

azonosságának, és a folyamatos szubjektív érzésének és érzékelésének az elvesztését jelenti. 

Megbélyegzés, és érzékelésvesztés.75
,
76

 

 

Millernek viszont a prostituáltak tönkretett identitásával kapcsolatban, a bordélyház-alapú 

prostitúció tapasztalatai mást sugalltak.  Miller szerint nem tönkretett, hanem „trükkös identitás” 

alakul ki. Véleménye szerint a prostituáltakat nem a társadalom bélyegzi meg, hanem önmagukat 

címkézik fel. Ha a prostituáltat a társadalom bélyegezné meg, akkor a választott szerep 

segítségével, az ügyféllel azt is el tudná hitetni, hogy az aktust valóban szerette volna, de a 

                                                 
65 OSELIN Sharon: Leaving the Streets transformation of Prostitute Identity. In. Deviant Behavior, 2009. 30. sz. – p.: 379-406.  
66 DRAHOTA Anne, EITZEN Stanley: The Role Exit of Professional Athletes. – In. Sociology of Sport Journal,199κ. 1ő. évf. – p.:263-278. 
67 CUMMINGS Benjamin, SNOW David, ANDERSON Leon: Identity Work Among the Homeless: The Verbal Construction and Avowal of 

Personal Identities. – In. American Journal of Sociology,19κι. 92. évf. 6. sz. – p.: 1336-1371. 
68 MEAD George Herbert: Mind, Self and Society. – Chicago: University of Chicago,1962. 
69 CUMMINGS Benjamin, SNOW David, ANDERSON Leon: Identity Work Among the Homeless: The Verbal Construction and Avowal of 

Personal Identities. – In. American Journal of Sociology,19κι. 92. évf. 6. sz. – p.: 1336-1371. 
70 MEAD George Herbert: Mind, Self and Society. – Chicago: University of Chicago,1962. 
71 VRYAN Kevin: Identity. - In: REYNOLD Larry (szerk.): Handbook of Symbolic Interactionism. – Walnut Creek: Altamira Press, 2003. – 

p.:1-1096. 
72 IRWIN Katherine: Saints and Sinners: Elite Tattoo Collectors and Tattooists as Positive and Negative Deviants. – In. Sociological Spectrum, 

2003. 23. évf. 1. sz. – p.: 27–57. 
73 OSELIN Sharon: Leaving the Streets transformation of Prostitute Identity. In. Deviant Behavior, 2009. 30. sz. – p.: 379-406. 
74 GOFFMAN Erving: The Moral Career of the Mental Patient.- In: RUBINGTON Earl (szerk.): Deviance: The Interactionist Perpective, 

Indiana: Routledge, 2007. 
75 VANWEESENBEECK INE: Prostitution Push and Pull. – Journal of sex research, 2013. ő0. évf. 1. sz. – p.: 11-16. 
76 GOFFMAN Erving: Stigma: Notes on the management of spoiled identity. – Prentice Hall: Englewood Cliffs, 1963. 
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társuló negatív élményeknek köszönhet en, ez még a legjobb színésznek is lehetetlen feladat. 

Aki viszont önmagát a legjobb körökben eladni képes, az anyagilag a legtöbbet 

keresheti.
77Murphy szerint a prostituáltak a szex-munka el nyeit érzékelik, és élvezik. Vannak 

olyan rétegek, akik szerint a beltéri szex-munka a hosszú távú megélhetés egyik stabil formája. A 

lányok a szex-munkában tisztességes állást, rugalmas ütemezést, és nagyfokú önállóságot 

találnak. Mivel önállóak, ezért megválaszthatják, hogy a héten mennyi órát dolgoznak, kivel 

létesítenek aktust, és azzal mennyi pénzt szeretnének keresni. Az ügyfelek a teljesítményüket 

elismerik, így nincs szükség arra, hogy társadalmi identitást építsenek, mert a személyi 

identitásuk nem rombolódik.78
,
79

 Hotaling szerint, pont az ellenkez jér l van szó. A prostituáltak 

arcán megjelen  valódi érzelmek hiányoznak. Mivel a kizsákmányolás rendszeresnek tekintend , 

és a társadalmi identitásból fakadó örömöt, az ehhez társuló fájdalom elnyomja, az érzéseket így 

mindig manipulálni kell.80
 Ez a szerep viszont nem más, csupán egy védekez  mechanizmus, 

hogy a játékot végigjátszhassák.81
 A prostituáltak érzelmi attit djével kapcsolatban Masters és 

Johnson [1966/1970] kísérletét is tanulmányoztam. A szerz páros laboratóriumi körülmények 

között az orgazmus fiziológiai hatásait vizsgálta. (A történet szerint Masters a n i nemi szexuális 

m ködésr l már 19őŐ-ben tanulmányokat publikált, alanyai pedig prostituáltak voltak. Az egyik 

prostituált például -, aki szociológiai tanulmányokat folytatott és call girl-ként egészítette ki 

jövedelmét, - azt ajánlotta Mastersnek, hogy mivel a férfiak a n ket sohasem fogják megérteni, 

ezért vegyen maga mellé egy n i társat, aki majd a jelenség „lefordításában”/megértésében 

segédkezik. Így vezetett az út Johnsonig, és a közös 66-os, és ι0-es kísérletük publikálásaikhoz.) 

Kísérletük során 69Ő (312 férfi, és 3κ2 n t, 2ι6 házaspár, 106 hajadon n , 36 n tlen férfi, 

közöttük számos prostituált) személy befejezett és befejezetlen genitálisan különböz  orgazmusi 

ciklusát (ιő00 n i és 2ő00 férfi) tanulmányozták.82
,
83

 Megállapították, hogy a szexuális aktus 

alatt a férfiaknál és a n knél is hasonló fiziológiai változások mennek végbe, amelyet négy 

egymást követ  szakasz vált felμ az izgalmai szakasz, a plató, az orgazmus, és a megnyugvás 

fázisa. Az empirikus eredményeik alátámasztották, hogy a férfi és n i szexuális válasz ciklus 

                                                 
77 MILLER Heather Lee: Trick Identities The Nexus of Work and Sex. – In. Indiana University Press, 200Ő. 1ő. évf. Ő. sz. – p.: 145-153. 
78 MURPHY Alexandra: Vice Careers The changing Countours of Sex Work in NY. – In. Qual Sociol, 2006. 29. évf. 2. sz. – p.: 129-154. 
79 PHOENIX Joanna: Prostitute Identities. – In. Űritish Journal of ωriminology, 2000. Ő0. évf. 6. sz.. – p.: 37–55. 
80 HOTALING Norma: Been There Done that SAGE, a Peer Leadership Model Among Prostitution Survivors. – In. Journal of Trauma Practice, 

200Ő. 3Ő. évf. 2. sz. – p.: 255-265. 
81 KELEσ Andrásμ Szociográfikus bestiárium a prostitúció emancipáltabb határterületeir l. – In. Tudományos Közlemények, 2010. 11. sz, - p.: 

83-110. 
82 GREENBERG Jerrold: Exploring the dimensions of human sexuality. – Boston: Jones and Bartlett Publishers, 2013. 
83 MASTERS William & JOHNSON Virginia: Human Sexual Response (1966). – Toronto: Bantam Books, 1981. 
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nehezen megkülönböztethet , a n k szexuális válasza sokkal variábilisabb (ismételhet ség, 

intenzitás, az orgazmus elérésének képtelensége, izgalmi fokozatbeli különbségek jelent sége.)84
 

A szerz párost korukban bírálták, hogy a laboratóriumi körülmények közötti kísérletb l 

hiányoztak a nemi kapcsolat érzelmi vonatkozásai, tekintettel arra, hogy azok kizárólag az 

anatómiára és a fiziológiára összpontosítottak. A kísérlet során az viszont megállapítást nyert, 

hogy nem minden n  képes az orgazmus elérésére. E megállapítások felvethetik egy olyan 

jöv beli kísérlet lefolytatásának lehet ségét is, amely a prostituáltak érzelmi töltöttsége, a 

fiziológiai orgazmus elérése, valamint a klienssel folytatott aktus közötti kapcsolatot és relációt 

kutatja. Vajon a szexuális aktus során átélt traumatikus élmények összefüggésben állnak-e az 

érzelmi töltöttséggel, és az orgazmus elérésének fiziológiai képességével. Akár a „tönkretett”, 

akár a „trükkös” identitást vizsgáljuk, minden egyes identitás változtatáskor „jo-jo” effektus 

alakul ki, ami tartós személyiségváltozáshoz vezethet.85
 A prostituált két síkon mozogμ az egyik 

a deviáns, a másik pedig az elfogadott identitás. Űármelyik identitás válik primerré, azt a 

szekunder mindig alakítani fogja. Ez megváltozott életrajzi rekonstrukcióhoz, és tudatosan 

megváltoztatott viselkedési szerepkörhöz vezet. Egyszer fent – átlagélet -, egyszer lent – 

deviancia -.
86

 (Megjegyezni kívánom, hogy mivel állandó változásról van szó, ezért 

egyértelm en nem kategorizálható, hogy a primer a szekunderre, vagy a szekunder a primerre 

hat, ezek egymás folyamatos, és kölcsönös hatásai.) 

 

A társadalmi identitás tudatos fejlesztését Holland és Shepard más aspektusból vizsgálta. 

Szerintük minden ember számára fontos, hogy a választott munkájában sikereket érhessen el. A 

karrierépítés személyiségépítés is egyben. τlyan szerepet játszunk, ami sikerhez, és 

önmegvalósításhoz vezet. A prostituáltak éppen ezért tevékenységükre nem munkaként, hanem 

hivatásként tekintenek, ahol a megszerzett anyagi javakat tudatosan a jöv jük építésére 

használnak fel.87
,
88

 A prostitúcióban résztvev  n k munkájukba tudatosan energiát, id t és pénzt 

fektetnek, beruháznak. Ez sikerhez és karrierhez vezet, amelynek három szakasza vanμ az els  

szakasz a prostituált múltbéli-, a második a jelenkori-, a harmadik pedig a jöv beli tetteire 

                                                 
84 MASTERS William & JOHNSON Virginia: Human Sexual Inadequacy (1970). – Toronto: Bantam Books, 1981. 
85 MCCRAY Kristan: Rehab Retrospect former Prostitutes and the Reconstruction of Deviance. – In. ϊeviant Űehavior, 2011. 32. éfv.6. sz. – p.: 

743-768. 
86 SANDERS Teela: Becoming an Ex-Sex Worker: Making Transitions Out of a Deviant Career. – In. MCCRAY Kristan: Rehab Retrospect 

former Prostitutes and the Reconstruction of Deviance. – New York: Deviant Behavior, 2011. – p.: 743-768. 
87 SHEPARD Herbert: On the Realisation of Human Potential: A Path With a Heart. - In: BAILYN Lotte: Working With Careers. – New York: 

Columbia University Press,1986. – p.:1-496. 
88 HOLLAND John: Making vocational choice: A theory of personality and work environments. – Prentice Hall: Englewood Cliffs, 1985. 
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irányul.89
 Az identitás e szakaszokban jelent s mértékben változik, a társadalmi-, és személyi 

identitás mindhárom fázisban eltér  eredményt mutat. A prostituált konstrukciókat hoz létre, 

amik a személyi identitását megóvják. Kiválasztja és kivonja azokat az elemeket, amik rá nézve 

káros hatással lehetnek, így minden nap elhiteti önmagával, hogy a munkáját céllal végzi, 

hasznos, amit tesz, jöv t épít. Ezáltal identitását minden nap újjáépíti.90
 Ez Goffman szerint nem 

más, mint a mentális beteg erkölcsi karrierje, amit Jones a személyiségközpontú tervezéssel 

azonosít.91
,
92

 Seidman a társadalmi, és személyi identitás megismerésének fenomenológiai 

értelmezését választotta. Mélyinterjúkat készített, amelyhez kikérdezés és élettörténet-kutatás 

módszereket használt. Összességében három területre összpontosítottμ A prostituált személyek 

„fókuszált élettörténete”, „a munka során összegy jtött tapasztalások részletei”, valamint „az 

önmegvalósítás szakaszának jelentése”.  A kutatás célja az volt, hogy bizonyítsa azt a tételt, 

miszerint a személyek, a társadalmi identitásukat tudatosan építik, megóvva ezzel a személyi 

identitásukat. A vizsgált személyek munkájuk és életük során olyan rendez elveket (olyan 

konstrukciókat) hoznak létre, amelyek segítségével az életükben el forduló mozzanatok 

bejósolhatóvá válnak. Ezek a konstrukciók személyenként változóak, és minden esetben 

egyediek. Minden ember egy olyan valóságképet hoz létre, amely számára a lehet  

legalkalmasabb arra, hogy az események következményét bejósolja. Az emberek viselkedését, 

gondolatai, és érzéseit azok a konstrukciók határozzák meg, amelyeket az események 

el rejelzésére alkalmaznak. A szerz k azt feltételezték, hogy a konstrukciók kialakításakor a 

személy nem a biztonságot, vagy meger sítést, hanem az események anticipálását keresi. Ezek a 

valóságelemeket képez  konstrukciók nagyszámúak, és a fejben nem izoláltan léteznek, hanem 

sajátos hierarchikus szervez dés formájában találhatóak meg. Seidman kísérletében ez a 

hierarchikus rendszer az alábbi tíz nagy lelki téma szerint épül felμ tudatosság, negatív címkézés, 

önvédelmi mechanizmus, megbélyegzés, stressz, szorongás, ellenállás, tiltakozás, megbecsülés, 

együttérzés, rugalmasság. Kísérletében, a meginterjúvolt személyek els  helyre a tudatosságot 

rakták, azaz, hogy az emberek róluk mit gondolnak, tevékenységüket társadalmilag rossznak 

tartják-e. A második helyen megjelenik a negatív címkézés. A prostituáltak attól félnek, hogy 

azok az emberek, akik hozzájuk közel állnak majd elfordulnak t lük, amikor megtudják, hogy 

                                                 
89 MURPHY Alexandra: Vice Careers the Changing Countours of Sex Work in NY. – In. Qual Sociol, 2006. 
90 GOFFMAN Erving: The Moral Career of the Mental Patient.- In: RUBINGTON Earl (szerk.): Deviance: The Interactionist Perpective, 

Indiana: Routledge, 2007.  
91 JONES Chris: Paying for sex. – In. British Journal of Learning Disabilities, 2012. Ő1. évf. 2. sz. – p.: 121-127. 
92 MCCRAY Kristan: Rehab Retrospect former Prostitutes and the Reconstruction of Deviance. – In. ϊeviant Űehavior, 2011. 32. éfv.6. sz. – p.: 

743-768.  
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mivel foglalkoznak. A harmadik helyen, ebb l következésképpen már egy önvédelmi 

mechanizmussal találkozunk. Azért, hogy a személyi identitás ne sérüljön, és környezete 

számára ne derüljön ki, hogy a prostituált mivel foglalkozik, bujkálni kezd, hazudik, 

személyazonosságát elrejti. A vizsgált személyt a bujkálásba fektetett energia, és a társadalmi 

identitás, szerepjáték felemészti. Szorongani kezd, stressz és kimerültség jellemzi. Az ötödik 

szinten azok a személyek jelennek meg, akik el tt, a prostituáltnak a munkával kapcsolatban 

hazudnia, elrejt znie, szégyenkeznie nem kell. A hatodik szint szintén egy védelmi 

mechanizmus, amikor a prostituált a megbélyegzés ellen tiltakozik. A hetedik szint egy 

ambivalencia. A prostituált értékes tulajdonságaival azon személyek negatív értékítélete áll 

szemben, akik tudnak róla, hogy a vizsgált személynek mi a foglalkozása. A nyolcadik szint a 

szakmán belüli megbecsülés, és a fejl d  önbecsülés közötti reflektorok szakaszainak értéke. Ez 

a szint a személyi identitást a legjobban fejleszthetné, mégis szinte az utolsó helyek egyikén áll. 

Az eddigi hierarchikus ábrázolás jól illusztrálja, hogy a prostituáltak önmagukat mennyire 

leértékelik. A kilencedik lépcs , az együttérzést jelzi. A tízedik lépcs fok a rugalmasságot 

jelezte, amely az elvégzett munkára vonatkozik. A napi munkavégzés során beosztott id .93
.
94

 A 

futtatók a feltétlen engedelmesség biztosítására a prostituáltak személyiségét leigázzák. Amikor 

a n t – gyermekkorától kezdve - a férfi, szexuális kielégülésének puszta eszközeként használja, 

végül maga is elhiszi, hogy ez így van rendjén, egyetlen értéke a szexualitása lesz.95
 

Önértékelését, és önbecsülését porrá zúzzák.96
 A prostituáltak sérülékenységéb l származó 

alacsony önbecsülés Roman, Hotaling és Giobbe szerz k kérd íves felmérésének is eleme volt. 

Roman kutatásában arról számolt be, hogy a prostituált n k, több mint 10 %-nál, a munkavégzés 

alkalmával, az alacsony önbecsülés kimutatható volt. Ezek a n k rendszeres fizikai, illetve 

szexuális bántalmazáson már túlestek. 97
,
98

,
99

  

 

                                                 
93 TOMURA Miyuki: A Prostitutes Lived Experiences of Stigma. – In. Journal of Phenomenological Psychology, 2009. 40.sz. – p.: 51-84.  
94 SEIDMAN Irving: Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences. – New York: Teachers 

College Press,1991. 
95 EKŰERG Gunillaμ σemzetközi vita a prostitúcióról és n kereskedelemr lμ az érvek cáfolata. - Inμ EKŰERG Gunilla (szerk.)μ Szeminárium a 
prostitúció törvényesítésének hatásairól. – Űp.μ Forgács Zsuzsa és Juhász Géza kiadó Vállalat, 2002. – p.: 1-70. 
96ŰETLEσ Annaμ σ elszívás – prostitúció a gazdaságban. - In. FEHÉR Lenke (szerk.)μ Adás-vétel konferancia a prostitúcióról. – Űp.μ τrszágos 
Kriminológiai Intézet, 2011., - p.: 1-39. 
97 HOTALING Norma: Been There Done that SAGE, a Peer Leadership Model Among Prostitution Survivors. – In. Journal of Trauma Practice, 

200Ő. 3Ő. évf. 2. sz. – p.: 255-265.  
98 GIOBBE Gamache: Prostitution: Oppression Disguised as Liberation. - In: FARLEY Melissa (szerk.): Prostitution, Violence, and 

Posttraumatic Stress Disorder. – USA: Women and Health, 1998. – p.: 37-49. 
99 ROMANS Sarah: The mental and psychical health of female sex workers a comparative study. – In. Australian & New Zealand Journal of 

Psichiatry, 2000. 3ő. évf. 1. sz. – p.: 75-80. - ISSN: 1994-8220 
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2.3 A PROSTITÚCIÓ RÉTEGZŐDÉSE  
 

Mint, ahogy a fogalom alakulása, úgy a prostitúció rétegz dése is mindig az adott politikai 

hatalom hozzáállása szerint változottμ egy adott államban - gazdasági és társadalmi 

berendezkedésének függvényében – egy adott hierarchia szerint épült fel. Ez a hierarchia Forrai 

[1999] szerint nem más, mint a polgárosodás társadalmi tagozódása.
100

 A prostituáltakat 

különböz  szerz k, különböz  módon kategorizálták. Különböz  nézetek, de egyben 

megegyez ekμ a prostitúció jelensége, még, ha a történelem során változatos, és meglehet sen 

sokrét  formában jelent is meg, az abban résztvev  személyek, az egyes rétegek, már akkor is 

élesen elkülönültek egymástól.101
,
102

 Tekintettel arra, hogy a kés bbi fejezetek a hatalmi 

berendezkedés által m ködtetett modellek részletes elemzését ölelik fel -, amely egyébként az 

adott modellel kapcsolatos prostitúció rétegzettségét is tartalmazza -, ezért e fejezet csupán az 

adott korra legjellemz bb hierarchiát taglalja. Megjegyezni kívánom tovább azt is, hogy a 

disszertáció a XIX. századtól napjainkig terjed  prostitúció vizsgálatával foglalkozik, a nem az 

adott korra jellemz  kronológia a teljesség igénye nélkül készült, és egyben további kutatásra 

javallott. 

 

2.3.1 AZ ŐSKOR [I.E. 4. ÉVEZREDIG] 
 

Áldor [1920] úgy véli, hogy, ha a prostitúció kezdeteit, és keletkezésének okait meg akarjuk 

vizsgálni, akkor egészen az emberiség skoráig kell visszatérnünk, ám sajnálatos tény, hogy e 

id szakból kevés írásos emlékünk maradt fent, így ez szinte-szinte lehetetlen feladatnak min sül. 

Ahhoz, hogy ezt a feladatot teljesítsük, az skor [i.e. Ő. évezredig] vizsgálata során sapáink 

egész nemi életét és berendezkedését meg kell értenünk ahhoz, hogy a felvetett kérdésre helyes 

választ adjunk. Els dlegesen szakítanunk kell azzal a gondolkodásmóddal, hogy az sember 

nemi életét olyan másodlagos nemi tényez k befolyásolták, mint a féltékenység, a szerelem, a 

szégyenérzet, stb. (Ezek a genezis tanulási folyamatának eredményei, kognitív képességek.) 

Szerelmi életüket kizárólag azok a primer nemi tényez k alakították, amelyek az emberi 

                                                 
100 FτRRAI Judit ϊr.μ Szegénység és b nözés különös formája a budapesti utcákon a férfi- és n i prostitúció. – In. Űelügyi Szemle, 1999. Őι. 
évf. 2. sz., - p: 91-100. 
101 JUHÁSZ Judit, ωSÍKVÁRI Juditμ Középpontban a prostituáltak alapvet  jogaiμ háttérkutatás az oktatási program el készítésében. – Bp.: Panta 

Rhei Társadalomkutató Űt., 2010. – p.: 1-61. 
102 PETRÁσYI Tamásμ Társadalmi problémák a mai Magyarországon. - In. VALωSIωSÁK Imre (szerk.)μ Rendvédelmi Füzetek. – Bp.: 

Rend rtiszti F iskola, 2010. - p: 107-110. 
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ösztönb l fakadnakμ az érzékiség kielégítésének vágya, az anyaság ösztöne, stb. Ennek 

el rebocsátására azért volt szükség, nehogy az olvasó az slakosok nemi életét azzal az erkölcsi 

mértékkel bírálja el, mely a mai kultúrember nemi életére van megszabva. Az sember nemi 

világába való behatolásnál tehát teljesen új világ, új szempontok, új felfogás, új erkölcsi mérték 

tárul szemeink elé. Mivel e korból írásos emlékeink nincsenek, ezért az összehasonlító néprajz -, 

mint tudomány – volt segítségemre. (A fenti tudományág arra törekszik, hogy a különböz  népek 

életének, és kultúrájának közös jellegzetességeit megállapítsa, és e jellegzetes vonásokból a 

történelem el tti kor embereinek életét rekonstruálja.) Leginkább az afrikai, és az ausztrál 

törzsek életútja az irányadó. Ezek a törzsek sohasem éltek páros életet (nincs klasszikus apa, 

anya, és gyermek családkép), mindig falkákba, hordákba csoportosultak. A horda feje a 

leger sebb férfi volt (vezet  szerepét is fizikai er fölényének tudhatta be), mégis a férfi és a n  

egyenl  mértékben vett részt az eleség gy jtésében, és az serd  hatalmas vadjai elleni 

önvédelmi harcokban. σemi életüket a férfiak és a n k között való korlátlan keveredés, a 

promiszkuitás jellemezte. Minden asszonynak férje a törzs valamennyi férfitagja volt és fordítva, 

minden férfi feleségének tekintette a törzs valamennyi n tagját. Mikor a horda tagjai 

megszaporodtak, és a rendelkezésre álló termés elegend nek nem bizonyult, hódító útjaikra 

indultak. Évezredek elteltével, a vadászati eszközök megjelenésével, a vadászatot a folyók 

melletti halászat, és a kisebb, egymástól független csoportosulások váltják fel. A primitív népek 

lassanként megtanulják a földm velés mesterségét és vele párhuzamosan megszilárdul a 

magántulajdon intézménye is. σagyon fontos, hiszen a férfi a természeti kincseken felül, a 

magántulajdont a n re is kiterjeszti, szakítva az si hagyománnyal, miszerint a hordán belül, 

minden férfi minden n é, és fordítva. Tekintettel viszont arra, hogy az élet körforgásának a halál 

is része, és a populációk a n i-, és férfi egyedekben nem arányosan osztoznak, így a közösségi 

élettereken kívül, az slakosok „n ket kezdenek rabolni.” (A kultúrnépek mondáiban és 

hagyományaiban nagy szerepet játszik a n rablás. Tudjuk, hogy az smagyar monda szerint 

Hunor és Magyar a gímszarvas üldözése közben az erd ben táncot lejt  n k csoportjára 

bukkantak, akiket elraboltak és feleségükké tettek. Ugyanezt a mondai elemet találjuk meg a régi 

Róma megalapításának történetében isμ Itt a harcosok a szomszéd Sabin törzs hajadonjait 

rabolják el és k lesznek Róma sanyái.) A civilizáció fejl désével, amikor a hordákból már 

fejlettebb közösségek alakultak, és életterüket a pásztorkodás, és földm velés jellemezte, a 

magántulajdon intézménye még jobban megszilárdult. A n rablásokat a n k adása-, vétele 
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váltotta fel (, mint egy jószágot adtak, vettek), megteremtve ezzel a prostitúció bölcs jét.103
 Az 

skori hierarchia tehát egészen a mellérendelt szerepekt l, a n  magántulajdonáig terjedt. 

 
2.3.2 AZ ÓKOR [I.E. 4 ÉVEZREDTŐL- 5. SZÁZADIG] 
 
Az ókor id szakából a prostitúcióval, annak rétegzettségével kapcsolatosan – a kor híres 

filozófusainak, tudósainak m veinek feldolgozásán keresztül - már írásos bizonyítékaink is 

rendelkezésre állnak. Fehér [1999] megállapította, hogy a prostitúció szabályozására, az 

engedélyezés, ellen rzés rendszerének kialakítására, az egészségügyi kontroll érvényesítésére, 

majd kés bb az adóztatásra már az ókorban is törekedtek, arra nagy hangsúlyt fektettek.104
 A 

görögöknél Solon Kr. e. ő9Ő-ben állami bordélyházakat alapított, amelynek célja, hogy a 

tisztességes n k védelmét szolgálja, az úgy nevezett paederastianak (fiúkkal való 

fajtalankodásnak) gátat vessen, és az állami bevételeket növelje. Az intézmény lakóit állami 

pénzen vásárolták a szigetek rabn i közül, a belépési díjért fizetnie kellett, és a bordélyházi kéjn  

napnyugta el tt lakását nem hagyhatta el.105
 Zanathy [2010] az ókori hellasi prostitúció öt 

formáját különítette elμ rabszolgalányok, bérelhet  fuvoláslányok, pornék, hetairák, szakrális 

prostituáltak.106
 Rétegz désük alapját az anyagi ellenszolgáltatás mértéke, a test szabad 

felhasználása, valamint a munkavégzés helyszíne teremtette meg. 

Rómában szintén bordélyházakat építtettek, azonban azokra szigorúbb szabályozás volt 

irányadó, megjelenik a társadalmi kontroll, a hatósági munkavégzés. A római bordélyok 

nyitvatartási idejét szigorúan szabályozták, nehogy az ifjúság az egész napját ezeken a helyeken 

tölthesse. Az „aedilisek” (császári rendfenntartó er k) felügyelték, és ellen rizték a bordélyokat. 

I.e. 180-ban például Mancius aedilist – feltehet leg, mert házkutatást akart tartani -, a kéjn k a 

bordélyból kidobták. Tekintettel arra, hogy a szabályozást viszont i.e. 91-ben a lex Juliaba 

lefektették, ezért a szabályok megsért ivel szemben a helyszínen pénzbüntetéssel lehetett 

alkalmazni. További intézkedés volt, az aedilisek alá rendelt hivatalos orvos, az „archiatri 

populares” is. Igaz, hogy els dleges tevékenységük a gladiátorok egészségügyi állapotának 

fenntartására irányult, azonban részfeladatuk a bordélyházban szolgáló n k egészségügyi 

állapotának ellen rzésére is kiterjedt. A szabályok bevezetésével – állami kontroll - megjelentek 

                                                 
103 ALDOR Viktor, MORECK Kurt, WEISSE Stefan: A titkos prostitúció és a félvilág (vita sexualis). – Űp.μ Sándor József és társa Kiadó, 1920. 
- p.:25-37. 
104 FEHÉR Lenkeμ σemzetközi emberkereskedelem. – Űp.μ A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének Kiadványa, 200κ. 
105 ŰÍRÓ Űéla ϊr.μ A prostitúció. – Űp.μ A Magyar Királyi Rend rség τrszágos Szaktanfolyamainak Kiadványai, 1933. 
106 ZAσATHY Annaμ A n i prostitúció. – In. Joghistória, 2010. 1ι. évf. 3. sz. – p.: 15-21. - ISSN: 2062-9699 
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a magánkéjn i lakások, és a találkahelyek is. Ez volt a kültéri-, és a beltéri prostitúció 

megjelenésének mérföldköve. A „proseda” kifejezés olyan n t illetett, akik bordélyokban 

dolgoztak, míg a „de sermonis proprietate” kifejezés, pedig olyan n ket illetett, akik a 

találkahelyek el tt álltak. A fenti példák illusztrálásán keresztül is jól látjuk, hogy a prostitúció 

jelenségét az adott vezetés, irányítás, és hatalmi rendszer milyen mértékben és hogyan 

szabályozta, irányította, a jelenség, és a prostituáltak rétegz dése pedig hogyan asszimilálódott 

hozzá. Az ókori berendezkedés a kés bbi reglementációs rendszerek alapjait jelentették. 

 

2.3.3 A KÖZÉPKOR [5. SZÁZAD – 15. SZÁZAD] 
 

Míg az ókor vége felé, amikor a római császárság a közerkölcsiség legmélyebbjére süllyedt, a 

prostitúció pedig tombolt, addig a meger södni kezd  keresztény egyház a kicsapongásokkal 

szemben harcot indított. (Jó példa erre Szent Pál a rómaiakhoz, a korinthusiakhoz, és a 

thessaloniakhoz intézett levelei is, amelyben kikelt a prostitúció ellen.) A prohibíció utat tört 

magánakμ míg kezdetben a reglementáció eszméi megtalálhatóak voltak, nem sokkal azután azt a 

teljes prohibíció váltotta fel. A középkor kezdetét l a végéig, a teljesség igénye nélkül néhány 

példát hoznék fel ezzel kapcsolatbanμ II. Theodosius [Ő0κ-450], Justinianus [527-565], akik az 

egyház útmutatása, és tanai szerint törvénykeztek, a prostitúciót szükségszer  rossznak fogták 

fel. A legális prostitúciót foglalkozásnak min sítették, kereseti adót szedtek utána, amelyek nagy 

szigorúsággal a kincstári hatóság hajtott be. Euagrius [536-600] egyházi író feljegyzései arról 

tanúskodtak, hogy a hatósági közegek a bordélyokba behatoltak, és a kéjn k engedélyeit, és 

adófizetésüket ellen rizték. Justinianus törvénykönyve pedig egyenesen megtiltotta, hogy a 

kéjn k a város el kel bb negyedeinek közelében lakjék, és a közterületen felt n  módon 

viselkedjék. σagy Károly [ι6κ-κ1Ő] capitulariumában szigorú intézkedéseket bocsátott ki a 

prostitúció ellen, kimondta, hogy, aki prostituáltat rejteget, azt a piactér közepén megvessz zteti. 

Franciaországban például a középkor közepén IX. Lajos [1219-1270] 1254-ben elrendelte az 

összes prostituáltak ki zését. I. János [13κι-1396], Katalonia ura például az 13κ9-ben hozott 

„prostitutionalis” rendeletében a kéjn ket az országból való ki zéssel, száznapi elzárással és 

pénzbüntetéssel sújtotta. A teljes tiltás eredményeképpen, a prostitúció a fennmaradt 
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bordélyokban, de leginkább tiltott területen burjánzott. E felfogásból adódóan, a prostitúció 

rétegz dését e korban mind a bordélyházi, mind pedig a titkos prostitúció jellemezte.107
 

 

2.3.4 AZ ÚJKOR [16. SZÁZAD- 20. SZÁZAD] 
 

Az újkorban a közhatalomnak a prostitúcióval szemben való állásfoglalását két szempont 

befolyásoltaμ a szifilisz nagyságrend  elterjedése, és az erkölcsi felfogás megváltozása. Űár 

Űokor [2010] szerint a prostitúció moráliskérdések, és közegészségügyi intézkedések 

összességénél jóval többet jelentettμ a prostituált egy heteromorf n alak volt, akinek 

kontextusonként, helyzetenként más-más arcát kellett megmutatnia, és akinek léte teljes 

mértékben attól függött, hogy milyen kondíciókat teremtettek meg számára.108
 Az újkort felölel  

hatalmi berendezkedés ezért – korszakonként ugyan -, de a tiltás, szabályozás, és tolerálás 

értékrend mentén három csoportot különböztetett megμ Fehér [200κ] és Űorai [2000] különbséget 

tett engedélyezett- (utcai), szabályozott- (bordélyház), és tiltott- (nemi betegség terjesztés) 

prostitúció között.109
,
110

 Tekintettel arra, hogy a tudományos értekezés a XIX. századtól 

napjainkig terjed  prostitúciót vizsgálja, ezért az újkorban mindhárom modell szerepe, így a 

prostitúció rétegz désének jellemz i is a fejezetekben kerülnek ismertetésre. E résznél inkább 

azon szerz k ismertetésére kerül sor, akik a „mai” prostitúció felépítésének megismerésére tettek 

kísérletet. 

 

Több szerz  egyet ért abban, hogy az utóbbi évtizedben mind a prostitúció, mind a ráépül  

kizsákmányolás szerkezete megváltozott. Az bonyolultabbá vált, újabb formák alakultak ki, és az 

iparágba kétség kívül egyre több személy kapcsolódik be.111
  A klasszikus szerkezet és forma 

elt nt.112
 El kell szakadni a prostitúcióval kapcsolatos olyan sztereotípiáktól, mint példáulμ a 

leg sibb mesterség elnevezés, romantikus szemlélet, vagy csupán az a tárgyilagosnak látszó 

felfogás, miszerint a prostitúció a szabad emberek szabad vállalkozása.113
 Hartay XX. századi 

                                                 
107 ŰÍRÓ Űéla ϊr.μ A prostitúció. – Űp.μ A Magyar Királyi Rend rség τrszágos Szaktanfolyamainak Kiadványai, 1933. 
108 ŰτKτR Zsuzsaμ Prostitúciós intézmények változása a két világháború közötti Kolozsváron. Kolozsvári Egyetem ϊoktori (Phd) értekezés, 
2010. – p.:1-200. 
109 FEHÉR Lenkeμ σemzetközi emberkereskedelem. – Bp.: A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének Kiadványa, 200κ. 
110 ŰτRAI Ákosμ Prostitúció. – Bp.: Print 2000 Nyomda Kft, 2003. 
111 KRÁσITZ Mariannμ A prostitúció és a szervezett b nözés, a magyarországi prostitúció tablója a 20. század végén. - In. Rubicon, 199κ. évf. ι. 
sz. – p.: 1-8. 
112 FτRRAI Judit ϊr.μ Szegénység és b nözés különös formája a budapesti utcákon a férfi- és n i prostitúció. – In. Űelügyi Szemle, 1999. Őι. 
évf. 2. sz. – p.: 91-100. 
113 SZÁSZ Annaμ Prostitúcióról sztereotípiák nélkül. – In. Esély, 199ι. κ. évf. 6. sz. – p.: 96-100. 
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megállapítása ma is megállja a helyétμ „mivelhogy a prostitúció jellege és megjelenési formái 

változásokon mentek keresztül, így ma már több vonatkozó — korábban klasszikusnak min sül  

— tétel és eljárási módszer elévültnek tekinthet , amiket a helyzetnek megfelel  korszer  el-

gondolásokkal kell felváltani.”114
 

 

A fejezetet ϊr. Forrai Judit [1990] két m vének feldolgozásával szeretném kezdeni, és egyben 

illusztrálni kívánom, hogy Restif [1ι3Ő-1κ0ő] XIX. századi munkássága, és a XX. századi 

prostitúció között milyen minimális eltérések érzékelhet ek. Restif [1ι3Ő-1κ0ő] a prostituáltak 

rétegz dése szerint két f  csoportot különböztetünk megμ a jövedelem-kiegészít k, azaz 

mellékállásban foglalkoztatottak, illet leg a professzionisták. k további alosztályokat, így 

függetleneket, els  osztályúakat, önálló szórakoztatókat, kalandorokat, bordélyházban 

dolgozókat és költséges örömlányokat alkottak. Az utóbbi csoport szintén válogathatott, 

munkájukat – tekintettel arra, hogy ket politikusok, bírók, rend rök, ügyészek vették igénybe – 

diszkréció és titok övezte.115
 A kategorizálás ugyan nem, de a szöveges értelmezés során a 

futtató szerepe is megjelenikμ „Az a lány, aki a bordély bilincsébe került, nem menekülhetett, a 

szigorú bordélyrendszer nem az  javukat szolgálta. Ha pedig már egy lány több hasznot nem 

hozott a háznak, elsüllyedt a szegénység siralmas szennyében.”116
 

 

1990-ben Forrai kategorizálása szerint a csúcson az elit, kisszámú, elegáns, több nyelvet beszél  

exkluzív call-girl-ök, alattuk zárt klubok vagy szalonok lányai, végül a legolcsóbb és legnagyobb 

számban az utcán dolgozó lányok állnak. Ez a szerkezet a m ködési formát, a mozgásteret, a 

szolgáltatás min ségét, s t a többiekhez f z d  viszonyt is meghatározza.117
 Kalla [1990] 

kiemeli, hogy azok a hivatásos prostituáltak, akik fels  rétege a korabeli elnevezéssel 

„kéjn tanyákon” lakik és dolgozik, nem ugyan az a réteg, amit ma elit prostituáltnak 

nevezünk.118
 

 

Ugyan ebben az évben σagy [1990] indíték alapján kategorizált. A prostitúciót két csoportra 

osztottaμ hivatásos (szokványos vagy primer), akiket csak az anyagi ellenszolgáltatás mértéke 

                                                 
114 HARTAY Henrik ϊr.μ A prostitúció büntet jogi üldözése. – In. Űelügyi Szemle, 196ő. 3. évf. ι. sz. – p.: 53. 
115 FτRRAI Juditμ A prostitúció reformterve a francia forradalom idején. – In. τrvosi hetilap, 1990. 131. évf. 12. sz.- p.: 641-643. 
116 RESTIF de La Bretonne: Le Palais-Royal. – Houilles: Editions Manucius, 2009. 
117 FτRRAI Judit ϊr.μ Szegénység és b nözés különös formája a budapesti utcákon a férfi- és n i prostitúció. – In. Űelügyi Szemle, 1999. Őι. 
évf. 2. sz. – p.: 91-100 - ISSN: 1789-4689 
118 KALLA Zsuzsaμ Szabálytalan n i életpályák, prostitúció a reformkori Pesten. – In. Kaleidoscope, 2010. 1. évf. 1. sz. – p.:197-226. 
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motivál, és drog (különös vagy szekunder), akik a napi drogszükséglet és bevitel megszerzésére 

törekednek.119
 (A szociológiai megközelítés prostitúciót lehet vé tev  körülmények között 

differenciál, azaz hogyan konstruálódik meg a prostituáltak csoportja, milyen társadalmi 

kapcsolatok, milyen küls  vagy bels  er k hozzák létre ezeket. Űokor [2010] szerint nagyon 

ritka eset az, ha a szakirodalom a szociológiai megközelítést szemügyre veszi, azaz, hogy ezek a 

csoportok, koronként miként formálódtak, és a bennük lev  egyéneket milyen küls  vagy bels  

er k tartották össze.)120
  

 

Hubbord [199ι] ugyan ezt a felosztást, a lányok osztályozásán keresztül végzi. A „kültéri” 

prostituáltakat „alacsony osztályú”, azaz „off-street low level”, a „beltéri” prostituáltakat „magas 

osztályú”, azaz „higher-class” titulusokkal látja el. A csoportosítás ellenben nem változik.121
 

Buzdugan [2009] Mukhopadhyayt [1995] idézve a szolgáltatás igénybevétele szerint kategorizálμ 

hívható-, táncoló-, vallásos és beltéren foglalkoztatott (úgy nevezett „ketrec”) lányok. A 

különböz ség az elérhet ség függvénye.122
,
123

 A fentihez kapcsolódik Wu [2001] kategorizálása, 

aki az utcai lányokat tiszteletre sem méltó, erénytelen és gonosz, míg a beltéri dolgozókat 

tiszteletre méltó, védelemre érdemes csoportokra osztja.124
 

 

Juhász [2010] és ωsikvári [2010] is a hierarchikus felépítéshez ragaszkodik. A szerz  három f  

csoportot különböztetett meg, amelynek alján az utcai-, középs  szintjén a lakással rendelkez , 

fels  szintjén pedig az escortos lányok állnak. A szerz  azt helyesen állapítja meg, hogy a 

csoportokon belül további differenciálódás tapasztalható, illet leg azok között átjárás, és átfedés 

is van, de azok „miértjeire” nem mutat rá.125
 A szerz  maga emeli ki, hogy a csoport tagjait akár 

kutatóként, akár szociális és egészségügyi dolgozóként is a legnehezebb elérni. Ez önmagában 

már egy látenciát feltételez, ami a prostitúció világáról teljes képet nem ad. Ezért van szükség, 

olyan metódusokra, olyan eljárásokra, amelyek túlmen en a szociális szféra adta lehet ségeken, 

más, esetlegesen titkos adatszerzésre, és titkos információgy jtésre is alkalmasak. Korábbi 
                                                 
119 σAGY Gábor ϊr.μ σarkománia, prostitúció, AIϊS. – In. Űelügyi Szemle, 1990. 2κ. évf. ι. sz. – p.: 23-27. 
120 ŰτKτR Zsuzsaμ Prostitúciós intézmények változása a két világháború közötti Kolozsváron. Kolozsvári Egyetem ϊoktori (Phd) értekezés, 
2010. – p.:1-200. 
121 HUBBARD Phil: Red-light districts and Toleration Zones: Geographies of female street prostitution in England and Wales. – In. Area, 1997. 

29. évf. 2. sz. – p.:129-140. 
122 BUZDUGAN Raluca, HALLI Shiva, COWAN Frances: The female sex work typology in India in the context of HIV & AIDS. – In. Tropical 

Medicine and International Health. 2009. 1Ő. évf. 1. sz. – p.: 673-684. 
123 MUKHOPADHYAY Kakali: Girl prostitution in India. – In. Social ωhange, 199ő. 2ő. évf. – p.: 143–153. 
124 WU Rose: Women on the Boundary Prostitution, Contemporary and in the Bible. – In. Feminist Theology, 2001. 10. évf. ő-8. sz. – p.: 69-81. 
125 JUHÁSZ Judit, ωSÍKVÁRI Juditμ Középpontban a prostituáltak alapvet  jogaiμ háttérkutatás az oktatási program el készítésében. – Bp.: Panta 

Rhei Társadalomkutató Űt., 2010. – p.: 1-61. 
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tanulmányaimban, például többek között a futtatói hálózatok feltérképezésére sikerült 

ajánlásokat, és javaslatokat megfogalmaznom.126
 

 

Az ókori-, a közép-, és újkori prostitúció során, a tétel miszerint az utcán, illetve a bordélyházban 

dolgozó prostituáltak között óriási társadalmi szakadék húzódott, mindvégig igaz maradt. A 

szerz  az újkori prostitúciót - az ókori mintának megfelel en - más névvel illetve osztotta felμ 

legfelül a prostituáltak arisztokratája, legalul pedig az utcai prostituált állt.127
 Kránitz [19Ő6-

2006] és Zanathy [2010] m vei, csoportosítása kísértetiesen hasonlítanak egymásra, több 

megállapítás – így a szervezett b nözéssel kapcsolatosan - er s kételyt ébreszt bennem. 128
 

 

A szervezett b nözés a legtitkosabban, legsejtszer bben felépül  hálózatok látencián alapuló 

munkamegosztását képezi. Még a legfejlettebb nemzetbiztonsági-, és rendvédelmi eszközök sem 

képesek arra, hogy a tevékenységüket, illetve az abban szerepl  személyek azonosságát 

megismertessék. Az „orosz-vonal” a globális szervezett b nözés valóban jelent s részét teszi ki, 

de a nemzetközi piacon nem egyeduralkodó.
129

 A fegyver- és emberkereskedelem, a prostitúció, 

és a drogterjesztés egy részének ellen rzése egyértelm en az orosz, ukrán, csecsen maffiák 

kezében van, de kíméletlen módszereikkel az élenjáró észak-amerikai szervezett alvilág 

érdekterületeire is behatoltak.130
,
131

 Korábbi tanulmányomban részletesen elemeztem és 

értékeltem Magyarország globális szervezett b nözésbeli szerepét és helyétμ Magyarország, 

ωsehország, Szlovákia és Lengyelország az orosz maffiák hídf állása, nemzetközi 

kapcsolataikat, "személyzeti" ügyeiket és pénzmosási akcióikat túlnyomórészt itt intézik.132
 Sok 

szakért  valószín nek tartja, hogy az orosz maffia közvetlenül beavatkozik egyes politikai és 

katonai fejleményekbe is, a volt Szovjetunió, a volt Jugoszlávia, Űulgária és Románia területén, 

csápjai fokozatosan kiterjednek σémetország és σyugat-Európa felé, els sorban a fegyver-, a 

                                                 
126 KτVÁωS István r. f hadnagyμ A szervezett b nözés két alappilléreμ az emberkereskedelemhez kapcsolódó prostitúciós b ncselekmények 
valamint a kábítószer-kereskedelem összefonódása. – In. σemzetbiztonsági Szemle, 201Ő. 2. évf. 2. sz. – p.: 79-101. 
127 ZAσATHY Annaμ A n i prostitúció. – In. Joghistória, 2010. 1ι. évf. 3. sz. – p.: 15-21. 
128 KRÁσITZ Mariannμ A prostitúció és a szervezett b nözés, a magyarországi prostitúció tablója a 20. század végén. - In. Rubicon, 199κ. évf. ι. 
sz. – p.: 1-8. 
129 HτRVÁTH Gergely, KRISZTIÁσ-KτVÁωH Imreμ A feketegazdaság (olajkereskedelem és KGST-piac) és vállalkozói Magyarországon. – 

In. Szociológiai Szemle, 1999. 9. évf., 3. sz. – p.: 1-12. 
130 GUSTAFSON Thone: Capitalism Russian style. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 
131 HANDELMAN Stephen: Comrade criminal. Russian new mafiya. – New York: Yale University Press, 1997. 
132 KτVÁωS István r. f hadnagyμ „τlajozás”, szervezett b nözés és prostitúció a 90-es években Magyarországon. – In. σemzetbiztonsági 
Szemle, 201ő. 3. évf. 1. sz. – p.: 114-145. 
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narkó- és a szexpiacon.133
  A „maffia” és a „szervezett b nözés” különböz  fogalmak. Több 

lényeges, és a felépítésükre vonatkozó strukturális különböz ség van. A hivatkozott 

tanulmányomban ezt szintén elemeztem. Űármelyik szervezet szexuális célú kereskedelmi 

magatartása, a hatályos büntet jogi kódex tényállásaiba ütközik. 134
,
135

 Azt a megállapítást, 

miszerint a b nöz k hatalmától bármelyik réteg mentes lenne, vitatom. A szervezett b nöz i 

csoportok az illegális tevékenységb l – így többek között a szexuális célú 

emberkereskedelemb l – évente több milliárd dolláros profitra tesznek szert.136
 A kuncsaft minél 

több pénzzel rendelkezik, annál többet fektet bele. Ebb l következ en, a szervezett b nöz i 

körök, a hierarchiában legmagasabb szinten álló prostituáltakból még több hasznot, akár a 

dupláját, vagy a tripláját is lefölözhetik, mint az alacsonyabb rétegeknek. A rend rség m ködése, 

és a rend ri hozzáállás kutatómunkám szerves részét képezte. A szerz k rend rséggel 

kapcsolatos megállapításai a kutatómunkám eredményeivel összhangban nem állnak, 

ellentétesek. Az ezekkel kapcsolatos megállapításokat az értekezés kés bbi fejezetében 

ismertetem.  

 

A prostitúció feltérképezésében, a hivatásos (hatósági-, rendvédelmi-, nemzetbiztonsági) jelleg 

mellett, az éjszakai életben való jártasságom, a kiépített kapcsolatrendszerem, valamint a 

prostitúcióban résztvev  személyek felé tanúsított tiszteletteljes hozzáállásom nagy segítséget 

nyújtott. Ennek eredményeképpen, a Magyarországon 2016-ban a prostitúció rétegz dése az 

alábbi elemek szerint épül felμ 

 

A. σemzetköziμ A prostitúciós tevékenység Magyarország határain kívül zajlik. 

B. τrszágosμ A prostitúciós tevékenység Magyarország határain belül zajlik. 

I. Kültéri prostitúcióμ Külterületen folytatott prostitúciós tevékenység tartozik ide. Két 

nagy csoportját különböztetjük megμ A jogszabály alapján a védett övezeten belüli, 

valamint a védett övezeten kívüli prostitúciót. Annak függvényében, hogy a jelenlegi 

                                                 
133 VÁRHALMI ϊR Miklósμ Gondolatok a Magyarországi titkosszolgálatok újszer  szervezésének, irányításának egy lehetséges elméleti 
modelljéhez. – In. VÁRHALMI ϊR Miklós (szerk.)μ μ A Magyar nemzetbiztonsági szolgálatokról másként és mindenkinek. – Bp.: Novissima 

Kiadó, 2002.- p.: 1-560. 
134 KτVÁωS István r. f hadnagyμ A kerítés b ncselekmény nyomozása. – In. Űelügyi Szemle, 2013. 61. Évf. ő. Sz. – p.:130-135. 
135 KτVÁωS István r. f hadnagyμ A kitartottság b ncselekmény nyomozása. – In.Űelügyi Szemle, 201Ő. 62. Évf. 1. Sz. – p.: 136-140. 
136 KτVÁωS István r. f hadnagyμ Az illegális migrációval kapcsolatos emberkereskedelem – különös tekintettel a prostitúció – szociológiai, 
pszichikai és kriminalisztikai összefüggései, azok kezelésére, megoldására tett innovációs javaslatok. In. Határrendészeti Tanulmányok, 2015. 12. 

évf. 1. sz. – p.: 12-43. 
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jogi szabályozás hol teremt lehet séget arra, hogy a prostituált e tevékenységet 

folytassa. 

1. Védett övezeten belüli prostitúcióμ A közterületnek azon része, ahol a prostituált a 

szexuális tevékenységet nem gyakorolhatja, de annak ellenére megteszi azt. A 

helyszín típusa – jogszabálytól függetlenül - a védett övezeten kívüli prostitúció 

helyszíneivel megegyezik. 

2. Védett övezeten kívüli prostitúcióμ A közterületnek azon része, ahol a prostituált a 

szexuális tevékenységet jogszabály szerint gyakorolhatja. A helyszín típusai az 

alábbiak lehetnekμ út, utca, útszakasz, parkoló, autó. 

II. Űeltéri prostitúcióμ A belterületen végzett prostitúciós tevékenység tartozik ide. Az 

külterületen végzett prostitúciótól független, a tevékenység kizárólag a négy fal 

között, bekerített helyen zajlik.  

1. Internetμ A prostituált „on-line”, a világhálón ismerteti a szexuális szolgáltatás 

körülményeit. Legtipikusabb on-line helyek: www.rosszlányok.hu, 

www.beszámolók.com  

2. Lakásμ Jogszabály alapján olyan összefügg  helyiségcsoport, amely helyiségei, 

közm vesítettsége, melegvíz-ellátása és f tési módja alapján valamelyik 

komfortfokozatba (összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli) 

sorolható. 

3. Vendéglátó egységμ Összefügg  helyiségekb l álló, lakhatás céljára szolgáló 

helyiségek, amelyben fedett, áltevékenység zajlik. A fedett munka a prostitúciós 

tevékenység elrejtéséül szolgál. Ilyen tipikusan a közérzetet-javító szolgáltatás. 

4. Szállodaμ A prostitúciós tevékenység olyan hely alatt zajlik, amely jogszabály 

alapján az alábbiak szerint határozható megμ kizárólag szálláshely-szolgáltatás 

folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása 

mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma 

legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy. A szálloda típusú 

helyszínek min ségi ellátástól függ en oszthatóakμ motel, hotel, wellness. 

 

A prostitúciós tevékenység országos és (Magyarországról induló) nemzetközi színtérre terel dik. 

A két f csoport kültéri és beltéri prostitúcióra oszlik. A kültéri f csoporton belül két csoportot, a 
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védett övezeten belüli, és védett övezeten kívüli prostitúciós tevékenységet különböztetem meg. 

A belterületen folytatott prostitúció négy csoportra, internet, lakás, vendéglátó egység, szálloda 

oszlik. A szálloda csoport három alcsoportra motel, wellness és hotel formálódik. A csoportok 

között differenciálódás alakul ki. Ha a csoportok között a választás és változtatás objektív 

lehet sége felmerül, az nagyban függ attól, hogy a prostituált futtató vagy közvetít  alatt 

dolgozik. σem jelenthet  kategorikusan ki, hogy egyedüli munkavégzés nincs, de nagyon 

elenyész  azoknak a személyeknek a száma, akik a prostitúciós tevékenységet futtató nélkül 

gyakorolják. 
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3. A PROSTITÚCIÓS MEGÍTÉLÉSEI MODELLJEI 
 

A prostitúciós jelenség kutatása -, annak támogatására, megel zésére, ellehetetlenítésére és 

egyben megszüntetésére tett er feszítés - hosszú történelmi múltra tekint vissza. Az el z  fejezet 

ismeretei alapján láthatjuk, hogy a kéjelgés nem új kelet  intézmény, kezdetleges formája már az 

skorban megjelent, az a jelenkorban is folyamatosan változik, alakul. Űorai [2000] szerint a 

prostitúció az id  múlásának következtében társadalmi szinten folyamatosan változott, 

változik.137
 A felvetést kiegészíteném azzal, hogy egyáltalán nem mindegy és igen releváns 

tényez  az, hogy a társadalomban bekövetkez  normaváltozás a prostitúció társadalmi 

megítélését, milyen irányba tereli, és azt hogyan szabályozza. Az emberek hogyan viszonyulnak 

hozzá, a hatóságok milyen intézkedést foganatosítanak, a támogatók és az ellene fellép k milyen 

ideológiát képviselnek, a jogalkotók a prostitúció jelenségét hogyan próbálják meg szabályozni, 

avagy a prostitúció intézménye egyáltalán szabályozásra szorul-e, stb. Mind-mind 

nélkülözhetetlen kérdés ahhoz, hogy átfogó képet kaphassunk a prostitúció zárt és titkos 

világáról. Minden szabályozott jelenség, amely valamilyen szint  és szervezettség  közösséget – 

legyen az csoport, nemzetiség, társadalom – érint, el revetíti annak az eshet ségét, hogy az 

említett közösségen belül ezek az elfogadott, és konszenzus alapján kötött normák sérüljenek. 

Fenn áll a lehet sége annak is, hogy a prostitúció jelensége ezeket a közmegegyezésen alapuló 

értékeket, érdekeket sérti, amely de facto a közösség szubjektív biztonságérzetének romlását 

idézi el . Mivel állampolgári oldalról igény volt és mindig is igény lesz arra, hogy a közösség 

biztonságát az adott hatalmat gyakorló tényez k és személyek garantálják, így a prostitúció 

jelenségének kezelése, az állam mindenkori, de legalább id szakos feladatának tudható be. A 

hatalmi hozzáállás korszakonként, és irányzatonként nagy változékonyságot mutat. A 

különböz ség, a mindenkori közhatalom által alkotott magatartási szabályok segítségével, az 

erkölcsi normáktól kezd d en, a vallási irányzatokon át, egészen az ideológiai szabályokon 

keresztül mutatkozik meg. A hatalom a prostitúciót - a felsorolt küls  és bels  körülmények 

eredményeképpen - minden korban más és más jelenségként értékelte. Létezett id szak, amikor a 

prostitúció a társadalom rosszalló értékítéletének következtében teljes mértékben tiltott, és 

üldözend  cselekménynek számított, találunk olyan id szakot is, amikor a prostitúció egyenesen 

                                                 
137 ŰτRAI Ákosμ A prostitúció jogi szabályozásának anomáliáiμ a jelenség hazai kezelésének alternatívái. – In. τrszágos Rend r-f kapitánysági 
Tájékoztató, 1996. 1-2. sz. – p.: 3-22. 
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keresett és tisztelt intézmény volt, de bizonyos korokban a kett  közötti átmenet, a megt rés is 

fellelhet .138
,
139

 σincs olyan város, se ország, se állam, s t földrész sem, ahol a prostitúciót a 

fenti intézkedések valamelyike ne jellemezné vagy jellemezte volna. A szabályozások mentén 

így három jelent s modell alakult megμ prohibicionista (tiltó), reglementációs (bizonyos keretek 

között engedélyez  és szabályozó), abolicionista (a szabályozás ellen fellép , áldozati) 

koncepciója. A prostitúció jelenségét valamilyen keret mentén minden állam megpróbálta 

szabályozni, de a tapasztalatokból kiindulva láthatjuk, hogy, mint intézményt sem a leger sebb 

büntet jogi üldöztetés - a prohibicionista -, sem a szabályozó – reglementáció –, sem a 

szabályozás ellen fellép  – abolicionista -, sem tudta megszüntetni. Amennyiben viszont az 

állam a szabályozásba kell  energiát nem fektet, úgy ezek a csoportok – társadalmi mozgalmak 

formájában – a közhatalomra nyomást fognak gyakorolni, ezáltal a jelenség új utat tör majd 

magának. Eképp jöhetett létreμ a neoreglementációs, és neoabolicionista felfogás.140
  

 

Értekezésem e fejezetében a SWτT/GYELV elemzés segítségével mindhárom f  modellt 

megvizsgáltam, azok er sségeit (strenghts), gyengeségeit (weaknesses), lehet ségeit 

(opportunities), és veszélyeit (threats) térképeztem fel. Az elemzés megmutathatja a modellek 

egészének, vagy egyes kiemelten fontos területének modellen belüli er sségeit (, a m ködés 

összetev it, amit magas színvonalon prezentál), gyengeségeit (, a területeket, amelyek nem 

kell en vagy nem kielégít en fejl dtek), lehet ségeit és buktatóit, valamint az ezek közötti 

összefüggéseket. A nemzetközi standardek analitikus megközelítésével a modellek legfontosabb 

jellemz inek összegy jtésére vállalkoztam, amely a modellekr l rendelkezésre álló 

információkat rendszerezi. A modellek további vizsgálatát egy ő szempontú rendszer képezte. A 

rendszer elemei az adott modellre – és korszakára – jellemz  jogi szabályozásból, a prostituáltak 

rétegz déséb l (m ködési helyéb l), a hatalom és a kriminológia-, a prostitúció holdudvara-, és 

a rend rséggel való kapcsolatából tev dött össze. A modellek értelmezése során tizenhárom 

különböz  nézetet elemeztemμ orvosi, biológiai, szociológiai, kriminológiai, rend ri, társadalmi, 

feminista, áldozati, gazdasági, vallási, jogi, filozófiai, pszichológiai szemléletek. A 

szemlélettípusok két részre bonthatóakμ egyik része valamelyik modell meger sítésére vagy 

cáfolására hivatottak, míg a másik része önálló és új szemléletet alkot. A szemléletek mellett az 
                                                 
138 σÉMETH Györgyμ A hetérák szabadsága, prostitúció Hellaszban. – In. Rubiconline, 200ι. ι. évf. κ. sz. – p.:1-5. 
139 ŰETLEσ Annaμ A férfi si jussa. – In. Ezredvég, 200ι. 1ι. évf. 3. sz. – p.:1-28. 
140 FEHÉR Lenke ϊr.μ Forced prostitution and trafficon Persons. – In.: HILAIRE Barnett (szerk.):  Source book on Feminist Jurisprudence. -  

London: Routhledge, 1997. – p.: 1-660. 
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adott korra jellemz  kriminálpolitikai, és kriminológiai megközelítésekkel is foglalkoztam. 

Ahogy Korinek [2003] fogalmazottμ „a kriminálpolitika is, mint minden más tudatos emberi 

magatartás célorientáltμ a társadalom számára kedvez en kívánja csökkenti, vagyis befolyásolni 

a b nözést. Közelebbr lμ annak mennyiségét szeretné csökkenteni, min ségét pedig kevésbé 

veszélyes deliktumok felé elmozdítani. Mindenekel tt azt kell látni, hogy ezeket a döntéseket is 

szükségképpen politikusok hozzák, akikre sajátos gondolkodásmód, sajátos tudásforma, sajátos 

célrendszer, sajátos értékelési mechanizmus jellemz . A politikai motiváció egy saját új elemmel 

b vül, éspedig azzal, hogy egy létez  problémát céljaiknak megfelel en speciálisan 

formálnak.141
 Szükségképpen, ahogy korábban elemzésre került, amilyen szemszögb l az adott 

hatalom a prostitúció kérdését megoldani kívánta, olyan modellt alkalmazott. 

 

3.1 A PROHIBICIONISTA MODELL 
 

Az állam a prostitúciót erkölcsi-társadalmi értelemben rossznak tekinti, minden benne résztvev t 

b nösnek nyilvánít.142
 A modell-képvisel i a küzdelmet a prostitúcióval szemben felveszik, azt 

minden eszközzel kipusztítani igyekeznek.143
 A teljes-tiltás rendszereket prohobitív vagy 

repressziós rendszereknek nevezzük.144
,
145

 Az állam a prostitúciót, és az arra épül  parazita 

jelleg  b ncselekményeket, s t néha a szexuális szolgáltatást igénybe vev  személyt is büntetni 

rendeli.
146

 A rendszer ellenzi a nyilvánosházak létesítését, a prostituáltak regisztrálását és a 

harmadik személy által való kihasználásukat. σem csak a prostituált n t, hanem azt a férfit is 

büntetni kell, aki n t kéjelgésre megvásárol, illet leg kizsákmányol.147
 Ez felöleli egyrészt a 

futtatói, másrészt a használói magatartásokat. Minden olyan személy, aki a prostitúcióval 

foglalkozik, felel sségre vonható. Az ezzel kapcsolatos cselekmények, igazgatási- és büntet jogi 

szankciót vonnak maguk után.148
 Történelmi koronként, földrajzi-állami határok szerint változó 

volt, hogy ezek a különböz  büntet  szankciók csak magát a prostituáltat, vagy a prostitúcióból 

anyagi hasznot húzó kerít ket, bordélyosokat, leánykeresked ket és használókat is sújtani 

                                                 
141 KτRIσEK Lászlóμ A büntet politikai elvei Magyarországon. – In. Űelügyi Szemle, 2003. ő1. Évf. 11-12. Sz. – p.:62. 
142 ŰETLEσ Annaμ A férfi si jussa. – In. Ezredvég, 200ι. 1ι. évf. 3. sz. – p.:1-28.  
143 MτLσÁR Lajosμ Az erkölcsök, a közegészség és a prostitúció. In. Űudapesti σegyed – Regényes mindennapok, árnyékos negatívumok 
különszáma, 2010. 1κ. évf. 3. sz. p.μ 6ι. 
144 TÓTH Lászlóμ A n kereskedelemmel és a prostitúcióval kapcsolatos nemzetközi egyezmények. – In. Űelügyi Szemle, 1990. 2κ. évf. κ. sz. – 

p.: 106-107. 
145 FARKAS Zoltán r. rnagy és LτMŰτS Lajosμ A prostitúció elleni intézkedések. – In. Űelügyi Szemle, 196ő. 3. évf. 3. sz. – p.: 673-678. 
146 FEHÉR Lenke ϊr.μ A prostitúció valósága és a szabályozási modellek. – In. Űelügyi Szemle, 199ι. Őő. évf. Ő. sz. – p.: 14-27. 
147 ϊÉRI Pál r. rnagyμ A prostitúció néhány kérdéséhez. – In. Űelügyi Szemle, 196ő. 3. évf. 3. sz. – p.: 74-78.  
148 FEHÉR Lenkeμ σemzetközi emberkereskedelem. – Bp.: A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének Kiadványa, 200κ. 
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rendelték-e.
149

 A kliens büntetend ségének oka, hogy keresletet gerjeszt, s t egyes esetekben 

olyan speciális jelleg  keresletet, amely azzal a veszéllyel jár, hogy bevonja a gyermek- és 

fiatalkorúakat a prostitúciós üzletágba. Az a tény, hogy a prostituáltat elkövet nek és nem 

áldozatnak tekinti, növeli a vele szemben megnyilvánuló stigmatizációt, s egyúttal azt is jelenti, 

hogy az illegalitásba kényszerül  prostituált a futtatójával és a klienssel szemben egyaránt 

teljesen kiszolgáltatott helyzetbe kerül. A prostituáltakra a társadalom úgy tekint, mint 

betegségek hordozóira, a köz szégyenére.150
 A futtatót pedig azért rendeli büntetni, mert más 

személy kizsákmányolásán keresztül, t embertelen körülmények közé kényszeríti.151
 A tiltás 

elmélete szerint, amennyiben a futtató szankcionálása megtörténik, úgy a kereskedelemi szexipar 

is megsz nik.152
 Magyarországon a prohibicionista szemlélet a σew York-i egyezmény 19ő0. 

március 21-i aláírása után egészen 1993-ig tartott, amely az 19ικ. évi IV. törvény módosításával 

ért véget. (A törvény 20Ő. §.-t 1993-ban törölték el, innent l kezdve a prostitúció szabálysértési 

eljárásnak min sült, egészen 1999-ig, amely a szabályozást ismét a reglementáció síkjára 

emelte.)
153

 Ez id szak alatt több norma is megjelent. Ilyen volt például az 1913. évben kiadott 

közveszélyes munkakerülésr l szóló törvény, - tekintettel arra, hogy a közveszélyes 

munkakerül  és a prostituált egy tekintet alá esett - a kéjelg ket tovább üldöztette.154
 Az els  

világháborút és második világháborút követ en az 19őő. évben kiadott utolsó szabályozás el tt, 

két belügyminiszteri rendelet született meg. A 160/100/1926. számú belügyminiszteri rendelet a 

kéjn k rend rségi nyilvántartásba vételét írta el , míg a κκκ/19Ő0. számú belügyminiszteri 

rendelet drámai intézkedéseket hozott.155
,
156

 A nemi betegségek terjeszt it kötelez  

gyógykezelési, és gyógyszer adagolási kötelezettség alá vetette. A világháború utáni els  

szabályozásra 19őő. évben került sor. Míg a kéjelgést az, az el tti büntet  törvénycikk 

kihágásként, addig az 19őő. évi XVII. számú törvényerej  rendelet b ntettként deklarálta.157
 A 

büntet jogi intézkedések, végs  arculatukat 1961. évben, a Magyar σépköztársaság Űüntet  

                                                 
149 ŰETLEσ Annaμ A férfi si jussa. – In. Ezredvég, 200ι. 1ι. évf. 3. sz. – p.:1-28.   
150 ŰÓϊIS Enik μ prostituált narratívák. - In. FEHÉR Lenke (szerk.)μ Adás-vétel konferancia a prostitúcióról. – Űp.μ τrszágos Kriminológiai 
Intézet, 2011., - p.: 1-39. 
151 FEHÉR Lenke ϊr.μ A prostitúció valósága és a szabályozási modellek. – In. Űelügyi Szemle, 199ι. Őő. évf. Ő. sz.- p.: 14-27. 
152 BENOIT Cecilia: Benefits and constrants of intimate partnerships for HIV positive sex workers in Kibera. – In. International Journal for 

Equity in Health, 2013. 12. évf. 3. sz. – p.:1-12. 
153 ŰτRAI Ákosμ Prostitúció. – Bp.: Print 2000 Nyomda Kft, 2003. 
154 1913. évi XXI. törvénycikk – a közveszélyes munkakerülésr l -, hatályba lépettμ 1913. december 1ι-én 
(http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=7217) (letöltés idejeμ2016.0ι.09.) 
155 160/100/1926. számú belügyminiszteri rendelet – a kéjn k nyilvántartásba vételér l -, hatályba lépettμ 1926. év február 1ő-én 
156 κκκ/19Ő0. számú belügyminiszteri rendelet – a güm kór és a nemi betegségek elleni védekezésr l -, hatályba lépettμ 19Ő0. január 13-án 
157 19őő. évi XVII. számú törvényerej  rendelet - a kihágás intézményének és a kihágási bíráskodásnak megszüntetésér l -, hatályba lépettμ 19őő. 
Június 01-jén 
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Törvénykönyvének megalkotásával nyerték el.158
 Ez egészen az 19ικ. évben kiadott Űüntet  

Törvénykönyv módosításáról szóló szabályozásig így maradt.159
,
 160

 Annak ellenére, hogy a 

b ntetti alakzatot a törvénymódosítás megszüntette, a prohicibionista szemlélet a szabálysértési 

törvényekben tovább er södött. A szabálysértési alakzat els  lépcs je az 1960. évben kiadott 

törvényerej  rendelet volt.161
 A szabálysértési alakzat törvényi joger re 1999-ben, a 

szabálysértésekr l szóló törvény hatályba lépésével emelkedett, amely a prohibicionizmus végét 

jelentette.
162

 A korra jellemz  aktuális kriminálpolitikai és kriminológiai megközelítést a 

világháború utáni kétpólusú világ nagyban befolyásolta. A szocializmus, és a kapitalizmus 

(ország-blokkoktól függ en) a világot egy-egy póluson maximálisan jellemezte. Szaharov [1921-

19κ9] a kriminalitás létezésének objektív okát mind a köztörvényi, mind a politikai 

b ncselekmények vonatkozásában a kapitalista világ létezésében, ellenséges tevékenységében 

látja. Az eszmeietlenség, a könnyelm  életmód, az immoralitás, a parazitizmus, az anarchisztikus 

szemlélet egyt l egyig az ideológiai befolyás hatására keletkezik.163
 A b nözés kapitalista 

maradványokkal történ  magyarázatát Gercenzon [1902-19ι0] is „általában helyesnek” fogadja 

el (pl. a kapitalista múlt csökevényeinek el fordulása), de már 19őκ-ban szükségesnek látta 

annak elmélyült tanulmányozását, hogy az adott id szakban a b nözés meglétét milyen konkrét 

körülmények teszik lehet vé.164
,
165

 A legtöbb b ncselekményre a tettesnek azon 

szociálpszichológiai magatartása szolgál alapul, hogy a társadalmi érdekeket figyelmen kívül 

hagyja, illetve a társadalmi érdekekkel szemben egyéni érdekeit részesíti el nyben. A 

kapitalizmus gazdasági visszamaradottsága, az individualista szemléletet táplálja.166
 A 

szocializmus felépítésének, a kommunizmusba való fokozatos átmenetnek az id szakára 

mindenekel tt a b nözés csökken  tendenciája, ezen belül is a súlyos b ncselekmények 

arányának a csökkenése a jellemz μ azok, amelyek a szovjet hatalom els  éveiben a 

b ncselekmények közvetlen okai voltak, ma már csupán, mint a szocializmust megel z  

                                                 
158 1961. évi V. törvény - a Magyar σépköztársaság Űüntet  Törvénykönyvér l -, hatályba lépettμ 1961. május 0ő-én 
159 19ικ. évi IV. törvény – a Űüntet  Törvénykönyvr l -, hatályba lépettμ 19ικ. év január 01-jén, 
(http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=3356.237644) (letöltés idejeμ2016.0ι.09.) 
160 1993. évi XVII. törvény - a büntet  jogszabályok módosításáról -, hatályba lépettμ 1993. Január 01-jén, 
(httpμ//mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=9930001ι.TV) (letöltés idejeμ2016.0ι.09.) 
161  1960. évi XIV. törvényerej  rendelet – az egyes b ncselekmények kisebb jelent ség  eseteinek szabálysértéssé nyilvánításáról -, hatályba 

lépettμ 1960. június 01-jén, (http://www.c3.hu/~civital/PTK.html) (letöltés idejeμ2016.0ι.09.) 
162 1999. évi LXIX. törvény - a szabálysértésekr l -, hatályba lépettμ 1999. március 01-jén, 
(http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=99900069.TV) (letöltés idejeμ2016.0ι.09.) 
163 SZAHARτV Andrej ϊmitrijevicsμ A kommunizmus felépítése és a társadalmi jogrend meger sítése. – In. Voproszü Filozofi, 1962. 9. sz. – p.: 

39. 
164 GERωEσZτσ Aleksejμ A b nözés tanulmányozásának kérdései. – Moszkva, Gazdasági és Jogi Kiadó, 19őκ. 
165 GERωEσZτσ Aleksejμ A szovjet jogtudomány és a b nmegel zés feladatai. – In. SZGP, 1962. 1. sz. – p.:53. 
166 SZAHAROV Andrej Dmitrijevicsμ A kommunizmus felépítése és a társadalmi jogrend meger sítése. – In. Voproszü Filozofi, 1962. 9. sz. – p.: 

39. 
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társadalmi-gazdasági alakulatok, ideológiai és pszichológiai hatásaként létrejött szemléleti mód, 

nézetek és szokások maradtak fenn.167
 19ő0 után ez az út volt jellemz  hazánkra is, amikor 

szocializmus megteremtette a „teljes foglalkoztatottságot", így nem volt szükség arra, hogy bárki 

is a testének áruba bocsátásával keresse a kenyerét, ezáltal a prostitúciót annak teljes kör  

tiltásával – Heller [196ő] állítása szerint - teljesen megszüntette.168
 (A törvények a prostitúciót 

jogellenes magatartásnak min sítették, elkövet it felel sségre vonták.169
,
170

 A prostitúciót 

általában összekapcsolták a közveszélyes munkakerüléssel, amely egészen 19κ9-ig 

b ncselekménynek számított.171
) 19ι3 júniusában például kibocsátásra került az Elnöki Tanács 

1Ő/19ι3. számú határozata a jogalkalmazás jogpolitikai elveir l. E határozat — többek között — 

kimondta, hogy a b nözés visszaszorítása nemcsak a b nüldöz  szervek, hanem az egész 

társadalom feladata. Kimondta, hogy szigorúan meg kell büntetni azokat, akik munkakerül , 

alkoholista, harácsoló, él sdi életvitelükkel társadalomellenes magatartást tanúsítanak, vagy akik 

konokul szembehelyezkednek a törvényekkel és a társadalmi együttélés szabályaival.172
 Az 

eredmények függvényében, a kor szellemével megegyez en, a szocialista rendszer a 

prostitúcióval kapcsolatos anomáliákat megoldottnak tekintetteμ „A prostitúció gyökerei a 

szocialista társadalomtól mélységesen idegenek. Hazánkban is a szocialista társadalmi-gazdasági 

fejl dés során - a prostitúciót kiváltó és fenntartó objektív okokat - már csaknem teljesen 

kiküszöböltük.”173
 Horváth [1960] ezeket az objektív okokat még sz kebb aspektusból vizsgálta, 

azt vallotta, hogy a b nözés közvetlen okai nagyon sokrét ek, de nagyrészt az ideológiai tudati 

tényez kön át, a technikai és szervezeti jelleg  gazdasági tényez kig terjednek.174
 A gazdasági 

szemlélet a tiltó modell létrejöttére nagy hatással volt. A szocialista szemlélet szerint, a 

kapitalista országok gazdasági versenyben való elmaradottsága – mélyszegénység, 

munkanélküliség - teszi lehet vé azt, hogy a férfiak uralkodhassanak, és a prostituáltnak állt 

n ket kizsákmányolhassák.175
,
176

 A kapitalista rendszerek fogaskerekeit az alacsony jövedelem, a 

jövedelem hiánya, a n k hagyományosan alárendelt családon belüli helyzete, a n k 
                                                 
167 MOSZKALENKO Knija: Szovjetszkaja kriminologija.  – Bp.: OKRI, 1966. 
168 HELLER Farkas Tamás ϊr.μ A prostitúció id szer  kérdései. – In. Belügyi Szemle, 196ő. 3. évf. ι. sz. p.μ Ő6-59. 
169 PETRÁσYI Tamásμ Társadalmi problémák a mai Magyarországon. - In. VALωSIωSÁK Imre (szerk.)μ Rendvédelmi Füzetek. – Bp.: 

Rend rtiszti F iskola, 2010. - p: 107-110. 
170 SMURA Jánosμ A közterületi prostitúció szabályozása Veszprémben. – In. Űelügyi Szemle, 200Ő. őŐ. évf. Ő. sz. –p.:91-94. 
171 SÁRKÁσY Péterμ Illegális tevékenységek a svéd, a holland és a magyar statisztika alapján. – In. Közgazdasági Szemle, 201Ő. 61. évf., 2. sz.- 
p.: 193-219. 
172 Elnöki Tanács 1Ő/19ι3. számú határozata a jogalkalmazás jogpolitikai elveir l, hatályba lépettμ 19ι3. június 01-jén 
173 HELLER Farkas Tamás ϊr.μ A prostitúció id szer  kérdései. – In. Űelügyi Szemle, 196ő. 3. évf. ι. sz. p.μ Őκ. 
174 HτRVÁTH Tiborμ A szocialista állam büntet politikájának alkotó tényez i. – In. ÁJÉ, 1960. Ő. sz., p.μ Ő10. 
175 SAσϊERS Teelaμ It’s just Acting Sex Workers. – In. Gender Work and τrganization, τxford, 200ő. 12. évf. – p.: 319-342. 
176 BREWIS Joanna, LINSTEAD Stephen: The worst thing is the screwing: Consumption and the management of identity in sex work. – In. 

Work and τrganization, 2000. ι. évf. 1. sz. – p.: 84-97.  
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értéktelenebbnek t n  munkatevékenysége, a nekik juttatható otthoni és társadalmi 

munkamegosztási helyzete mozgatja.177
,
178

 (Űár Áldor [1920] a XX. század elején úgy vélte, 

hogy a prostituáltaknak csak kis része fordul a gazdasági szükség következményeképpen a 

szerelmi vásár felé, szerény meglátásom szerint viszont a gazdasági megközelítés e szempontjai 

a XXI. századra is ugyan olyan irányadónak tekinthet ek.179
 Az okfejtést az alábbiakkal kívánom 

illusztrálniμ A kapitalista, és szocialista rendszerekben számos prostituált a gazdasági 

rabszolgaság eredményeként kerül erre a sorsra.180
 A probléma gyökere a származási országok 

reménytelen gazdasági-szociális helyzetében keresend . Forrai 200ι-ben publikált adatai szerint, 

ha munkanélküliség szempontjából Magyarország keleti és nyugati felét összehasonlítjuk, akkor 

a tartós munkanélküliek száma évr l évre egyre csak n , amely mélyszegénységhez vezet.181
 

ωasas [2010] empirikus kutatása is bizonyította, hogy az exportált lányok végs  vágya, hogy 

gazdasági, fizikai és egyéb kényszer nélkül származási országaikba visszatérhessenek.182
 Az 

alulfoglalkoztatottság, a munkanélküliség, és a szegénység gyakran emlegetett okok, amiért a 

n k úgy érzik, hogy nincs más választásuk, egyetlen kiútjuk a prostitúció gyakorlása, amit a 

munkagazdasági túlélési szükségletek kielégítése diktál.183
,
184

 Megjegyzend , hogy ezeket az 

okokat (pl., hogy a magyar prostituáltak több mint a fele ezt a munkát azért kezdte el, mert a 

rossz szociális és családi viszonyok miatt, otthonról el akart jönni) Forrai 1999-ben publikált 

kutatása is már feltárta.185
 Űetlen [200ι] szerint viszont a szegénység és a prostitúció között 

nincs egyszer  összefüggés,  az okot a kereslettel azonosítja.)186
 Míg a prostituáltak 

szemszögéb l a feltárt körülmények irányadóak tekinthet ek, addig vajon az államhatalmat 

milyen mozgatórúgók jellemezték? Mindazonáltal, hogy a prostitúció összetett jelenség 

(szociális körülmények, pszichológiai tényez k, politikai ideológiák, stb.), de az államhatalom 

szempontjából korántsem mindegy, hogy az abból befolyó összeg magánszemélyek, vagy adók 

formájában az állam zsebébe vándorol. A tétel bizonyítását a világ egyik legelismertebb 

                                                 
177 ŰETLEσ Annaμ A férfi si jussa. – In. Ezredvég, 200ι. 1ι. évf. 3. sz. – p.:1-28.. 
178 SZILÁGYI Gézaμ Ismeretlen, valószín leg pécsi lány levélfoszlánya édesanyjának. In. Űudapesti σegyed – Regényes mindennapok, árnyékos 
negatívumok különszáma, 2010. 1κ. évf. 3. sz. p.μ 21Ő 
179 ALϊτR Viktor, MτREωK Kurt, WEISSE Stefanμ A titkos prostitúció és a félvilág (vita sexualis). – Űp.μ Sándor József és társa Kiadó, 1920. 
180 FEHÉR Lenke ϊr.μ A prostitúció valósága és a szabályozási modellek. – In. Űelügyi Szemle, 199ι. Őő. évf. Ő. sz. – p.: 14-27.  
181 FτRRAI Juditμ Prostitúció és szociális munka. – In. ωivil Szemle, 200ι. Ő. évf. 11. sz. – p.: 65-87. 
182 CASAS Laura Oso: Money, Sex, Love and the Family. – In. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2010. 36. évf. Ő. sz. – p.: 47-65. 
183 BAYODE Isaiah: Occupational Hazards and Xoping Strategies of Sex Workers in SW Nigeria. – In. Health Care for Women International, 

2013. year 3Ő. évf. 2. sz. – p.:139-149. 
184 GYURKÓ Szilviaμ A gyermekek kereskedelmi célú szexuális kizsákmányolása – különös figyelemmel a gyermekprostitúcióra. – In. FEHÉR 
Lenke (szerk.)μ Adás-vétel konferancia a prostitúcióról. – Űp.μ τrszágos Kriminológiai Intézet, 2011., - p.: 1-39. 
185 FτRRAI Judit ϊr.μ Szegénység és b nözés különös formája a budapesti utcákon a férfi- és n i prostitúció. – In. Űelügyi Szemle, 1999. Őι. 
évf. 2. sz., - p: 91-100. 
186 ŰETLEσ Annaμ A n kereskedelem, a prostitúció valamint a n kkel szembeni er szak elleni küzdelem Magyarországon. – Bp.: Mona 

Alapítvány, Szakmai fórum, 2009. – p.: 1-45. 
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közgazdászának idézetével kívánom bizonyítaniμ „A prostitúció nem más, mint a pénz maga. A 

pénz a közös kurva, amelynek megrendel i az emberek és a nemzetek. A világon minden 

cserélhet  és elidegeníthet .”187
,
188

 A valóság az, hogy a prostitúció jelenség, egy több milliárd 

dolláros iparág.189
 A „The Age” cím  szakmai folyóirat szerint, a prostitúcióból hasznot húzó 

személyek, évente 1,2 milliárd ausztrál dollár profitra tesznek szert.190
 Hazánkban a Központi 

Statisztikai Hivatal 1995-ig a GDP-adatokat a prostitúcióra vonatkozó becsült értékekkel 

visszamen legesen módosította. Ezek szerint az utóbbi években a prostitúcióval kapcsolatos 

jövedelmek 120-130 milliárd forintot tettek ki évente, amely körülbelül a GϊP 0,ő százalékát 

jelenti.
191

 Generális probléma, hogy míg az államnak jelent s kiadásokkal kell számolni, addig 

nála komoly bevétel nem jelentkezik. A gazdasági érdekek diktálják azt, hogy a prostitúciót az 

illetékesek megfelel en körülhatárolt földrajzi, és üzleti keretek közé szorítsák, biztosítva ezzel 

azt, hogy az állam adót szedhessen, és a nemzetközi joggal összhangban, a hozzá kapcsolódó 

szervezett b nözést leválassza.192
 Ellenkez  esetben a prostitúcióból származó jövedelem a 

feketegazdaságot er síti. Korábbi publikációimban volt szerencsém a szervezett b nözés és a 

prostitúció közötti összefüggéseket elemezni, amelynek során megállapítottam, hogy az ebb l 

befolyó bevételeket a szervezett b nöz i csoportok fegyver-, kábítószer-, és 

szervkereskedelembe fektetik.
193

 σagyon fontos viszont annak a vizsgálata, hogy mi az az indok 

és ok, ami a prostituáltat az illegális munkavégzésbe, és az azzal összefügg  futtatói 

kizsákmányolásba kényszeríti. Ez egy többtényez s folyamat, amelyben az egyik leglényegesebb 

tényez  az egyén gazdaságban, és társadalomban betöltött szerepe, ugyanis ezt pénzzel és 

hatalommal érheti el.194
 A prostitúcióval kapcsolatos profit és nyereség, a szexipar különböz  

ágazatai, a lakosság felháborodásán túlmen en, a hazai és nemzetközi gazdaságot is 

felkavarja.
195

,
196

 Gunilla [2002] kutatásában olyan elméletekre is rávilágít, amelyek szerint a 

prostitúció a többi hagyományosan rosszul fizetett n i munkától nem különbözik, s t az ipari és 

szolgáltató szektor más keres  tevékenységeinél sokkal rugalmasabb, jövedelmez bb és 
                                                 
187 MARX Karl: Economic and Philosophic Manuscripts of 1844. – Moscow: Progress Publishers, 1977. 
188 BENETT David: Libidinal Economy, prostitution and consumer culture. – In. Textual Practise, 2010. 2Ő. évf. ő. sz.. – p.: 93-121. 
189 CARTER Vednita: The worlds oldest Opression Prostitution. – In. Mutuality, 2013. 20. évf.2. sz.- p.: 1-10. - ISSN: 1533-2470 
190 JEFFREYS Sheilaμ  A prostitúció kultúrájaμ legalizált nyilvánosházi prostitúció Victoria államban, Ausztráliában. - In: EKBERG Gunilla 

(szerk.)μ Szeminárium a prostitúció törvényesítésének hatásairól. – Űp.μ Forgács Zsuzsa és Juhász Géza kiadó Vállalat, 2002. – p.: 1-70. 
191 SÁRKÁσY Péterμ Statisztikai vizsgálatok a prostitúció kérdéskörben. – In. Statisztikai Szemle, 2010. 96. évf. 6. sz. – p.:569-588. 
192 ŰETLEσ Annaμ A férfi si jussa. – In. Ezredvég, 200ι. 1ι. évf. 3. sz. – p.:1-28. 
193 KτVÁωS István r. f hadnagyμ Az emberkereskedelem és az ahhoz szorosan kapcsolódó prostitúciós b ncselekmények áldozati jogainak 
érvényesülése illetve azok meghiúsulása, csorbulása hazánkban. – In. M szaki Katonai Közlöny, 201Ő. 2Ő. évf. 1. sz. – p.: 213-230. 
194 FARKAS Zoltán r. rnagy és LτMŰτS Lajosμ A prostitúció elleni intézkedések. – In. Űelügyi Szemle, 196ő. 3. évf. 3. sz. – p.: 673-678. 
195 CASAS Laura Oso: Money, Sex, Love and the Family. – In. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2010. 36. évf. Ő. sz. – p.: 47-65. 
196 LIM Lean: The Sex Sector: The Economic and Social Bases of Prostitution in Southeast Asia. - Geneva: International Labour Organisation, 

1998. 
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id takarékosabb is.197
 A szexiparba befolyó összeg az alternatív foglalkoztatással szemben 

pozitívan korrelál.198
 Az uralkodó rendszerszemlélet szerint különbségnek tartották, hogy 

régebben a prostitúció gyakorlásához a létfenntartás érdekében, ma viszont a nagyobb luxus 

megszerzése végett folyamodnak.199
 ϊiószeghy [1920] a XX. század elején ezt az indokot a 

társadalmi kor ama beteges tünetének nevezte, ami megteremtette, hogy a n k munka nélkül, 

gondoktól mentesítve, jó anyagi viszonyok között hogyan élhetnénk.200
 Bodor [1964] szerint a 

XX. század közepén azokat a n ket, akik a prostitúciót e célból választják, a tudati elmaradottság 

és az általános m veltség csaknem teljes hiánya jellemzi. Munkával és tanulással megoldandó 

célokat maguk elé nem t znek ki.201
 A prostituáltak túlnyomó többsége a legkiszolgáltatottabb 

n i rétegekb l - f leg a háztartási alkalmazottak köréb l - került ki.202
 Ez viszont nem racionális 

választás eredménye. 203
 A szocialista és kapitalista rendszerek – tudtuk nélkül - az úgy nevezett 

„push and pull” hatást vizsgálták. A prostitúció hátterében megbúvó motivációkat Penweel és 

Űarnett [2013] „vonzó és taszító” hatásoknak nevezte.204
 A motiváció pozitív oldalán az állam 

áll, aki lehet vé teszi, hogy a prostituált státusszal rendelkezzen, anyagi javakból részesülhessen, 

míg a negatív oldalon a nemek közötti egyenl tlenség, a súlyos szegénység jelentkezik. A 

gazdasági hátrány és a szociális kizsákmányolás versenyzik.205
,
206

,
207

 A prostitúció végs  soron 

gazdaságos tevékenység.208
 A korra jellemz  kriminálpolitikai és kriminológiai nézetet a 

„biológiai” szemléletmód is nagyban befolyásolta. A szabályozás alapvet en a b nelkövetés 

módjából, eszközeib l, illet leg maga a b nelkövet  személyiségjegyeib l, tulajdonságaiból 

indul ki. A korban uralkodó „biológiai” szemlélet képvisel je Lombroso [1κ3ő-1909] korának 

még csak a kezdete volt, munkásságát a frenológia, és a koponyatan tudománya is nagyban 

befolyásolta. 1κ6Ő-ben jelentette meg Genio e follia (Lángész és rültség) cím  könyvét, amely 

                                                 
197 EKŰERG Gunillaμ σemzetközi vita a prostitúcióról és n kereskedelemr lμ az érvek cáfolata. - Inμ EKŰERG Gunilla (szerk.)μ Szeminárium a 
prostitúció törvényesítésének hatásairól. – Űp.μ Forgács Zsuzsa és Juhász Géza kiadó Vállalat, 2002. – p.: 1-70. 
198 ROBERTS Ron: UK Students and Sex Work. – In. Journal of ωommunity & Applied Social Psychology, 200ι. 1ι. évf. - 141-146. 
199 HELLER Farkas Tamás ϊr.μ A prostitúció id szer  kérdései. – In. Űelügyi Szemle, 196ő. 3. évf.. ι. sz. – p.: 46-59. 
200 ϊIÓSZEGHY Miklósμ Veszedelmesen terjed a prostitúció - In. Budapesti Negyed – Regényes mindennapok, árnyékos negatívumok 
különszáma, 2010. 1κ. évf. 3. sz. p.μ 331-334. 
201 BODOR Endre ϊr. r. rnagy és SZ ωS János ϊr. r. századosμ A prostitúció helyzete a f városban. – In. Űelügyi Szemle, 196Ő. 2. évf. 6. sz. – 

p.:27-34. 
202 HELLER Farkas Tamás ϊr.μ A prostitúció id szer  kérdései. – In. Űelügyi Szemle, 196ő. 3. évf.. ι. sz. – p.: 46-59. 
203 CHAPKIS Wendy: Live Sex Acts: Performing Erotic Labor.- In: RUBINGTON Earl (szerk.): Deviance: The Interactionist Perpective, 

Indiana: Routledge, 2007. 
204 BARNETT Penwell, TYNDALE Maticka: The gift of agency: Sexual exchange scripts among Nigerian.- In: VANWEESENBEECK INE 

(szerk.): - Prostitution Push and Pull. – Utrecht: Journal of sex research, 2013. – p.: 11-16.  
205 SMITH Michael: A Social-Cognitive Analysis of How Young Men Become Involved in Male Escorting. – In. Journal of Sex Research, 2013. 

ő0. évf. 1. sz. – p.: 1-10. 
206 ALLEN Donald: Young male prostitutes: A psychosocial study. – In. Archives of Sexual Űehavior, 19κ0. 9. évf. ő. sz. – p.: 399–426. 
207 CAUKINS Ellie: The psychodynamics of male prostitution. – In. American Journal of Psychotherapy, 1976. 30. évf. – p.: 441–451. 
208 SOOTHILL Keith, ANDERS Teela: Paying the Price a consultation paper on prostitution. – In. The Journal of Forensic Psichology, 2004. 15. 

évf. 2. sz. – p.: 642-659.  
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új fejezetet nyitott mind a kriminológiában, mind az orvostudományban. A szerz  éveken 

keresztül b nöz kön, és elmebetegeken boncolási és antropometriai vizsgálatokat folytatott, 

amelynek során arra a következtetésre jutott, hogy a „született b nöz ” anatómiai vizsgálatokkal 

beazonosítható.209
 Lombroso ezeket a kísérleteket prostituáltakon is elvégezte, amelynek 

eredményeképpen megállapította, hogy csak úgy, mint a b nelkövet kön, a prostituáltakon is 

különböz  fizikai- és antropológiai jellemvonások találhatóak meg. A „született prostituáltat” a 

tisztességes embert l ezek a degenerációs jelek különböztetik meg.210
 El zményeihez Gall 

[1758-1828], Spurzheim [1776-1832], Combe [1788-1κőκ] munkássága is hozzátartozik. Gall 

(és kés bb követ je Spurzheim, aki Gall tanait az Egyesült Királyságban, és az Egyesült 

Államokban is népszer sítette, valamint ωombe, aki 1κ20-ban Edinburghban megalapította a 

Koponyatani Társaságot) egyike volt azoknak az els  kutatóknak, akik úgy gondolták, hogy a 

mentális képességeknek az agy a forrása. 1κ09-ben kezdte megírni f  m vét, amely a koponya 

küls  formája és az ember észbeli és erkölcsi tulajdonságai között kapcsolatot kutatta. Úgy vélte, 

hogy a koponya felveszi az agy alakját, és annak különböz  részei a kérdéses terület fejlettségét 

mutatja, az „erkölcsi betegek” koponyájának például speciális alakzata vanμ „ωriminal cranius.” 

Az 1870-es évekt l a legkülönböz bb méréseket végezték ezen elmélet bebizonyítására. A 

prostitúció eredetének magyarázata a biológiai degeneráció, parazitizmus. A prostituáltakat 

„megrögzött” tulajdonságúnak tartották, vagyis az örökl d  hajlamot is vizsgálták. 

Szentpéterváron Tarnovszky [190ő] a Kalinkin kórházban 1ő0 olyan beteget vizsgált meg, akik 

el z leg legalább 3 évet prostituáltként bordélyban töltöttek. Az eredmények szerint κ2,6%-ának 

volt koponya-rendellenessége. Ez id ben magyar kutatás is foglalkozott hasonlóakkalμ Hollós 

István [1κι2-19őι] a Lipótmezei állami elmegyógyintézetben 1κκ0-190ι között 6Őι1 n i beteg 

körében végzett longitudinális vizsgálatokat, de arányszámaiban a közül csak ι0 n  volt 

prostituált. A vizsgált prostituált alanyok 3ι %-a szenvedett paralízisben, elmebetegségben.211
 

Van olyan szerz  is, aki a biológiai stigmatizációt, a személyre ható a küls  környezeti változók 

vizsgálatával együttesen írja leμ ezek a küls  behatások a n ket er sen degenerálttá teszik, akik a 

könnyelm  életbe könnyen belesodródnak.212
 ϊegenerált, b nös magatartásuk a könnyelm  

                                                 
209 LOMBROSO Cesare: L'uomodel inquente in 1876. In. CULLEN Francis (szerk.): Criminalmen, Encyclopedia of Criminological Theory 

Cincinnati: Sage Publications, 2010. – p.: 1-1240. 
210 BENETT David: Libidinal Economy, prostitution and consumer culture. – In. Textual Practise, 2010. 2Ő. évf. 1. sz. – p.: 93-121. 
211 FORRAI Juditμ Prostituáltak mentális problémáinak elmélete és különböz  tények feltárásának kezdetei a 19. Században. In. TÍMÁR József 
ϊr. (szerk.)μ Űudapest, Magyar τnkológiai,, 2011. – p.:213-223. 
212 ϊIÓSZEGHY Miklósμ Veszedelmesen terjed a prostitúció - - In. Budapesti Negyed – Regényes mindennapok, árnyékos negatívumok 
különszáma, 2010. 1κ. évf. 3. sz. p.μ 331-334. 
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életvezetéssel, a dologtalan életmód hajhászásával, a helytelen gondolkodásmóddal függ 

össze.213
 Schreiber [1863-1923], a prostitúció indokának szintén az elzüllött életmódot, az 

erkölcsi gyengeséget tartja, amelyet még a magasabb intelligencia sem képes ellensúlyozni.214
 

Űártfay [1ι9ι-1858] naplója szerint is a testi vágyakkal szembeni gyöngeség, a szenvedélyeknek 

való kiszolgáltatottság nem csak a férfiak, hanem az emberi nem közös sajátja.215
 A nyilvános 

prostituált n  magatartása, modora, viselkedése, megjelenése, öltözködése teljesen elüt a 

tisztességes n ét l, ugyannyira, hogy nagyon kevés jártassággal kell valakinek bírnia, hogy a 

prostituált n t rögtön fel ne ismerje.216
 A prostituáltak nyilván velük született, konstitúciójukban 

fekv  okoknál fogva, bizonyos infekciók ellen immunisak, így az életvitelükkel a tisztességes 

asszonyokat is megfert zhetik. Ha egy n  a prostitúcióhoz nyúl, annak az emberi természetében 

kell megjelennie.
217

 A prostituált már úgy jön a világra, hogy születéskor magával hozza azt a 

hajlamot, amely kés bb a prostitúcióba hajtja. A körülmények csak másodlagos hajtóer k, leg-

er sebben a hajlam uralkodik”218
 A korban elvégzett antropometriai kutatási módszerek, így 

Lombroso megállapításai (is) hiányosak.219
 Lombroso [1835-1909] szigorú statisztikai 

összehasonlító vizsgálatokat nem végzett, így kutatási eredményei egyoldalúnak mutatkoznak. A 

fentiek kiküszöbölésére Űuckman [1κι0-1919] kutatása jó példának ígérkezhet. A b nelkövet k 

és a társadalmi normákat követ k között antropológiai összehasonlítási statisztikai vizsgálatokat 

végzett, amelynek eredményeképpen jelent s, reprezentatív különbséget nem tárt fel.220
 Ezt 

követ en a biológiai szemlélet cáfolására kronológiailag sorba érkeztek a cáfoló jelleg  

vizsgálatok. Kovács [19őő] véleménye szerint prostitúció oka nem a genetikus hajlamokban, 

hanem a kizsákmányolásban és következményeiben keresend .221
 Farkas [1965], Pavlov [1849-

1936] kísérletének eredményei alapján jutott arra a következtetésre, hogy a b nelkövet  

személyét a küls  jegyek és a bels  tulajdonságok együttese alakítja, kiegészítve azzal, hogy 

vannak olyan bels , és jellembeli, öröklött tulajdonságok, amiknek a prostitúció kialakulásában 

                                                 
213 HÉGELY Ferenc r. f törzs rmesterμ A prostitúció egyes kérdéseir l. – In. Űelügyi Szemle, 19ι6. 1Ő. évf. 2. sz. – p.: 72. 
214 SCHREIBER Emil Dr.: A prostitúció. – Űp.μ A Magyar Királyi Űelügyminisztérium Felügyelete Alatti Rend rségi Szaktanfolyamok 

Kiadványai, 191ι. 
215 KALLA Zsuzsaμ Szabálytalan n i életpályák, prostitúció a reformkori Pesten. – In. Kaleidoscope, 2010. 1. évf. 1. sz. – p.:197-226. 
216 MτLσÁR Lajosμ Az erkölcsök, a közegészség és a prostitúció. - In. Budapesti Negyed – Regényes mindennapok, árnyékos negatívumok 
különszáma, 2010. 1κ. évf. 3. sz. p.μ 6ι-101. 
217 WEIσIσGER τttoμ Anyaság és prostitúció. – - In. Budapesti Negyed – Regényes mindennapok, árnyékos negatívumok különszáma, 2010. 1κ. 
évf. 3. sz. p.μ 3κő-391. 
218 TARTSÁσYI Miklós ϊr.μ Falusi lány Pesten. – In. ωsend rségi Lapok, 19ŐŐ. 3Ő. évf. 1Ő. sz. – p.: 6-10. 
219 HτRTτŰÁGYI Richárdμ Prostitúció egy ipari nagyvárosban. – In. Űelügyi Szemle, 19ι1. 2ő. évf. ő. sz. – p.: 120-121.  
220 GORING Charles Buckman: The English Convict. – United-Kingdom: General Books, 2010.  
221 KτVÁωS Imreμ A prostitúció rend ri kérdései. – In. Rendészeti Szemle, 19őő. 9. évf. 6. sz. - p.: 508-518. 
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rendkívüli szerepük van.222
 Heller [196ő] m vében szintén cáfolja a biológiai és antropológiai 

nézeteket, szerinte az elméletek önmagukban is ellentmondást feltételeznek.223
 A prostitúció 

kérdésével való vizsgálódás csakis a társadalom egészének keretébe beillesztve oldható meg. Az 

elemzésnek épp ezért számos tényez  egybevetésén kell alapulnia. A társadalom fejlettségi foka, 

a gazdasági körülmények, a kialakult erkölcsi nézetek egyaránt figyelembe veend  tényez k.224
 

Az öröklött, genetikai, és fizikális alapon nyugvó kategorizálás nem helytálló. Egyoldalúan 

semmit sem vizsgálhatunk, valamely probléma megfelel  módon csak úgy oldható meg, ha a 

dolgok egésze felett áttekintésünk van. ωsak ez adhat lehet séget az összefüggések feltárására, a 

kérdések helyes megválaszolására.225
 Lombroso [1835-1909] elméletét a b ncselekményekkel 

kapcsolatos „racionális döntés elmélet”, valamint „rutintevékenység-megközelítés”, és a 

„csekély önkontroll” elmélet is cáfolja. Mivel az egyén a lehet ségei közül a legnagyobb 

szubjektív haszon elérésre törekszik, ezért annak eredményét, nem a biológiai jellemvonásai, 

hanem döntési mechanizmusok sora alapozza meg.226
 A b nelkövetéshez mindig három elem 

egyidej , és együttes jelenléte szükségesμ tettes, tárgy vagy sértett, és kedvez  helyzet. Az 

elkövetett cselekmény pedig átlagemberek viselkedési hibája, nem pedig biológiai 

tulajdonságaik.227
,
228

 Azt hinnénk, hogy a biológiai szemléletek csak e korra voltak jellemz ek, 

és a XXI. századi felfogás szerint megsz ntek, (pl. Forrai [2011] korábbi publikációjában 

megállapította, hogy a biológiai stigmatizáció (elmebetegség, imbecillisség, paralysis, paralitica, 

stb.) független a prostitúciótól, nem kiváltó oka, hanem a betegségek annak eredményei, 

következményei), ám mégis vannak olyan szerz k, akik ellenkez  véleményen vannak.229
 Farley 

[2010] a prostitúció jelenségét erkölcsi tébolynak tartja. Saját vizsgálatai azt mutatták, hogy az 

erkölcsi elmebaj a született prostituáltak meghatározó jellemz je. A személyeket 

természetellenes érzések gyötrik. A szerz  állítását olyan statisztikai vizsgálatokkal támasztotta 

alá, amelyek kimutatták, hogy az ilyen típusú a n k az emberi kapcsolatok kialakítására 

alkalmatlanok. Hiányzik az anyai-gyermeki énkép. σem azért teszik, amit tesznek, mert a 

családjukon, hozzátartozójukon, vagy közeli ismer seiken akarnak segíteni, hanem azért, mert a 
                                                 
222 FARKAS Zoltán r. rnagy és LτMŰτS Lajosμ A prostitúció elleni intézkedések. – In. Űelügyi Szemle, 196ő. 3. évf. 3. sz. – p.: 673-678. 
223 HELLER Farkas Tamás ϊr.μ A prostitúció id szer  kérdései. – In. Űelügyi Szemle, 196ő. 3. évf. ι. sz. p.μ Ő6-59. 
224 LÁσG György ϊr. r. alezredesμ A prostitúció id szer  kérdései cím  cikkhez néhány megjegyzés. – In. Űelügyi Szemle, 196ő. 3. évf, 9. sz. – 

p.: 63-68. 
225 FARKAS Zoltán r. rnagy és LτMŰτS Lajosμ A prostitúció elleni intézkedések. – In. Űelügyi Szemle, 196ő. 3. évf. 3. sz. – p.: 673-678. 
226 ŰEωKER Garyμ Ökonomische Erklärung menschlichen Verhaltens. – Tübingenμ Auflagen zwo, 1993. 
227 COHEN Lawrence, FELSON Marcus: Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. – In. American Sociological 

Review, 1960. ŐŐ. évf. κ. sz.- p.: 1-923. 
228 KτRIσEK Lászlóμ Irányzatok a kriminológiai gondolkodás fejl désében. – Űp.μ ŰM Kiadó,2001. 
229 FτRRAI Juditμ Prostituáltak mentális problémáinak elmélete és különböz  tények feltárásának kezdetei a 19. Században. In. TÍMÁR József 
Dr. (szerk.): Budapest, Magyar τnkológiai,, 2011. – p.:213-223. 
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szexuális-fert zöttségre kódolt genetikai hajlam bennük megtalálható.230
 A tiltó modell egyik 

alapját képez  biológiai megközelítésmód elavult, számos emberi jogi kérdéssel 

összeegyezhetetlen, így erkölcsi, társadalmi és jogi szempontból is elítélend . A szabályozás 

alapvet en a b nelkövetés módjából, eszközeib l, illet leg maga a b nelkövet  

személyiségjegyeib l indul ki, ezért a biológiai szemléleten túl a deviancia kérdéskörével is 

foglalkozik. ϊe miért válhatott a prostitúció devianciává? Az adott társadalomban több féle 

kultúra-, és normarendszer él egymás mellett, így elkerülhetetlen, hogy valamely viselkedés az 

egyik normarendszer számára elfogadható, a másik számára pedig kifejezetten normasért  

legyen. Ez az ellentmondás, az úgy nevezett konfliktus-elmélet vezethet a devianciák 

kialakulásához.231
 Uralkodó normákká az adott társadalom többsége szerint elfogadott normák 

válnak, így a deviancia legelterjedtebb értelmezésében, azokat a viselkedésformákat jelenti, 

amelyek az egyénre, vagy a társadalom többségére nézve károsak lehetnek.232
 Ez a 

megfogalmazás a viselkedésre helyezi a hangsúlyt, adott társadalmi normákat feltételezve, és az 

ezekt l az adott normáktól való eltérés okait, az eltérés mérséklésének, kontrollálásának 

lehet ségeit vizsgálja. Durkheim [1858-191ι] irányzatteremt  szemlélete szerint tökéletes 

társadalom nem létezik, a deviancia/b nözés bármely társadalom elkerülhetetlen aspektusa, az 

egészséges társadalomnak nélkülözhetetlen része.233
 A megfogalmazás viszont tökéletesen 

visszaadja azt a képet, miszerint az adott normaalkotás, a korra irányadó szemléletekt l, és 

hatalmi berendezkedést l mennyire függ. Ahogy azt az adott korra jellemz  kriminálpolitikai, és 

kriminológiai uralkodó irányzatok mutatták, a prostitúció igenis devianciának min sült. Ezt az 

állami megbélyegzést el ször Goffmann [1922-19κ2] azonosítottaμ mivel a prostituáltakat az 

állam a „nem kívánatos” tulajdonságokkal maga ruházza fel (például, hogy a prostitúció, mint 

foglalkozás a társadalmakban nem kívánatos jelenség), ezért a rendellenes, kisebbrend  és 

marganizáló identitás megalakulásához csakugyan maga járul hozzá.234
,
235

 Freed [2003] kutatása 

ennek lényegesen ellent mondμ megállapítása szerint a társadalmi megbélyegzés nem a 

foglalkoztatottság legalitásától függ.  A topless tánccal összefüggésben álló prostituáltak életére - 

a munka jogszer sége ellenére - a társadalmi megbélyegzés rányomja a bélyegét. A prostituáltak 

                                                 
230 FARLEY Melissa: The Born Prostitute. – In. Űiology & Psichology, 2010. 3. évf. 2. sz.- p.: 213-221. 
231 CSEH-SZτMŰATHY Lászlóμ Az empirikus szociológiai kutatás statisztikai alapjai. – Űp.μ Tankönyvkiadó, 19ι3. 
232 AσϊτRKA Rudolfμ Űevezetés a szociológiába. – Űp.μ τsiris Tankönyvek, 2003. 
233 ϊURKHEIM Emileμ A társadalmi munkamegosztásról. – Bp.: Osiris, 2001. 
234 GOFFMAN Erving: The Moral Career of the Mental Patient.- In: RUBINGTON Earl (szerk.): Deviance: The Interactionist Perpective, 

Indiana: Routledge, 2007. 
235 MCCRAY Kristan: Rehab Retrospect former Prostitutes and the Reconstruction of Deviance. – In. ϊeviant Űehavior, 2011. 32. éfv.6. sz. – p.: 

743-768  

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.06



55 

a partnerek részére kényelmet és érzelmi támogatást nyújtanak, ám cserébe elutasítást kapnak, 

ami érzelmi stresszhez vezet.236
,
237

 Fel kell tennünk azonban a kérdéstμ a prostitúció olyan 

deviancia-e, mint a b ncselekményekkel kapcsolatos normaellenes magatartások összessége, 

vagy csupán önmagában véve b n az ízlés, az erkölcsök, és a vallás ellen?!238
,
239

,
240

 Mai 

kutatások is bizonyítják, pl. Űayode [2013], hogy tiltó-modell bevezetésével, az állam, a 

stigmatizáció létrejöttéhez nagyban hozzájárult.241
 Az állami perspektíva, a tizenkilencedik 

század emberbaráti reformjában a „bukott n ” koncepcióját teremtette meg.242
,
243

 k a modern 

társadalom leginkább stigmatizált csoportjai.
244

,
245

 Amikor a prostitúció az állam által 

legalizálásra, vagy éppen jelen esetben dekriminalizálásra kerül, úgy az az intézkedés nemcsak a 

prostituált n kre, hanem a kultúrában él  minden egyes n re káros hatással lesz.246
 A prostituált 

jogilag és morálisan egyaránt izolálttá válik. Jogi státuszuk meglehet sen bizonytalan, társadalmi 

státuszuk pedig er sen stigmatizált lesz. A társadalmi stigma ugyanakkor a prostitúció szerepl in 

kívüli körökt l, társadalmi közösségekt l elszigeteli ket. Ily módon a legális munkaer  piacra 

való bejutásukat is tartósan akadályozza, konzerválva azt a szörny  elszigeteltséget, 

kitaszítottságot, amelyben élnek.247
 Következésképpen az emberek -, mint a saját kulturális 

szférájuk jól szocializálódó egyedei - hajlamosak a társadalom kínálta lehet ségeket, a 

megszokott módon elfogadni és el ítéletesen azt a véleményt szajkózni, amit a közvetít k 

beléjük nevelnekμ „a prostitúció nagyon rossz dolog, a prostitúció a szervezett b nözés 

melegágya, a n k minden erkölcsi és emberi törvényt megszegve, figyelmen kívül hagyva zik 

ezen si mesterséget"248
 A deviancia-elméletek képvisel i meg voltak gy z dve arról, hogy a 

                                                 
236 TOMURA Miyuki: A P.rostitutes Lived Experiences of Stigma. – In. Journal of Phenomenological Psychology, 2009. 40.sz. – p.: 51-84. 
237 FREED Wendy: From duty to despair: Brothel prostitution in Cambodia. - In: FARLEY Monica (szerk.): Prostitution, trafficking, and 

traumatic stress. – New York: Haworth Maltreatment & Trauma Press, 2003. – p.: 133-146. 
238 ISLAM Mofizul, TOPP Libby: The reliability of sensitive information provided by injecting drug users in a clinical setting. – In. AIDS care, 

2012. 2Ő. évf. 3. sz. – p.: 1496-1503. 
239 JARLAIS Des: Audio-computer interviewing to measure risk behaviour for HIV among injecting drug users: A quasirandomised trial. – In. 

The Lancet,1999. 3ő3. évf. 9163. sz. – p.: 1657-1661. 
240 ŰETLEσ Annaμ A képmutatás törvényi útja egy lépés a prostitúció legalizálása felé. – In. Fundamentum, 1998. 4. sz. – p.: 1-13. 
241 BAYODE Isaiah: Occupational Hazards and Xoping Strategies of Sex Workers in SW Nigeria. – In. Health Care for Women International, 

2013. year 3Ő. évf. 2. sz. – p.:139-149.  
242 SOOTHILL Keith, ANDERS Teela: Paying the Price a consultation paper on prostitution. – In. The Journal of Forensic Psichology, 2004. 15. 

évf. 2. sz. – p.: 642-659. 
243 SELF Helen: Prostitution, Women and Misuse of the Law. – London: Frank Cass, 2003. 
244 CHAPKIS Wendy: Live Sex Acts: Performing Erotic Labor.- In: RUBINGTON Earl (szerk.): Deviance: The Interactionist Perpective, 

Indiana: Routledge, 2007. 
245 OSELIN Sharon: Leaving the Streets: Transformation of Prostitute Identity within the Prostitution Rehabilitation Program.- In: RUBINGTON 

Earl (szerk.): Deviance: The Interactionist Perpective, Indiana: Routledge, 2007. 
246 JEFFREYS Sheilaμ A prostitúció kultúrájaμ legalizált nyilvánosházi prostitúció Victoria államban, Ausztráliában.- In: EKBERG Gunilla 

(szerk.)μ Szeminárium a prostitúció törvényesítésének hatásairól. – Űp.μ Forgács Zsuzsa és Juhász Géza kiadó Vállalat, 2002. – p.: 1-70. 
247 FEHÉR Lenkeμ σemzetközi emberkereskedelem. – Űp.μ A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének Kiadványa, 200κ. 
248 PETRÓωZI Gabriellaμ A hazai prostitúció a törvény tükrében. In. Rendészeti Szemle, 200ι. őő. évf. 3. sz. p. κ1-96. 
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prostitúció úgy terjed, mint a pestisμ aki hozzáér, azt megfert zi, megbélyegzi.249
 Brichta [1891] 

már a XIX. század végén úgy látta, hogy a prostitúció világuralommal, és abszolutizmussal 

fenyeget, ezért arra megoldást kizárólag a devianciaelmélet, és a szankcionálási rendszer 

jelenthet.
250

 Mivel a jobb érzés  közösségben a prostitúció megbotránkoztatást kelt, ezért azt 

meg kell szüntetni.251
 Az utcai prostitúciónál különösen jellemz , hogy a közvélemény a 

hatóságokra nyomást gyakorol.252
 A feléjük irányuló negatív társadalmi vélekedés, a Rend rség 

munkájára hat.253
 A rend rök a deviancia-elméleteken alapuló hatósági munkavégzéssel azt 

szerették volna elérni, hogy az ártatlan polgárok védve, a b nöz k pedig kézre keríthet k 

legyenek, sok tisztességes n  életét megmenthessék.254
 Ez a szemlélet kezd d en Űrichtával 

[1κ91] a mai napig a rend ri szabályozásban megtalálható. A fentieket kronológiai sorrendben 

egyes szerz k publikációival illusztrálomμ Papp [1κ91-196ι] mondjaμ „A n k voltak e kor 

nemesfémgy jt  állomásai. Tapadt ehhez nemes verejték, csalások, bukás, roncsolt idegzet, 

temérdek izgalomban született epe- és vesek , tapadt sok börtön, vessz futás és krónikus 

álmatlanság, de kimódolta, hogy hölgyei el ne maradjanak Párizs mögött.”255
 Földvári [1906-

19ι3] úgy tartotta, hogy amíg a prostitúció az állampolgárok körében nem eléggé elítélt 

tevékenység, és ez az értékítélet a törvényekben nem tükröz dik, addig gyökeresen változást 

nem következik be.256
 Bodor [1926-2000] a megoldást a kategorizálásban, és a szankcionálásban 

látta.257
 A szankcionálás Tonhauser [19ιŐ] szerint is szükséges, tekintettel, arra, hogy hatása a 

f város közbiztonságára rendkívül káros, az ellene kidolgozott és végrehajtott rend ri 

intézkedések egyúttal az általános b nügyi megel zést szolgálják.”258
 Egészen a rendszerváltás 

idejének környékéig Kovács [19κ9] szerint a baj odáig növekedett, hogy vele szemben a 

közigazgatási intézkedések hatástalanná váltak, így a b nelkövetést más szankcionálási 

                                                 
249 ARTAUD Antonin: Selected Writings. - In: LETICHE Hugo (szerk.): Prostitution as a Male Object of Epistemological Pain. – Oxford, 

Gender Work and Organization, 2002. – p.: 167-185. 
250 BRICHTA Kálmánμ Űudapestnek vesznie kell. – In. Budapesti Negyed – Regényes mindennapok, árnyékos negatívumok különszáma, 2010., 
1κ. évf. 3. sz. - p.: 133-135. 
251 ŰτϊA ϊezs  ϊr.μ Találkahely engedélyezésére vonatkozó szabályok tárgyában. – In. Budapesti Negyed – Regényes mindennapok, árnyékos 
negatívumok különszáma, 2010. 1κ. évf. 3. sz. - p.:146. 
252 JUHÁSZ Judit, ωSÍKVÁRI Juditμ Középpontban a prostituáltak alapvet  jogaiμ háttérkutatás az oktatási program el készítésében. – Bp.: Panta 

Rhei Társadalomkutató Űt., 2010. – p.: 1-61.  
253 ŰÓϊIS Enik μ prostituált narratívák. - In.FEHÉR Lenke (szerk.)μ Adás-vétel konferancia a prostitúcióról. – Űp.μ τrszágos Kriminológiai 
Intézet, 2011., - p.: 1-39. 
254 ŰτϊA ϊezs  ϊr.μ Emlékiratunk a Űelügyminiszter Úrhoz. - In. Budapesti Negyed – Regényes mindennapok, árnyékos negatívumok 
különszáma, 2010. 1κ. évf. 3. sz. - p.:155-157. 
255 PAPP Jen μ A mai Magyarország erkölcsrajza. - In. Budapesti Negyed – Regényes mindennapok, árnyékos negatívumok különszáma, 2010., 
1κ. évf. 3. sz. p.μ 116. 
256 FÖLϊVÁRI Aladárμ Párbeszéd a f városi prostitúcióról. – In. Űelügyi Szemle, 19ι9. 1ι. évf., 3. sz. – p.: 86-89. 
257 ŰτϊτR Endre ϊr. r. rnagy és SZ ωS János ϊr. r. századosμ A prostitúció helyzete a f városban. – In. Űelügyi Szemle, 196Ő. 2. évf. 6. sz. – 

p.:30. 
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rendszerrel kell megoldani.
259

 A rend ri deviancia-elméletek két nagy csoportra oszthatóakμ a 

prostituált, mint önálló (tettes) elkövet , és a prostituált, mint együttm köd  (társ tettes) 

elkövet . Mérges [196ő] ezt szó szerint publikáltaμ „A prostituáltak differenciálását els sorban 

az elkövetés megnyilvánulási formája és ennek az elkövet  szociális helyzetével való kapcsolata 

alapján kell végrehajtani.”260
 Űokor és Sz cs [19ι6] megállapította, hogy a f városban él  

prostituáltak köre — mint b nöz  kategória — nem egységes. Közöttük az ismerkedés helye és 

módja, az elkövetés helye, az anyagi ellenszolgáltatás mértéke alapján éles rétegez dés 

mutatkozik. A rétegz dés az alábbiakat öleli felμ alsó réteg (munkát egyáltalán nem vállaló), 

középs  réteg (alkalmi munkát vállaló), fels  réteg (leplezett munkával rendelkez , de kerít  

segítségével prostitúciós b ncselekményb l él  n k), alkalomszer  (elvált, munkával rendelkez  

n k, akik alkalmanként prostitúciós b ncselekményb l élnek), munkaviszonnyal összefügg  

(azok a n k, akik a munkájukat használják fel arra, hogy prostitúciós tevékenységet 

folytassanak).
261

 Konczer [1934-200ι] pár évvel kés bb négy kategóriát különböztetett megμ 

els  réteg (olyan prostituáltak, akik er szakos b ncselekmény elkövetéséb l tartották fent 

magukat), második réteg (olyan prostituáltak, akik a férjük segítségével elkövetett 

b ncselekményekb l tartották fent magukat), harmadik réteg (olyan prostituáltak, akik 

intellektuális b ncselekményekb l tartották fent magukat), negyedik réteg (olyan prostituáltak, 

akik kerít i babérokra törtek).262
 Az önálló tettesként elkövetett prostitúciós b ncselekmények 

jellemz i, hogy az elkövet k a budapesti éjszakai életben rendszeresen megfordulnak, 

tevékenységüket nagyfokú szervezettséggel, egymáshoz szorosan kapcsolódva követik el, a 

b nözést pedig f  „foglalkozásnak”, szinte hivatásnak tekintik. Mados [19ι2] szerint ellenséges 

magatartásukkal a szocialista rendszerekkel szemben, a nemzetközi b nözés vonalaiba is 

bekapcsolódnak.263
 Leggyakoribb b ncselekmény típus a lopás.264

 Kiss [1920], példának egy 

olyan esetet hoz fel, amelynek során 3 prostituált egy svájci urat lopott meg.265
 Lopás mellett 

zsarolásra Farley hoz fel példátμ el fordul, hogy a strici nemi aktus közben a „szerelmespárt” 

megzavarja, majd a botrány elkerülése végett, az ügyfelet arra kényszeríti, hogy további összeget 
                                                 
259 KτVÁωS Jánosμ A prostitúcióról. – In. Űelügyi Szemle, 19κ9. 2ι. évf. 6. sz. – p.: 121-122. 
260 MÉRGES István ϊr.μ A prostitúció id szer  kérdései. – In. Űelügyi Szemle, 196ő. 3. évf. 10. sz. – p.: 48. 
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b ncselekmények felszámolására. – In. Űelügyi Szemle, 19ι2. 10. évf. 1. sz. – p.: 125.-126. 
264 FARLEY Melissa: The Born Prostitute. – In. Biology & Psichology, 2010. 3. évf. 2. sz.- p.: 213-221. 
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p.: 245. 
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fizessen.
266

  A rablás b ncselekmény elkövetése is gyakori.267
 A másik csoport szerint így a 

prostitúció b nelkövet i körökhöz kapcsolódik. A prostituáltak a b ncselekmények elkövetése 

során, a b nöz knek pszichikai- és fizikai segítséget nyújtanak, társ tettesekké válnak. A 

b nözés e formájának társadalmi veszélyessége olyan nagy, hogy amiatt már b ncselekményért 

való felel sségre vonás szükséges.268
 A veszélyesség mindenekel tt a b nözéssel fennálló 

kapcsolatában és kölcsönhatásában, a b nözést l távol álló erkölcsi rétegek züllesztésében, és a 

nemi betegségek terjesztésében mutatkozik.269
 Ennek gócpontja a ι0-es évekt l kezd d en a 

Rákóczi tér és környéke volt. A hely azon b nöz k gy jt helye volt, akik a prostituáltakkal 

kapcsolatban álltak és támogatták ket.270
 A nyomozók több olyan személy mozgására is 

felfigyeltek, akik a prostituáltakkal összejátszva a „hagyományos üzletszer  kéjelgés 

el segítésén túl”, vagyon elleni b ncselekményeket követtek el.271
 Heller [1965] szerint a 

b nözés különböz  ágait a „f városi alvilágban” a prostitúció fogja össze.272
 A társadalom 

parazita elemei hamar egymásra találnak.273
 Mivel a prostituáltak életét társadalmi megbélyegzés 

övezi, ezért az emberek a viselkedésüket is számos deviáns tulajdonsággal címkézik felμ 

erkölcstelenség, züllés, b nözés. A rend ri deviancia-elméletek tanúsága szerint, a prostitúció 

egy mérhetetlenül polarizáló, érzelmekt l mentes, morálisan veszélyes és problémás jelenség, 

amelyet meg kell fékezni.274
,
275

,
276

,
277

 A rend ri deviancia-elméletek hanyatlását a Rend rség 

saját emberei idézték el . A rend ri deviancia-elméletek azzal a ténnyel, hogy a prostitúció mellé 

járulékos b ncselekmények - családon belüli bántalmazások széles köre, a nemi er szak a maga 

sokféleségében, stb. - is kapcsolódhatnak, nem számol. Az elméletb l kiindulva, az áldozatok a 

hatóság, a bíróság, vagy akár személyes családi környezetükben támogatásra alig, vagy nem 

számíthatnak.278
 σémeth [199ι] saját maga mondja el, hogy a Rend rségen, olyan speciálisan 

kiképzett tisztek, akik a gyermekek, valamint a n k bántalmazásával kapcsolatos intézkedést 

                                                 
266 FARLEY Melissa: The Born Prostitute. – In. Biology & Psichology, 2010. 3. évf. 2. sz.- p.: 213-221. 
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foganatosítani tudnák, nem dolgoznak. A panaszfelvételnek kulturált technikája nincs, ezért a 

témával kapcsolatos látencia tovább fokozódik.279
 Gyurkó [2011] is a szakmai protokoll hiányát 

emeli ki.
280

 Betlen [2007] szerint - σémeth megállapítása és a tiltó-modell megjelenése óta közel 

ő0 év elteltével - a helyzet mit sem változott. Ma Magyarországon a prostituált rendszerint 

szociális ellátásban és áldozatvédelemben nem részesül, a vezet k a probléma forrásával 

nincsenek tisztában.281,282
 Pedig feladatuk lenne, hogy a prostituáltak személyi körülményeit, a 

szociális helyzetüket, az elkövetés módját tanulmányozzák. Amennyiben az állam anyagiakat is 

áldozna a probléma feltérképezésére, akkor megoldást is találhatna.283
 A rend ri vezet k a 

rend ri intézkedésekkel azt érték el, hogy az éjszakai klubok, az escort szolgáltatók, az 

interneten és újságban hirdet k, a bordélyok, fokozott ellen rzés alá kerültek, ugyanakkor a 

rajtaütések olyan eredményt, amelyt l a prostitúció megsz nését várták, nem hoztak. Ehelyett a 

látenciát tovább fokozták, a szolgáltatás a külterületr l, a belterületre összpontosult.284
 A 

lakosság is egyet ért abban, hogy az e fajta, Rend rség által szervezett razziák, és a megel z  

intézkedések nem hatékonyak.285
 Űorai [2000] is elismeri, hogy illúziót táplálunk akkor, ha a 

rend ri er szak fokozásába rejl  tartós eredményekben reménykedünk. A rend ri jelenlét, a 

b nfelderítés intenzitásának fokozása is csak tüneti kezelésként ítélhet , jórészt azért, mert a 

kriminálpolitikai eszközök bizonyítottan alkalmatlanok e súlyos társadalmi, de kiváltképpen a 

gazdasági okokból ered  jelenség kezelésére.286
 A hatóság megtorló intézkedése a helyzeten nem 

javít, annak kizárólag káros hatása van.
287

 Györök [1923-2006] szerint éppen ezért lenne célszer  

a rend ri vezet k számára egy speciális kriminológiai tanfolyam szervezése, ahol mindenekel tt 

a témával összefüggésben vezetési kérdések szerepelnének.288
 Juhász [200Ő] meger síti, hogy 

alig találni olyan, a prostitúcióra vonatkozó ítéletet, mely a b ncselekmény lényegének a n k 

elleni er szakot, fenyegetést, kényszert, a n k kifosztását tartaná. A törvény a prostitúció 

szervezésével kapcsolatos b ncselekményeknél nem veszi következetesen figyelembe, hogy az 

                                                 
279 σÉMETH Zsoltμ Új jelenségek a b nözésben, pedofília és fiatalkori prostitúció. – In. Űelügyi Szemle, 199ι. Őő. évf. 12. sz. – p.: 49-55. 
280 GYURKÓ Szilviaμ A gyermekek kereskedelmi célú szexuális kizsákmányolása – különös figyelemmel a gyermekprostitúcióra. – In. FEHÉR 
Lenke (szerk.)μ Adás-vétel konferancia a prostitúcióról. – Űp.μ τrszágos Kriminológiai Intézet, 2011., - p.: 1-39. 
281 ŰETLEσ Annaμ Prostitúció és emberkereskedelem a szociális ellátásban és a gyermekvédelemben Magyarországon. – In. Az áldozatellátás 
kutatási beszámolója, 2013. – p.:1-48. 
282 ŰETLEσ Annaμ A n kereskedelem, a prostitúció valamint a n kkel szembeni er szak elleni küzdelem Magyarországon. – Bp.: Mona 

Alapítvány, Szakmai fórum, 2009. – p.: 1-45. 
283 SZALAI Edéné r. rnagyμ Reflexió a prostitúció kérdéséhez. – In. Űelügyi Szemle, 196κ. 6. évf. Ő. sz. – p.: 71-72. 
284 MURPHY Alexandra: Vice Careers the Changing Countours of Sex Work in NY. – In. Qual Sociol, 2006. - ISBN: 111-330-069-012-2 
285 SALAMOVNA Inna: Public Opinion About Prostitution and Measures to Prevent It. – In. Sociological Research, 2009. Őκ. évf. 3.sz. – p.: 82-

90. 
286 ŰτRAI Ákosμ Prostitúció. – Bp.: Print 2000 Nyomda Kft, 2003. 
287 MτLσÁR Lajosμ Az erkölcsök, a közegészség és a prostitúció. . In. Űudapesti σegyed – Regényes mindennapok, árnyékos negatívumok 
különszáma, 2010., 1κ. évf. 3. sz. p.μ 6ι-101. 
288 GYÖRÖK Ferenc ϊr. r. alezredesμ A szocialista kriminológia helyzete és programja. – In. Űelügyi Szemle, 19ικ. 16. évf. 1. sz. – p.: 118. 
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b nelkövet k a prostituáltakkal szemben kényszert vagy fenyegetést alkalmaznak-e. Ezekre a 

körülményekre a bíróságok figyelme nem irányulμ gyakorta úgy tekintik, hogy a prostituált n k 

önként egyeznek bele kizsákmányolásukba és züllött életmódjuk hajszolására, s az ügyészek az 

elkövet ket az er szakos b ncselekménnyel még csak meg sem vádolják.289
 

σemzetközi viszonylatban egymással kett  jól körülhatárolható irányzat vitatkozik. Az egyik 

álláspont szerint a prostitúcióba, és az azzal összefüggésben álló b ncselekmények elkövetésébe 

való bekerülés, önkéntes választás-, míg a másik álláspont szerint pedig kényszer eredménye.290
 

Az irányzatok azt vallják, hogy a munka min sége, a munkakörülmények és az önállóság foka 

dönti el, hogy az esetleges er szak és pszichológiai terrorizáltság, illetve a húskereskedelemmel 

való kapcsolat dominál-e, vagy pedig ez a réteg inkább a hagyományos szabad vállalkozás 

mintájával írható le.291
 A fentiekkel kapcsolatosan az egyik leggyakrabban elhangzott érv, hogy a 

prostituált n k és széleskör  információval rendelkeznek, a prostitúciós tevékenységet alapos 

megfontolás után választják. Azt a tényt viszont figyelmen kívül hagyják, hogy a szabad 

választás kizárólag többféle választási lehet ség, és a döntési helyzet fölötti kontroll birtoklása 

esetén valósulhat meg.292
 Egy nem is olyan régi kutatási felmérés szerint a n k 90%-a felhagyna 

a prostitúció gyakorlásával, ha tehetné.293
 Milyen szabadság az, amelyet e nézet szerint, a 

képvisel k, saját maguknak, gyermekeiknek, feleségeiknek, leánytestvéreiknek, vagy csupán 

barátn iknek sem kívánnának?294
 Szilágyi [2001] tanulmányát ötletes címmel látta el. Vajon az 

önkéntesség csalás vagy nem csalás?! Egyesek szerint a hivatásos szeret k munkájukat többnyire 

nem kényszerb l végzik, hanem azért, mert a szexet szeretik. Ezt a tudást hasznosítaniuk kellene, 

mert erre óriási igény mutatkozik. Ebb l t nhet úgy, mintha a prostituáltak önként és szabadon 

vállalkoznának bizonyos szexuális igények kielégítésére.295
 Ez a hozzáállás nem célravezet , 

mert azt a felfogást er síti, hogy a prostituáltak a szexuális szolgáltatás eladásáról szabadon 

döntenek.296
,
297,298

 τlyan jogszer  tevékenységnek ábrázolják, ahol a munkások szabadon 

                                                 
289 JUHÁSZ Gézaμ Hogyan hátráltatja a n kereskedelem felszámolását a n k emberi jogi iránt érzéketlen magyar büntet jogi szemlélet. – Bp.: 

Habeas ωorpus Munkacsoport Kiadó, 200Ő. 
290 ŰETLEσ Annaμ A férfi si jussa. – In. Ezredvég, 200ι. 1ι. évf. 3. sz. – p.:1-28. 
291 KELEσ Andrásμ Szociográfikus bestiárium a prostitúció emancipáltabb határterületeir l. – In. Tudományos Közlemények, 2010. 11. sz, - p.: 

83-110. 
292 EKŰERG Gunillaμ σemzetközi vita a prostitúcióról és n kereskedelemr lμ az érvek cáfolata. - Inμ EKŰERG Gunilla (szerk.)μ Szeminárium a 
prostitúció törvényesítésének hatásairól. – Űp.μ Forgács Zsuzsa és Juhász Géza kiadó Vállalat, 2002. – p.: 1-70. 
293 FARLEY Melissa, BARAL Isin, KIREMIRE Merab, SEZGIN Ufuk: Prostitution in Five Countries: Violence and Post Traumatic Stress 

Disorder. – In. Woman & Health, 199κ. 2ι. évf. 3. sz.- p.: 405-426. 
294 ŰULLIϊτ Rosario ωarracedoμ A spanyol kormány álláspontja a prostitúciórólμ Spanyol társadalmi vita a prostitúcióról. - In: EKBERG 

Gunilla (szerk.)μ Szeminárium a prostitúció törvényesítésének hatásairól. – Űp.μ Forgács Zsuzsa és Juhász Géza kiadó Vállalat, 2002. – p.: 1-70. 
295 SZILÁGYI Vilmosμ Prostitúció, csalás vagy öncsalás. – In. Űelügyi Szemle, 2001. Ő9. évf., Ő-5. sz. – p.:113-122. 
296 PHOENIX Joanna: In the name of protection: youth prostitution policy reforms in England and Wales. – In. Critical Social Policy, 2002. 22. 

évf. Ő. sz. – p.: 353–375. 
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döntenek, élezik, amit csinálnak, nyereséges, és ugyan olyan elb völ ek a körülmények, mint 

bármely más munkánál.299
,
300

,
301

 Véleményem szerint az önkéntesség fogalma eleve nem 

értelmezhet , tekintettel arra, hogy a prostitúcióval kapcsolatos magatartások zöme 

elidegeníthetetlen emberi jogokat sért. A bántalmazás minden egyes formája – így a hivatkozott 

kényszer és fenyegetés – minden egyes jogrendszer alapvet  érétkeivel ellentétes. Amikor a 

b nözésre, és a szexuális együttlétre vonatkozó kényszert normális résznek, a nemet igennek, a 

félelmet és kétségbeesést hallgatólagos beleegyezésnek tekintjük, akkor az önkéntesség fogalma 

elveszíti értelmét.302
,
303

 

A második irányzat álláspontja szerint a prostitúció nem munka vagy foglalkozás, a prostituált 

nem dolgozik, hanem értéktárgyként, használati cikként funkcionál, amelyet mások - a 

prostitúciós ipar és kereskedelem résztvev i - a maguk javára hasznosítanak.304
 Kiváltképp azzal, 

hogy a rend ri deviancia-elméletek a prostituáltat a b nöz  szubkultúra részeként kezelik, ezért 

k a kizsákmányoló b nöz k és a b nüldözés kett s szorításába, sajátos helyzetbe 

kényszerülnek. Ez oda vezet, hogy a prostituált sorsa, a b nelkövet  sorsával összekovácsolódik, 

akik pedig ezt kihasználva, kizsákmányolják ket.305
 

Az elméletek bajának igazi forrása a prostitúcióval szembeni intoleráns, a prostitúciót továbbra is 

b nként aposztrofáló, pr d, rugalmatlan gondolkodásmódban gyökeredzik. Prof. ϊr. habil Forrai 

Judit [1999] arra is rávilágít, hogy a prostituált e szabadságjogát, emberi jogát, és a tevékenység 

szabadságát külön kellene kezelni. Ugyanis amennyiben a prostituált a futtatónak falaz akkor a 

rend ri oldalról, amennyiben a rend rnek szolgálat információt úgy a futtatói oldalról éri 

szankcionálás. Űár ezt inkább a futtató és a törvény antagonisztikus léte teszi lehet vé, hogy a 

prostituált ilyen helyzetbe kerüljön. (Gondoljunk abba bele, hogy a korábban hivatkozott Űtk., 

valamint a szabálysértési törvény módosításával a prostitúció nem b ncselekmény, hanem 

meghatározott normasértés esetén szabálysértésként értékelend ). ϊe az tény, hogy a baj pedig 

                                                                                                                                                             
297 SWANN Sara: Safeguarding Children Involved in Prostitution: Guidance Review. – In. ϊepartment of Health, 2002. 10. évf. 2. sz. – p.: 1-86. 
298 FARVID Pantea, LAUREN Glass: It isnt prostitution as you normally think. Its survival sex. – In. Womens Studies Journal, 201Ő. 2κ. évf. 1. 
sz. – p.: 47-67. 
299 ϊUσσ Pennyμ It’s not just sex, it’s a professionμ Reframing prostitution through text and context. – In. Communication Studies, 2002. 63. évf. 
4. sz. – p.: 345-363. 
300 VAN BRUNSCHOT Gibbt: Images of prostitution. – In. Women & ωriminal Justice, 1999. 10. évf. 3. sz. – p.: 47-72. 
301 HALLGRIMSDOTTIR Phillips, BENOIT Walby: Sporting girls, streetwalkers, and inmates of houses of ill repute: Media narratives and the 

historical mutability of prostitution stigmas. – In. Sociological Perspectives,  200κ. ő1. évf. Ő. sz. – p.:119-138. 
302 MCKINNON Catherine: Liberalism and the Death of Feminism. - Inμ τ’ωτσστR Monica (szerk.)μ A prostitúció és szexuális célú 
emberkereskedelem összefüggései ismeretterjeszt  kézikönyv. -  Stockholmμ ωATW és EWL kiadó, 2006. 
303 WESTERSTAND Jenny: Prostitution and the Cunning Patriarchy- towards a new understanding. - Inμ τ’ωτσστR Monica (szerk.)μ A 
prostitúció és szexuális célú emberkereskedelem összefüggései ismeretterjeszt  kézikönyv. -  Stockholmμ ωATW és EWL kiadó, 2006. 
304 ŰETLEσ Annaμ A férfi si jussa. – In. Ezredvég, 200ι. 1ι. évf. 3. sz. – p.:1-28. 
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még nagyobb, ha ez a gondolkodásmód érzéketlenséggel, tudatlansággal, és az ezekb l fakadó, 

némelykor megdöbbent  kép- és fogalomzavarral párosul.306
 A devianciaelméletek számos olyan 

jogszabályi rendelkezést szegnek meg, amely egy társadalom alapvet  érdekeinek és értékeinek a 

védelmében születtek. Egy jól m köd  társadalomban a jogi szabályozottság alapvet  elem, 

amelynek megsértését az állam büntetni rendeli, a jogok és kötelmek m ködésének gyakorlására 

garanciát vállal. Tekintettel arra, hogy a devianciaelméletek számos nemzetközi és hazai 

jogszabályi rendelkezéssel ellentétesek, alapjáraton a prostitúció kérdésének megoldási 

alternatíváját nem képviselhetik. Mivel a prostitúció minden országban létezik, megszüntetni 

senki sem tudja, ezért annak rejtett vagy nyílt formáját, és az azt szabályozó társadalompolitikai 

döntéseket, az államban pozíciót betölt  domináns vallás nagyban befolyásolja.307
 Hégely [19ι6] 

szerint a vallás a korban uralkodó prostitúcióval kapcsolatos politikai ideológiára is rányomta a 

bélyeget. 308
 Az nyilvánvaló tény, hogy a prostitúciós jelenség az Egyház tanításainak 

ellentmond, de ez jó néhány más tevékenységre is igaz, amelyek ellen a világi hatóságok 

törvényeket mégsem léptettek életbe.309
,
310

,
311

 Az irodalomban, a publicisztikában a kéjhölgyek 

többnyire „bukott angyalként” kerülnek ábrázolásra, akik erre az útra naivitásuk, 

tapasztalatlanságuk és laza erkölcseik végett léptek.312
 A vallás terén, az illegalitásba szorult 

hedoizmus elmélete (miszerint az életben a legfontosabb dolog, hogy a testi örömöket elnyerjük) 

leginkább a n i nemmel kapcsolatban nyert teret, els sorban az örömlányok révén.313
 

σézetükben a prostituáltak szexuálisan telhetetlen lények, akik a férfiak gyengeségét 

kihasználva, b nre csábítanak.314
 Gallowich [2010] szerint ez pont ellentétesen m ködikμ mindig 

meg kell vizsgálni az okot, hogy a férfi a családját miért hagyja el.315
 Donovan [2011] szerint is, 

a prostitúció megrendel je a romlottság, és a férfi, a populáris kultúra a prostituált ártatlanságát 

képviseli.316
,
317

 Űármelyik nézetet is fogadjuk el, a vallás néz pontjában a prostituált a házasság 

                                                 
306 ŰτRAI Ákosμ Prostitúció. – Bp.: Print 2000 Nyomda Kft, 2003. 
307 SÁRKÁσY Péterμ Statisztikai vizsgálatok a prostitúció kérdéskörben. – In. Statisztikai Szemle, 2010. 96. évf. 6. sz. – p.:569-588. 
308 HÉGELY Ferenc r. f törzs rmesterμ A prostitúció egyes kérdéseir l. – In. Űelügyi Szemle, 19ι6. 1Ő. évf. 2. sz. – p.: 72. 
309 LÉϊERER Pálμ A nyilvánvaló n k. – Űp.μ Új Mandátum Könyvkiadó, 1999. 
310 ωτURTS ωhurchμ Sex and Marríage in England, 1őι0-1640. – In. Cambridge University Press, 1987. – p.:155-157. 
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312 KALLA Zsuzsaμ Szabálytalan n i életpályák, prostitúció a reformkori Pesten. – In. Kaleidoscope, 2010. 1. évf. 1. sz. – p.:197-226. 
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184. 
314 VAN DER MEER Theo: Medieval Prostitution and the Case of Sexual Identity. – In. Journal of Womens History, 1999. 11. évf. 2. sz.- p.: 

178-185. 
315 GALLτWIωH Jen μ A férfi h sége a n  h sége. – In. Budapesti Negyed – Regényes mindennapok, árnyékos negatívumok különszáma, 
2010., 1κ. évf. 3. sz. p.μ 1őκ. 
316 DONOVAN Brian, BARNES Toni: Narratives of Sexual Consent and Coercion. – In. Law & Social Inquiry, 2011. 36. évf. – p.: 597-619.  
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és a család intézménye ellen vét. Az Egyház szemében, a hagyomány rz  családkép, a 

társadalmi ideál csakis egy lehetμ két szül  (anya és apa), és legalább három gyermek.318
 Ha 

valaki erkölcsösnek vélt beállítódásból, Isten ellen való véteknek tekinti ezt a tevékenységet, 

akkor b nbocsánatot nyerve, a karitatív lelki gondozás, esetleg valamilyen állami kontroll 

keretében megtisztulhat.319
 Az Egyház társadalmi intézményeket, és programokat dolgoztatott ki. 

A statisztikai adatok nem voltak túl meggy z ek, e kísérlet kudarcba fulladt.320
 A prostitúcióval 

kapcsolatos vallási nézet tanulmányozásakor Farleyn [2010] kívül olyan szerz t, aki a vallási 

kérdéskört a prostituáltak oldaláról vizsgálná, nem találtam. Farley [2010] megállapította, hogy, 

míg a férfi-b nöz  er sen degenerálódik, addig a prostituált, a b nelkövetés során mindvégig 

vallásos marad, hitét a büntetés után sem veszíti el. A szerz  σápoly egyik legzsúfoltabb 

negyedében bordélyházakat tanulmányozottμ minden egyes bordély bejáratának falán egy 

Madonna kép lógott. Mikor megkérdezte, hogy miért, egybehangzó választ kapottμ amikor a 

lányok az aktust lebonyolítják, úgy azt Isten háta mögött teszik.321
 Molnár [1κ6ι-1944] veti fel 

el ször, hogy a n  elzüllésének alapvet  indoka a férfi anyagi csábítása.322
 Forrai [1990] az els  

szerz k között volt, akik felvetették, hogy a felhasználók, a vásárlók – mai néven kliensek -, 

éppen olyan b nösek, ha nem jobban, mint a bukott lányok.323
  

 

A fentiek részletes elemzésén és értékelésén keresztül, a prohibicionista modellel kapcsolatos 

SWτT/GYELV analízist elvégeztem, amelynek során az er sségek, gyengeségek, lehet ségek és 

veszélyek tekintetében az alábbiakat állapítottam megμ 
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1. számú táblázat a prohibicionista modell SWτT analízise 

Er sségek Gyengeségek 

 σem áll rendelkezésre.  Űiológiai stigmatizáció, megbélyegzés, el ítélet 
 Fokozott rend ri beavatkozás (rend ri túlkapások) 
 Az emberi-, és alkotmányos jogok gyakorlásának 

ellehetetlenülése. 
 Az áldozati reszocializáció érvényesíthetetlensége. 
 A futtatók/futtatói hálózatok felderítésének hiánya 

 ϊevianciaelméletek, gy lölet-b ncselekmények 
kialakulása. 

 Az áldozatvédelemmel kapcsolatos intézkedések 
hiánya. 

 

Lehet ségek Veszélyek 

 Az állam prostitúciós gazdaságpolitikájának 
részletes kidolgozása. 

 Az alkalmazott jogi szabályozás a nemzetközi 
szabályozással éles ellentétbe kerül. 

 Az alkotmányos-, és emberi jogosultságok 
gyakorlása veszélybe kerül. 

 Az igazi b nelkövet k (futtatók, hálózatok) 
szankcionálása nem valósul meg, a joggyakorlás és 
jogalkalmazás veszélybe kerül. 

 A társadalom által kirekesztett populációk 
(prostituáltak) jelennek meg, akiknek a 
joggyakorlása szintén veszélybe kerül. 

 

 

Az állam olyan mérték  büntet politikája, mint a prohibicionizmus, alapvet  emberi értékeket 

sért. A tiltó-modell er sséggel nem rendelkezik. Gyengeségei között a biológiai stigmatizációt, a 

megbélyegzést és az el ítéleteket találjuk. A biológiai stigmatizáló fajelmélet, a deviancia-

jelleg  rend ri intézkedések sorozata gy lölet-b ncselekmények megvalósulását teszi lehet vé. 

A fokozott rend ri beavatkozások gyakran rend ri túlkapásokban nyilvánulnak meg, amelynek 

során a hatóság tagjai nem a futtatókat, hanem a hatalmukkal visszaélve a prostituáltakat 

szankcionálják, agresszionálják. Azért valakit megbélyegezni, mert az adott társadalmi, erkölcsi 

magatartási szabályokat nem követi, nem lehet. Tekintettel arra, hogy az áldozati reszocializáció 

nem érvényesül, ezért a tiltó szabályozással azt érjük el, hogy a prostituált sem a hatósághoz, 

sem karitatív jelleg  intézményhez sem fordulhat, a rend rség üldöztetése és a futtatók 

kizsákmányolása között, csak magára számíthat. 324
 Ebb l adódóan a modell alkalmazása az 

emberi-, és alkotmányos jogok gyakorlása ellehetetlenülésének, a kirekesztett populációk 

megjelenésével, és a joggyakorlás, és a helytelen jogalkalmazás veszélyével járhat. Minden ilyen 
                                                 
324 KτVÁωS István r. f hadnagyμ Az üzletszer  kéjelgéssel kapcsolatos rend ri visszaélések etikai vonatkozásai. – In. Űelügyi Szemle, 201ő. 63. 
évf. Ő. sz. p.μ 99-125. 
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elem a nemzetközi joggal való éles ellentét eshet ségét veti fel. A tiltó-modell lehet ségét 

egyedül a gazdasági megközelítésben látom. Amennyiben megteremtenénk a lehet ségét annak, 

hogy a prostituált, a tevékenységét önállóan, járulék-megfizetését követ n, futtatói hálózat nélkül 

gyakorolhatná, úgy a feketegazdaságba kerül  összegek csökkennének, valamint az állam, a 

végrehajtást, saját szabályozó-rendszerén keresztül felügyelhetné.  

 

A jóléti társadalmakban a ι0-es évekig elfogadott, úgynevezett kezel  kriminálpolitikát, illetve a 

posztmodern államok jelent s hányadában kés bb uralkodóvá vált rendpárti stratégiát összevetve 

láthatóvá tehet k mindazon összefüggések, amelyek a modernizációs átalakulás társadalmi 

következményei és a kriminálpolitika viszonylatában meghatározó jelent ség ek, és amelyek 

dönt  mértékben befolyásolták a b nözés kihívásaira adott politikai válaszokat. A rendészeti 

taktika és az igazságszolgáltatás a ι0-es években felgyorsult változtatásai mellett a jóléti 

társadalmak az egyre nyomasztóbbá váló b nözést még a korszer  tudomány és a b kez  állam 

szociálpolitikai eszközeivel kezelhet nek vélték.325
 Az államoknak a prohibíció hatékonyságába 

vetett hite azért bizonyult illúziónak, mert a kriminálpolitikai eszközöket latba vev  rendszer 

eleve elégtelen.326
 σagyon kevés államban (pl. Spanyolországban) szeretnék már csak betiltani a 

prostitúciót.327
 A prostitúciót büntetésekkel megszüntetni nem lehet. Annak az okai 

szüntetend ek meg.328
  

 

3.2. A REGLEMENTÁCIÓS MODELL 
 

σehéz feladat olyan modellt alkotni, amely a prostituáltak és a közérdek közötti konfliktust 

feloldja, ugyanakkor a prostituáltakat a kizsákmányolástól, a diszkriminációtól hatékonyan 

megvédve, segíti a munkából való kilépését.329
 Amit az állam a XIX.-XX. században a tiltással 

megoldani nem tudott, azt keretek közé szorító szabályozással próbálta meg elérni. A 

reglementációs modell el ször Franciaországban, a napóleoni id szak után vált elfogadottá. A 

rendszert azért alkalmazták, hogy a császárság különböz  gyarmatain tartózkodó hadsereget a 

nemi betegségek elterjedését l megvédjék. Franciaországban a stratégiát egy francia orvos 
                                                 
325 KAωZIŰA Antalμ A szabadság rendje. – In. Űelügyi Szemle, 2003. ő1. évf. 2-3. sz., - p: 40-41. 
326 ŰτRAI Ákosμ Prostitúció. – Bp.: Print 2000 Nyomda Kft, 2003. 
327 ωARRAωEϊτ Rosarioμ A spanyol kormány álláspontja a prostitúciórólμ Spanyol társadalmi vita a prostitúcióról, - In: EKBERG Gunilla 

(szerk.)μ Szeminárium a prostitúció törvényesítésének hatásairól. – Űp.μ Forgács Zsuzsa és Juhász Géza kiadó Vállalat, 2002. – p.: 1-70. 
328 MτLσÁR Lajosμ Az erkölcsök, a közegészség és a prostitúció In. Űudapesti σegyed – Regényes mindennapok, árnyékos negatívumok 
különszáma, 2010., 1κ. évf. 3. sz. p.μ 6ι-101. 
329 FEHÉR Lenke ϊr.μ Prostitúcióra kényszerítés, emberkereskedelem. – In. Űelügyi Szemle, 199κ. Ő6. évf. 3. sz. – p.:32-38. 
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Parent du Chatelet [1790-1κ36] nevéhez kötik, aki vizsgálatai alapján arra a következtetésre 

jutott, hogy a rostitúció a nemi betegségek f  forrása, amit a közegészségügy érdekében kontroll 

alatt kell tartani.
330

 Igaz, hogy f  m vet a „ϊe la prostitution dans la ville de Paris” 

könyvformában csak halála után, 1κőι-ben adták ki, de 1κ21-1κ36 között a témában való 

jártasságát számos publikációval bizonyította. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy 

Franciaországban nem  volt az els , aki e szabályozás mentén a prostitúció jelenségét 

kontrollálni kívánta. Az 1ικ9-es francia forradalmat követ en, 1κ02-ben a Bureau des Moeurs 

Paris a „Sex, szociális higiénia, és kétél  kard” nev  közigazgatási rendeletében (társadalmi 

reformjában) már életre hívta ezt a modellt. E rendszer σapoleon intézkedésének hatására 

Hollandiában 1κ10-ben, Franciaországban pedig 1κ13-ban ért véget, majd csak a du ωhatelet féle 

id szakban tért újra vissza 1κő1 id szakában. A stratégia dominanciája így f z dik du ωhatelet 

nevéhez. A reglementáció hívei a prostitúció jelenségét szükséges rossznak tekintették, szabad 

létezését nem fogadták el. A tiltás eredményre nem vezet, egyoldalú módszerekkel felszámolni 

azt képtelenség. Hogy az állam a társadalom többségét a kéjn kt l megvédje, a prostitúció 

szabályozását állami ellen rzés alá vonta.331
 A prostitúció fokozatos felszámolása, a „fert zött 

területek” állandó és hatékonyabb figyelemmel kísérése, a prostituált életmódot folytató n k 

kilétének ismerete, tevékenységük figyelemmel kísérése, a jelenség szabályozása szempontjából, 

hatékony eszközt képez. Ez lehet csak az el feltétele annak, hogy az állam, a prostituáltakkal 

szemben eredményes közigazgatási, vagy büntet jogi eszközöket alkalmazhasson.332
 A modell a 

prostitúciós jelenség üldözését csak késlelteti, de nem szünteti meg, ugyanis a büntet szankcióra 

-, mint végs  eszközre – akkor kerül sor, ha a közbeiktatott szabályozást, a kontroll elemeit nem 

tartják tiszteletben. A modell azt a benyomást er síti, hogy a jelenség társadalmilag elfogadásra 

került, mert, ha „nem vagyunk valami ellen, akkor érte vagyunk.” (Az idézet érdekessége, hogy 

az Kádár János [1912-19κ9] magyar politikus egyik kedvenc ideológiáját képezte.)333
 Űár ez 

annak a jelentését is felvetheti, hogy a hatalom e terület kézben tartásáról nem mondott le, 

csupán kedvezményeket adott annak gyakorlására. Ezért van szükség arra, hogy az állam a teljes 

dekriminalizáláshoz kapcsolódó negatív következményeket különböz  szabályozási stratégiákkal 

                                                 
330 BENETT David: Libidinal Economy, prostitution and consumer culture. – In. Textual Practise, 2010. 2Ő. évf. 1. sz. – p.: 93-121. 
331 AσKA Lászlóμ ELTE Történelemtudományok ϊoktori Iskola Új- és Jelenkori Magyar Történeti Programjának 2009. május ι-i 

konferenciakötete. – Űp.μELTE kiadó, 2001-2010. 
332 KτVÁωS Imreμ A prostitúció rend ri kérdései. – In. Rendészeti Szemle, 19őő. 9. évf. 6. sz. - p.: 508-518.  
333 KÁϊÁR Jánosμ Válogatott beszédek és cikkek 19őι-1974. – Űp.μ Kossuth Kiadó, 19ιő. 
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csökkentse.334
 A toleráns viselkedésmód, és az állami szabályozó-felügyelet dualista igénye, egy 

három pilléren nyugvó rendszert alkotott meg, amelynek elemei között a zárt helyek, azaz a 

bordélyok létesítése, azok állandó hatósági felügyelete, és a marginalizált közösség kontrollja 

szerepelt.
335

 A három pillérb l álló rendszer szerint a zárt helyek lehet séget teremtenek arra, 

hogy a prostituáltak a tevékenységük gyakorlását a közterülett l elzárva, a köznyugalom 

megzavarásának lehet sége nélkül végezzék, az állandó hatósági felügyelet, így például az 

egészségügyi ellen rzés a nemi betegségek terjedésének szab gátat, míg az erkölcsi és etikai 

síkon húzódó egyén és deviáns csoport közötti konfliktusforrás kezelésére a kozösség kontrolla 

hivatott. A nyilvánosház valamennyi szakmailag aktív tagját regisztrálják, engedéllyel látják el, s 

emellett mindannyian orvosi felügyelet, rendszeres ellen rzés alatt állnak.
336

 Ez a rendszer nem 

jelent mást, mint, hogy a rend rség a prositutáltakról egy hatóságilag ellen rzött és engedélyezett 

egészségügyi nyilvántartást vezet.337
,
338

 Ennek két objektív feltétele vanμ a társadalmi 

er feszítést támogató rend ri közrem köd -, valamint az egészségügyi sz rések végrehajtásához 

szükséges orvosi szerv tevékenysége. 339,340
 ϊolgozatomban a rendszer két eleme közül els ként 

az orvosi engedélyezéssel és az a hátterében megbúvó nemi betegségekkel, majd azt követ en a 

rend rségi ellen rzésekkel foglalkozom. Pest-Űudán a francia vegyes (tehát a bordélyokat és az 

egyéni, illetve a társult prostitúciós formákat is egyaránt enged , rend rségi engedélyhez és 

orvosi kontrollhoz kötött) reglementációs rendszer bevezetésére el ször a szabadságharcot 

követ en 1κ6ι-ben került sor, amelyet egészen a σew Yorki Egyezmény kihirdetéséig, egészen 

1955-ig alkalmaztak. A reglementáció második periódusa (a rendszerváltás után 19κκ-1990 utáni 

id szak), mint félreglementáció volt csak értelmezhet .341
 A két korszakra jellemz  jogszabályok 

értelmezésében, és azok helyes kronológiai felhasználásban Prof. ϊr. habil Forrai Judit [19Ő9-] 

m vei irányadóak voltak számomra, amelyb l kiderült, hogy a reglementáció a jogalkotás során 

több formában, újabb és újabb szabály, vagy körrendelet módosításában jelent meg. A f városi 

helytartó-tanács, a 20ι2. számú rendelettel 1κ2ι-ben elrendelte, hogy a kéjn k vizsgálatát a 

                                                 
334 FEHÉR Lenke ϊr.μ A prostitúció valósága és a szabályozási modellek. – In. Űelügyi Szemle, 199ι. Őő. évf. Ő. sz. – p.: 14-27.  
335 PETRÁσYI Tamásμ Társadalmi problémák a mai Magyarországon. - In. VALωSIωSÁK Imre (szerk.)μ Rendvédelmi Füzetek. – Bp.: 

Rend rtiszti F iskola, 2010. - p: 107-110. 
336 ŰτRAI Ákosμ Prostitúció. – Bp.: Print 2000 Nyomda Kft, 2003. 
337 ŰτRAI Ákos ϊr.μ A prostitúció jogi szabályozásának anomáliái, a jelenség hazai kezelésének alternatívái. – In. Kriminológiai Közlemények, 
199ι. őő. évf. 1. sz. – p.: 284-314. 
338 ϊÉRI Pál r. rnagyμ A prostitúció néhány kérdéséhez. – In. Űelügyi Szemle, 196ő. 3. évf. 3. sz. – p.: 74-78.  
339 TÓTH Lászlóμ A n kereskedelemmel és a prostitúcióval kapcsolatos nemzetközi egyezmények. – In. Űelügyi Szemle, 1990. 2κ. évf. κ. sz. – 

p.: 106-107. 
340 HELLER Farkas Tamás ϊr.μ A prostitúció id szer  kérdései. – In. Űelügyi Szemle, 196ő. 3. évf. 7. sz. p.: 46-59. 
341 ŰτRAI Ákosμ Prostitúció. – Bp.: Print 2000 Nyomda Kft, 2003. 
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városi orvosok személyesen kötelesek elvégezni.342
 A helytartó-tanács a rend rség 

újjászervezését, 1κ36-ban jogszabályi úton megvalósította. A jogszabály a f kapitány feladatává 

tette a kéjn k összeírását, a bárca kiadását, a vizsgálatokat, valamint a titkos prostitúció 

szankcionálását.343
 A Kereskedelmi Minisztérium a 6ő69. számú rendelettel, 1κŐκ-ban elrendeli, 

hogy a tisztiorvosok a bujaenyvben szenved ket díjazás nélkül, kórházakban gyógyítsák, és 

ellen rizzék.344
 1867-ben újabb szabályzót adtak ki, amely a bordélyokról, az orvosokról, és a 

rend rség feladatkörér l rendelkezett.345
 Ezt a közegészségügy rendezésér l szóló 

törvénycikkely tette lehet vé.346
 Ezt követte 1κκ1-ben kiadott rendelet, azaz a f városi 

Rend rség létrehozása, akiknek feladatuk volt intézkedni a közrend, a közerkölcsiség és 

szemérem érdekeinek megóvása érdekében.347
 Az 1884-ben kiadott újabb rendelet a prostitúció 

hazai történelmében új korszakot nyitottakμ a rendelet a magánkéjn ket elismerte, és 

m ködésüket szabályozta.348
 1900-ban újabb szabályrendeletet dolgoztak ki, amelyben el ször 

jelennek meg a garniszállók, mint a tevékenység helyszíne.349
 1907-ben jelent meg egy 

közgy lési szabályrendelet, amely a kizsákmányolás elleni védelmet, és a titkos kéjelgés 

elnyomásáról irányuló intézkedéseket összegzi. (Az egészségügyi lapos kéjn  intézményes, 

igazolványos kéjn re módosul, azonban a hatósággal való viszony megmaradt, a róluk vezetett 

listát a rend rorvosok titkosan kezelték.)350
 A reglementációs szabályrendeletek a várt eredményt 

produkálni nem tudták. A kéjn k számával együtt n tt a bujakórban szenved k száma.351
,
352

 A 

fentiekre tekintettel 1926. évben jelenik meg az utolsó belügyminisztériumi körrendelet, 

amelynek a prostitúcióval kapcsolatos nemi betegségek terjedése a f  tárgya. Különlegessége 

volt, hogy lehet vé tette azon férfiak kivizsgálását is, akik prostituált n ket igénybe vettek. A 

törvény a bordélyházak m ködését is beszüntette.353
 A budapesti szabályrendeletek többféle 

prostituáltat különböztettek meg. Az engedélyezett kéjn k bárcával vagy igazolvánnyal 

                                                 
342 A f városi helytartó-tanács 20ι2. számú rendelete – a kéjn k városi orvosi vizsgálatáról -, hatályba lépettμ 1κ2ι. szeptember 0Ő-én 
343 V. Ferdinánd által meghozott 1κ36. évi törvénycikkek, különös tekintettel a 1κ36. évi XVI. Törvénycikk - a bírói ítéleteknek okokkal leend  
támogatásáról -, hatályba lépett 1κ36. április 0ő-én, 
344 A Kereskedelmi Minisztérium 6ő69. számú rendelete – a kéjn k katonaorvosok általi ellen rzésér l -, hatályba lépettμ 1κŐκ. november 16-án 
345 A 33ŐιŐ/1κ6Ő számú f városi szabályrendelet - Szabályok a kéjelgésr l, bordélyházakról és kéjhölgyekr l -, hatályba lépettμ 1κ6ι. év október 
30-án 
346 1κι6. évi XIV. Törvénycikkely – a közegészségügyr l -, hatályba lépettμ 1κι6. február 13-án, 
(http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5727) (letöltés idejeμ 2016.0ι.09.) 
347 1κκ1. évi XXI. Törvénycikk - a Budapest-f városi rend rségr l -, hatályba lépettμ 1κκ1. június 22-én, 
(http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5978) (letöltés idejeμ 2016.0ι.09.) 
348 A κ3ι/1κκŐ. számú szabályrendelet – a kéjelgésügy szabályozására -, hatályba lépettμ 1884. december 22-én  
349 1900/Ő9Ő6ő. számú f kapitányi szabályrendelet – a kéjelgés szabályairól -, hatályba lépett 1900. december 01-jén 
350 190ι. F városi szabályrendelet a garniszállókról -, hatályba lépettμ 1909. április 10-én. 
351 AσKA Lászlóμ A budapesti prostitúció és szexpiac története a boldog békeid kben. – In. Valóság, 2006. év, Ő9. évf. 6. sz. – p.:1-10. 
352 SZÉωSÉσYI Mihályμ Garniszállók és kéjn telepek. – In. Rubiconline, 1998. 6. sz. – p.: 1-7. 
353 60.100/1926 BM rendelet – a prostitúció rendészetének országos szabályozásáról -, hatályba lépettμ 192ι. május 1Ő-én 
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(korábban egészségügyi lappal) rendelkeztek. A bárcát kiváltó kéjn k munkahelye szerint három 

típust különböztettünk megμ a bordélyházakban, a lakásokon (magánkéjn k) és alkalmi helyen, 

az utcán, illetve a találkahelyeken, a magánkéjn -telepeken, és az éjjeli kávéházakban és 

mulatóhelyeken dolgozókra (futó-, és bárcás). Az igazolványos kéjn k a nyilvánosházak 

kivételével ezen helyek mindegyikén dolgozhattak. Természetesen akadt precedens a titkos 

prostitúció gyakorlására is.354
 A rendszerváltás után a félreglementációt az 19ικ. évi IV. törvény 

1993-as módosítása jelentette. Ett l kezd d en a prostitúció b ncselekménynek nem 

számított.355
  Helyére az 1999. évi XIX. törvény lépett, amelynek mai hatályos alakját a 2012. 

évben kiadott új szabálysértési törvény képezi. Mindkett  alapvet  lényege, hogy, amennyiben 

egy településen a prostitúció tömegessé válik, az Önkormányzat köteles a kéjelgés folytatására 

külön területet kijelölni. Amennyiben a prostituált a törvényben meghatározott védett övezeten 

belül, és nem a kijelölt helyen kínálkozik fel, úgy szabálysértést követ el, szankcionálható. A 

szankcionálás a pénzbüntetést l az elzárásig terjedhet. A törvények közötti különbség, hogy 

1999-ben a büntetést a rend rség, ma pedig a bíróság szabja ki, és az elzárás maximális mértéke 

a kétszerese, a pénzbírság pedig többszöröse a több mint negyven évvel ezel ttinek.356
 A 

modellre jellemz  aktuális kriminálpolitikai és kriminológiai megközelítést el ször a dualizmus 

[1867-191κ], valamint kés bb a félreglementáció alkalmazásával a rendszerváltás [19κκ-1991] 

nagyban befolyásolta. A magyar történelem e két korszakban öntudatlanul talált rá a megoldást 

adó formuláraμ haza és haladás. Hogy ezt megtartani tudja a politikai intézmények síkján a 

katasztrófákhoz vezet  nacionalizmussal-, a radikalizmussal, a társadalmi átalakulás síkján pedig 

a populista, szociális demagógista nézeteket teljes mértékben elutasította. Szépnek, tisztának, és 

építkez nek kellett lennie, amelyre kizárólag a reformizmus, azon belül is a kriminológiai 

megalapozású reformista kriminálpolitika volt képes. A dualizmus tekintetében egy olyan 

jelent s irányzat alakult, amely az aktuális kriminálpolitikai célt nem forradalmi úton, hanem a 

fennálló államrend keretein belül reformok útján kívánja megvalósítani.357
 (Láthatjuk, hogy 

önmagában a prostitúció szabályozásában is ez id ben mennyi jogszabály született.) A reformok, 

a modern polgári igazságszolgáltatás kialakításának igényessége az akkori igazságügyi 

kormányzat európai törekvéseit is jellemezte. Kijelenthet , hogy a dualista magyar kriminológiai 

                                                 
354GÜσTσER Péterμ A soproni prostitúció története. – In. Aetas 199ι. 12. évf. 1. sz. p.μ1-5. 
355 1993. évi XVII. törvény - a büntet  jogszabályok módosításáról -, hatályba lépettμ 1993. Január 01-jén 
356 NAGY László ϊr.μ A Legf bb Ügyészség tájékoztatója a prostitúcióhoz kapcsolódó hatósági tevékenység vizsgálatáról. – In. Jogi Fórum, 
2004.10. évf. 2. sz. – p.: 1-5. 
357 SZAŰÓ Andrásμ Kanadai?Magyar?Szociológus?Kriminológus? – Űp.μ Magyar Tudomány, 1999. 
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a nemzetközi tendenciákkal összhangban volt. Ez azzal is magyarázható, hogy az érintett 

tudományok – pszichológiai, szociológia, kriminológia, orvostudomány, stb. – képvisel i – az 

államon, vagy mecénásokon keresztül - elméleti tételeik bizonyításához és gyakorlati 

felhasználásához nagy anyagi és erkölcsi támogatást kaptak. A dualizmus id szakában a 

b nözéssel foglalkozó szakemberek munkássága két kérdéskörre irányultμ a kriminológia, mint 

új tudomány megalakulása, és a magyarországi b nözés vizsgálata. A kriminológiai els  hazai 

tudósai a b nözést olyan társadalmi jelenségnek aposztrofálták, amelynek el fordulása 

létfeltételekkel magyarázhatóak. A kriminológiával foglalkozó elemz k a hazai b nözés 

helyzetét vizsgálva megállapították, hogy az a társadalmi élet normális velejárója, ez egyénben 

rejl  és az egyénen kívüli okok kölcsönhatásának eredménye. Ez a szociológiai szemlélet Földes 

Űéla [1κŐκ-1945], Irk Albert [1884-19ő2], Vámbéry Rusztem [1κι2-19Őκ] munkásságában is 

megtalálható.358
 A szegénység, a rossz anyagi körülmények, az egzisztenciális helyzet, és a 

b nözés összefüggenek egymással. Tekintettel arra, hogy a szegénység következményei nem 

csak egyéniek, hanem társadalmiak is, ezért az utóbbiak egyikének eredménye lesz a b nözés. A 

b nöz ket pedig reszocializálni szükséges. A reszocializáció keretében Eötvös József [1κ13-

1κι1], és Űalla Károly [1ι92-1κι3] a börtönviszonyokat rendszerezve a rámutattak azokra az 

anomáliákra, amelyek (pl. tipikusan a szegénységb l fakadó) vagyon elleni b nözés el idéz i 

voltak, javaslataikat pedig b nmegel zési szempontokra figyelemmel fogalmazták meg.
359

 A 

dualizmus id szaka alatt a kriminálpolitika aktuális helyzetét nagyban befolyásolta a statisztikai 

rendszerek létrejötte. Földes Űéla [1κŐκ-19Őő] nevéhez köthet  az els  rend rségi statisztikai 

rendszer megalakítása is, innent l kezdve indul meg a b nügyi statisztikai feldolgozás is. A 

kiegyezést követ en gyors ütemben ment végbe a polgári jelleg jelleg  államapparátus és 

jogrend kiépítése. Az aktuális kriminálpolitika a b nelkövetéssel kapcsolatban lév  faktorok 

közül a „küls ” környezeti tényez k szerepét tartotta dominánsnak. A perifériába szorult 

közösségek (prostituáltak, hajléktalanok, melegek) helyzete és a b nözés társadalmi 

összefüggései kutatások tárgyává váltak. Víg [1930-2011], és Szabó [192κ-2011] a b nözés 

társadalmi természetének megismerésére irányuló kísérleteik során világossá tették, hogy a 

b nözést a társadalom alapstruktúrájában lejátszódó folyamatok (példáulμ a tulajdon-, elosztási-, 

és a társadalom strukturális viszonyokra jellemz  ellentmondások) és az ott érvényesül  

                                                 
358 IRK Albertμ Kriminológiai. – Űp.μ Magyar Kriminológiai Társaság, 1912. 
359 MEZEY Űarnaμ A polgári börtönügyi tudományosság a XIX-XX. század Magyarországán. - Inμ ŰÓϊIσÉ Űeliznai Kinga (szerk.)μ A magyar 
börtönügy kutatásának alapjai. - Űudapest, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, 199ι. p.μ 26.-29. 
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törvényszer ségek befolyásolják. Ezek a legtágabb értelemben vett társadalmi viszonyok az 

emberi kapcsolatok rendszerét sokoldalúan befolyásolják, és végs  soron olyan környezeti 

hatásokká alakulhatnak át, amelyek a normaszeg  magatartások közvetlen társadalmi okaivá 

válhatnak.360
,
361

 Gönczöl [1993] tanulmányában is olvashatunk a b nözés szükségletkielégít , 

tanítható, és érzelmileg instruált voltáról.362
 A prostitúció e hármas kritériumnak megfelel, ezért 

is lehetett e korszakoknak központi kérdése. A kriminológiai kutatások eredményeit jól tükrözi, a 

dualizmus végéig is hatályban lev , 1κικ. évi V. törvénnyel elfogadott büntet  törvénykönyv, 

valamint az 190κ. évi Űüntet  novella, amely a liberál-kapitalizmus jogi felfogásának 

megfelel en a klasszikus büntet jogi iskola tanait juttatta érvényre. A félreglementációs 

rendszerek a rendszerváltás [19κκ-1991] utáni aktuális kriminálpolitikai és kriminológiai 

irányzatokat tükrözték. Amint az közismert, 1990-ben Magyarországon – ugyanúgy, mint a 

kilencvenes évek elején a többi közép-kelet-európai volt szocialista országban – a politikai 

rendszerváltással megindult egy olyan politikai, társadalmi, gazdasági átalakulási folyamat, 

amely – az egyes országokban nagyon is eltér  id tartama alatt – azt eredményezte 

(eredményezi), hogy a volt diktatórikus, szocialista berendezkedés  államokból, társadalmakból 

piacgazdasággal rendelkez  jogállam jött (jön) létre. Az is közismert, hogy ez az átalakulás az 

érintett országokban – így hazánkban is – a b nözés jelent s mérték , mennyiség  

növekedésével, min ségi változásával és szerkezeti átalakulásával járt (jár) együtt.363
 Balsai 

[2003] 1990-199Ő. között igazságügy miniszter volt, álláspontja szerint a rendszerváltás büntet  

jogpolitikájának legfontosabb célja, hogy a társadalom elvárásának megfelel en a b nüldözés 

hatékony, a büntet jogi felel sségre vonás pedig biztosított legyen, mindez úgy, hogy az az 

alkotmányos-, és a nemzetközi joggal harmonizáljon.364
 Vastagh [2003] 1994-199κ. között 

igazságügy miniszter volt, álláspontja szerint az akkori kriminálpolitika mindent megtett azért, 

hogy a b nözés változásait nyomon követhesse. Mindez alapján a rendszerváltás utáni ideológia 

szerint, olyan jogpolitika volt követend , amely nemcsak a hazai, hanem az európai és uniós 

tendenciákkal is összhangban van, és azokat teljes mértékben figyelembe veszi.365
 ϊávid [2003] 

1998-2002. között igazságügy miniszter volt, álláspontja szerint az akkori a gyermekek életét, az 

                                                 
360 VIGH Józsefμ Kauzalitás, determináció és prognózis a kriminológiában. – Űudapestμ Akadémiai Kiadó, Űudapest, 19κ0. 
361 SZAŰÓ Andrásμ A b nözés társadalmi produktum. In. Állam- és Jogtudomány, 19ικ. 20. évf. 2. sz. – p.:132-135. 
362 GÖσωZÖL Katalinμ A b nözés társadalmi összefüggései. In. Társadalmi Szemle, 1993. 3. sz. – p.: 37-48. 
363 TAUŰER Istvánμ Rendszerváltás –b nözés, a hátrányos társadalmi helyzet  b nelkövet k. -  In. Űelügyi Szemle, 2003. ő1. évf. ι-8. sz., - p: 

80. 
364 ŰALSAI Istvánμ Interjú az adott korszak büntet politikájáról. -  In. Űelügyi Szemle, 2003. ő1. évf. ι-8. sz., - p: 20-30. 
365 VASTAGH Pálμ Interjú az adott korszak büntet politikájáról. -  In. Űelügyi Szemle, 2003. ő1. évf. ι-8. sz., - p: 20-30. 
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ifjúság biztonságát, a család megtartó erejét, az átlátható és tiszta közéletet, és a javuló 

közbiztonságot teremtette meg.366
 A milleneumi évek, és az uniós jogharmonizáció a 

szabályozási modellek új fejezetét nyithatták meg. Most pedig kronológiai sorrendben vizsgáljuk 

meg a dualizmuskorabeli reglementációs, és a rendszerváltás utáni félreglementációs modell 

tulajdonságait. 

A dualista kori modell els dleges indoka a nemi betegségek terjesztése elleni védelem volt. 

Hégely [19ι6] a nemi betegségeket a prostitúció velejárójaként -, mintha az egymástól 

függetlenül nem is létezhetne – azonosítja.367
 T t s [201ő] m vében olyan levéltári 

dokumentumot dolgozott fel, amiben a XVIII. századtól kezd d en a prostituáltakat biológiai 

fenyegetésnek tekintették (vélhet en a hozzá kapcsolt nemi betegségek terjedésére tekintettel).368
 

A dualista rendszer kriminálpolitikáját követ  emberek nagy része azt vallotta, hogy a prostitúció 

veszélyes tevékenység, ami az egészséget romboljaμ „életveszélyes, képesítés nélküli 

foglalkozás.”369
 A prostituáltak tartják a hidat a lakosság (ügyfelek), és a nemi betegségek 

(szifilisz) között.370
 Racionálisan vizsgálva a kérdéstμ a nemi betegségek terjedésének ilyen 

mérték  közfelháborodottsága megkérd jelezhet , tekintettel arra, hogy az orvostudomány 

súlyosabb problémákkal is állt már szemben (pestis, himl , bár ezek különösképpen csak a 

XVIII. században okoztak gondot), és azok ilyen mérték  ellenállást nem váltottak ki.371
 Az 

orvosi felügyelet megteremtésével, a megel zésre irányuló er feszítéseket, és a közegészségügyi 

figyelmet el térbe helyezték.372
 Számtalan olyan tanulmány készült, ami a fentieket alátámasztja. 

A kábítószer-használat, a védekezés nélküli nemi együttlét, a higiéniás környezet hiánya, stb. 

mind-mind indok a betegségek elterjedésében és elterjesztésében.373
,
374

 Egy prostituált minél 

kevesebbet keres, annál inkább többre lesz hajlandó, ha óvszer nélküli szexuális együttlétért 

cserébe, magasabb összeget ajánlanak fel neki.375
 A lakosság egészsége - a fert zés igazolása 

                                                 
366 ϊÁVIϊ Ibolyaμ Interjú az adott korszak büntet politikájáról. -  In. Űelügyi Szemle, 2003. ő1. évf. ι-8. sz., - p: 20-30. 
367 HÉGELY Ferenc r. f törzs rmesterμ A prostitúció egyes kérdéseir l. – In. Űelügyi Szemle, 19ι6. 1Ő. évf. 2. sz. – p.: 72. 
368 TÖTÖS Áronμ Űordélyházak és Kéjn tartók a polgárosodó σagyváradon. – In. Socio, 201ő. ő. évf. 1. sz. – p.: 77-104. 
369 SOOTHILL Keith, ANDERS Teela: Paying the Price a consultation paper on prostitution. – In. The Journal of Forensic Psichology, 2004. 15. 

évf. 2. sz. – p.: 642-659. 
370 HUANG Zang: Bridge Population sex workers or their Clients. – In. AIϊS care, 2011. 23. évf. 1. sz. - p: 45-53. 
371 FτRRAI Juditμ A prostitúció reformterve a francia forradalom idején. – In. τrvosi Hetilap, 1990. 131. évf. 12. sz.- p.: 641-643. 
372 ϊIÓSZEGHY Miklósμ Veszedelmesen terjed a prostitúció - In. Budapesti Negyed – Regényes mindennapok, árnyékos negatívumok 
különszáma, 2010. 1κ. évf. 3. sz. p.μ 331-334. 
373 SMITH Michael: A Social-Cognitive Analysis of How Young Men Become Involved in Male Escorting. – In. Journal of Sex Research, 2013. 

ő0. évf. 1. sz. – p.: 1-10.  
374 SIMON Morse, BALAON Osofsky: The male street prostitute: A vector for transmission of HIV infection into the heterosexual world. – In. 

Social Science and Medicine, 1993. 32 évf. – p.: 535–539.  
375 ZANG Chen: Unprotected sex with their clients amon low-paying female sex workers in soutwest China. – In. AIϊS ωare, 2013. 2ő. évf., p.μ 
503-507. 
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nyomán – drasztikusan romlott.
376

,
377

,
378

,
379

 A fert zés kockázata a szifilisz, gonorrhea között 

marginalizálódott (a HIV, és AIϊS fert zések az 19κ0-as évek végének kiemelked  problémája 

volt).
380

 Űodor és társai [196Ő] úgy tartották, hogy ebb l a szempontból els sorban a 

külföldiekre specializált fels  kategóriába tartozó prostituáltak veszélyesek, akik megbetegedve 

esetleg sorozatos fert zéseket idézhetnek el . A gonorrhoeás megbetegedés terjesztésében - 

f leg a prostituáltak alsó rétege a jelent s tényez .381
 Ez a prostituáltak és futtatóik 

tevékenységére kihatással voltμ ha a nemi betegségek terjesztése a prostituáltakhoz köthet , 

akkor a szolgáltatást kevesebb ügyfél veszi igénybe, csökken a bevétel. 382
 Mivel az állam nem 

szerette volna, hogy Magyarország f városa egy második Gomora vagy Sodoma hírébe jusson, 

ezért a f városi hatóságok a prostitúció korlátozására vonatkozó határozatainak érvényt 

szereztek.
383

 Az els  írásos bizonyíték erre 1κ63-ból került el , amikor Grosz Lajos, az Orvosi 

Rend rség cím  könyvében leírta, hogy a bujakór legközelebbi fert z  forrásai egyértelm en a 

kéjhölgyek, ezért számukat korlátozni, a fert zöttséget legalább egy héten kétszer ellen rizni 

kell. A már megbetegedett bujakóros kéjn ket pedig kórházi zárt osztályon kell elhelyezni.384
 

Mivel a betegek száma napról napra emelkedett, így a kórházakban már elhelyezésükre lehet ség 

nem volt. A rend rség szempontjából ez kiváltképp fontosnak számított, hisz hiába végeztek 

volna ellen rzést, ha nincs olyan hely, ahová a betegeket elhelyezhetnék.385
 Az államhatalom 

ezért elrendelte, hogy a hatóság munkavégzése, és az orvosi felügyelet a betegség terjedésének 

megel zésére irányuljon.386
 Az állami intézkedések, valamint a hatósági ellen rzések mellett az 

egészségügyi szakemberek meggy z  érveket sorakoztattak fel, amely utat engedett a rend rség 

e szabályozási területén megvalósított intézkedéssorozatainak.387
,
388

 A prostitúció visszaszorítása 

                                                 
376 SτLτMATτVA Mariannaμ Vita a prostitúció legalizálásáról az τrosz Föderációban. - Inμ EKŰERG Gunilla (szerk.)μ Szeminárium a 
prostitúció törvényesítésének hatásairól. – Űp.μ Forgács Zsuzsa és Juhász Géza kiadó Vállalat, 2002. – p.: 1-70. 
377 SALAMOVNA Inna: Public Opinion About Prostitution and Measures to Prevent It. – In. Sociological Research, 2009. Őκ. évf. 3.sz. – p.: 82-

90. 
378 JUNG Minsoo: Sexual, Behaviors and Social Characteristics of Female sex Workers and Risks is Sexually Transmitted Infections. – In. Sex 

ϊisabil,2013. 31. évf. – p.: 421-431. 
379 HτRTτŰÁGYI Richárdμ A prostitúció problémái. – In. Űelügyi Szemle,196ι. ő. évf. 2. sz.- p.: 124-125. 
380 VALESQUEZ Michele: Tuberculosis testing among populations with high Risk in Tijuana. – In. Rev Panam Salud Publica, 2012. 32. évf. 1. 
sz. – p.: 29-36. 
381 ŰτϊτR Endre ϊr. r. rnagy és SZ ωS János ϊr. r. századosμ A prostitúció helyzete a f városban. – In. Űelügyi Szemle, 196Ő. 2. évf. 6. sz. – 

p.:27-34. 
382 BLANKENSHIP Kim: Community Mobilisation Supplementary Issue. – In. AIϊS care, 2010. 22. évf. 1. sz. – p.: 1629-1636. 
383 ϊτRτS Gábor ϊr.μ A b n f városa. - In. Budapesti Negyed – Regényes mindennapok, árnyékos negatívumok különszáma, 2010. 1κ. évf. 3. 
sz. p.: 132. 
384 FτRRAI Judit ϊr.μ Visszatekintés a budapesti prostitúció múltjára. – In. Űelügyi Szemle,199ι. Őő. évf. ő. sz.- p.:105-119. 
385 ϊIÓSZEGHY Miklósμ Veszedelmesen terjed a prostitúció - In. Budapesti Negyed – Regényes mindennapok, árnyékos negatívumok 
különszáma, 2010. 1κ. évf. 3. sz. p.μ 331-334. 
386 SMURA Jánosμ A közterületi prostitúció szabályozása Veszprémben. – In. Űelügyi Szemle, 200Ő. őŐ. évf. Ő. sz. –p.:91-94. 
387 ZANG Chen: Unprotected sex with their clients amon low-paying female sex workers in soutwest China. – In. AIϊS ωare, 2013. 2ő. évf., p.μ 
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érdekében, a Rend rség akciótervet dolgozott ki.389
 A rend rség a prostituáltak viselkedését 

állandó figyelés alatt tartotta.390
 τperatív területen pedig titkos adat-, és információszerzés került 

bevezetésre.391
 Az intézkedés-sorozat a prevenciót t zte ki célul, azonban, ha valaki az 

ellen rzés alól kivonta magát, szankcionálásra számíthatott (bírság, elzárás, stb.)392
 Az ész 

nélküli helyszíni bírságolás növeli a reális esélyét annak, hogy a lányok ne védekezzenek, így 

magasabb profitra tehetnek szert, amelyb l a futtatót, és a bírságot is ki tudják fizetni. Ez az 

értelmetlen intézkedés valóban növelheti a fert z  betegségek terjedésének lehet ségét.393
) A 

megtett intézkedés ellenére a kéjn k száma legtöbbször progresszív arányban emelkedett.394
 A 

rend rség viszont javulást konstatált. Indoklásában kifejtette, hogy a statisztikai mutatók hiába 

növekedtek, a prostitúcióval kapcsolatos megbotránkoztató állapotok viszont alábbhagytak.395
,
396

 

Doros [1892-19κ0] a fenti számadatokról nyilvántartást vezetett, részletesen elemezte az 1κιŐ-

1κ9Ő, és az 1κ9ι-1κ9κ közötti id szakotμ 

                           

                                                                                                                                                             
388 YANG Xia: Risky sexual behavior among female entertainment workers in China: Implications for HIV/STD prevention intervention. – In. 

AIϊS Education & Prevention, 200ő. 1ι. évf. Ő. sz. – p.:143-156. 
389 ϊτHY Jen  r. rnagyμ Az üzletszer  kéjelgés bizonyításának tapasztalatai. – In. Űelügyi Szemle,19ι6. 1ő. évf. 12. sz. – p.: 73. 
390 BODA ϊezs  ϊr.μ Jelentés a Űudapesti Állami Rend rség 190κ. évi m ködésér l, az erkölcsrendészet. - In. Budapesti Negyed – Regényes 
mindennapok, árnyékos negatívumok különszáma, 2010.1κ. évf. 3. sz. p.μ 1Őι-154. 
391 SZILÁGYI Gézaμ Horváth Anna levele volt kéjtartójához, valószín leg Űenke Rózához. - In. Budapesti Negyed – Regényes mindennapok, 
árnyékos negatívumok különszáma, 2010.1κ. évf. 3. sz. p.μ 222.. 
392 ϊIÓSZEGHY Miklósμ Veszedelmesen terjed a prostitúció - In. Budapesti Negyed – Regényes mindennapok, árnyékos negatívumok 
különszáma, 2010. 1κ. évf. 3. sz. p.μ 331-334. 
393 ZANG Chen: Unprotected sex with their clients amon low-paying female sex workers in soutwest China. – In. AIϊS ωare, 2013. 2ő. évf., p.μ 
503-507. 
394 KEϊVESSY Györgyμ A kéjn k száma a népesség számához viszonyítva. - In. Budapesti Negyed – Regényes mindennapok, árnyékos 
negatívumok különszáma, 2010. 1κ. évf. 3. sz. p.μ 1κ0-181. 
395 ϊτRτS Gábor ϊr.μ σyilvános házak és kéjn k száma kerületenként 1κιŐ. és 1κ9Ő. években. - In. Budapesti Negyed – Regényes 

mindennapok, árnyékos negatívumok különszáma, 2010. 1κ. évf. 3. sz. p.μ 1κő.  
396 ϊτRτS Gábor ϊr.μ σyilvános házak és kéjn k száma kerületenként 1κ9ι. és 1κ9κ. években. - In. Budapesti Negyed – Regényes 
mindennapok, árnyékos negatívumok különszáma, 2010.1κ. évf. 3. sz. p.μ 1κ6-187.. 
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A nyilvántartásokkal kapcsolatban említést kell tennünk ϊoros [1κ92-1980] azon 

megállapításáról, miszerint a nemi betegségek terjedésének legels  és legfontosabb 

társadalomegészségügyi okát a promiscuitásban kell megjelölnünkμ „a ragály terjedés mértéke is 

szoros kapcsolatban áll a promiscuitás fokával és megállapítható, hogy minél nagyobb méreteket 

ölt valamely népességben vagy néprétegben a nemi keveredés, annál gyakoribb ott a nemi 

betegségek fellépte.”397A belügyminisztérium statisztikái szerint több ezer letartóztatás történt, 

amelyet az erkölcsrendészei osztályon dolgozó detektívek és polgári rend rök foganatosítottak. 

A letartóztatások a titkos és lánykereskedésbe fajuló bordélyházi tulajdonosokat, és kéjn iket 

érintették. A tett intézkedések kedvez  hatása már hónapok alatt szemmel látható 

volt.
398

,
399

,
400

,
401

 1881-ben a rend rség saját hatáskörében rend rorvosokat kezdett 

foglalkoztatni. A rend rorvos feladata az egészségrend ri ügyekben, a militarizált kereteken 

belül, az ellen rzési, a döntési és a véleményezési jog gyakorlása volt. Az erkölcsi megítélés 

színtere így egyfajta rend ri medikalizált, szabályozott formában m ködött. Míg az általános 

rend r-orvos szemlélet a prevenciót, és a kezelést szükségeltette, addig voltak olyan orvosok (pl. 

Dr. Forel [1848-1931]), a prostitúciót nem megt rni, hanem egyenesen üldözni kívánták. 402
 A 

nemi betegségek terjedéséért és terjesztéséért egyoldalúan a prostituáltakat felel sségre vonni 

nem lehetséges. Az 1926-os korábban hivatkozott belügyminisztériumi körrendelet tette lehet vé 

azt, hogy a prostituáltakat igénybe vev  férfiakat is vizsgálhassák. 1926. el tt erre sem 

precedens, sem pedig gyakorlat nem volt, a szabályozás így az ügyfelek, és a futtatók 

vizsgálatára nem terjedt ki. A fentiekb l következésképpen milyen empirikus bizonyíték áll 

rendelkezésre, hogy a terjesztésért nem k, vagy részben nem k voltak a felel sek?! σincs 

olyan empirikus bizonyíték sem, ami azt igazolná, hogy a prostituáltak különböz  csoportjai a 

védekezésre nem ügyelnek, óvszert milyen gyakran használnak.403
,
404

,
405

 Az viszont mai 

szemmel kézzel foghatóan bizonyítható, hogy σagyon sok prostituált (n -, és lány), a nemi 

                                                 
397 ϊτRτS Gábor ϊr.μA nemi betegségek kérdése Űudapesten. – In.μ ILLYÉS Lajos ϊr. (szerk.)μ Statisztikai Közlemények, Űp.μ Űudapest 
Székesf város Házinyomdája, 1930., p.μ11Ő. 
398 ŰτϊA ϊezs  ϊr.μ Jelentés a Űudapesti Állami Rend rség 190κ. évi m ködésér l, az erkölcsrendészet. - In. Budapesti Negyed – Regényes 
mindennapok, árnyékos negatívumok különszáma, 2010. 1κ. évf. 3. sz. p.μ 1Őι-154 
399 TτLϊY Józsefμ A prostitúcióról szóló angol törvény. – In. Űelügyi Szemle,19ι3. 11. évf. 6. sz. – p.: 126. 
400 MURPHY Alexandra: Vice Careers The changing Countours of Sex Work in NY. – In. Qual Sociol, 2006. 29. évf. 2. sz. – p.: 129-154 
401 σÉMETH Zsoltμ Új jelenségek a b nözésben, pedofília és fiatalkori prostitúció. – In. Űelügyi Szemle, 199ι. Őő. évf. 12. sz. – p.: 49-55. 
402 FτRRAI Judit ϊr.μ Visszatekintés a budapesti prostitúció múltjára. – In. Űelügyi Szemle,199ι. Őő. évf. ő. sz.- p.:105-119. 
403 BROWN Kate: Participation and young people involved in prostitution. – In. Wiley Interscience, 2006. 15. évf. 2. sz. – p.:294-312.  
404 WALKOWITZ Judith: Prostitution and Victorian Society: Women, Class, and the State. – Cambridge: Cambridge University Press, 1983.  
405 THOMSON Ward: Risky business: Health and Safety in the Sex Industry over a 9 Year Period. – In. Sexually Trasmitted Infections, 1999. 

Year ιő. évf. – p.: 340-343. 
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betegségeket – pl. HIV fert zés -, többek között a futtatójától vagy az ügyfelét l kapja el.406
 

Benoit ismertetett egy olyan esetet is, amikor a kliensek, a prostituáltakat, megalázásul 

„személyes koporsónak” nevezték.407
 Richter jutott arra a következtetésre el ször, hogy a nemi 

betegségek, nem csak az óvszerhasználat nélküli együttlét-, hanem önhibán kívüli, a 

következetlenül és helytelenül alkalmazott óvszerhasználat során is terjedhetnek. A prostituáltak 

nagy része arról számolt be, hogy nehéz az ügyfeleket meggy zni arról, hogy óvszert 

alkalmazzanak, amennyiben ellenvetéssel élnek, úgy a kliensek agresszív, heves reakcióival 

szembesülnek, megfélemlítik ket. Az alkohol-, és kábítószer-fogyasztással is hasonló a helyzet. 

Az italokat rendszerint kiöntik, a tablettákat kiköpik.408
,
409

,
410

,
411

 σyílván a mai tudomány állása, 

a technikai fejl dés lehet séget biztosított arra, hogy a kutatók ezek vizsgálatára és bizonyítására 

alkalmas metódust használjanak és dolgozzanak ki, de amennyiben a reglementáció során 1926. 

el tt arra, hogy ne csak a prostituáltakat vonják felel sségre állami akarat lett volna, megoldható 

lett volna az ügyfelek, és a futtatók vizsgálata is. Ha a cél valóban a nemi betegségek 

elszaporodásának meggátlása, és a prostituált n k védelme, akkor a szabályozás a 

nyilvánosházakat látogató férfiakat is egészségügyi ellen rzés alá vonná. Gunilla, Raymond és 

Hynes számos tanulmányával bizonyította azt, hogy a HIV vírust f ként a férfiak terjesztik. A 

prostituáltakhoz járó férfiak fert zik meg feleségeiket, szexuális partnereiket, és alkalmi 

áldozataikat. Ebb l következésképpen, a fert zéseket, a n k és lányok, a férfiaktól kapják 

meg.
412

,
413

 A reglementációs, és félreglementációs szabályozás csak a prostituált n k 

sz r vizsgálatával jár. A szabályozó-modell másik súlyos problémája, az államtól kapott rend ri 

hatalom korlátlan gyakorlásával függ össze. 

 

 

                                                 
406 EKŰERG Gunillaμ σemzetközi vita a prostitúcióról és n kereskedelemr lμ az érvek cáfolata. - Inμ EKŰERG Gunilla (szerk.)μ Szeminárium a 
prostitúció törvényesítésének hatásairól. – Bp.: Forgács Zsuzsa és Juhász Géza kiadó Vállalat, 2002. – p.: 1-70. 
407 BENOIT Cecilia: Benefits and constrants of intimate partnerships for HIV positive sex workers in Kibera. – In. International Journal for 

Equity in Health, 2013. 12. évf. 3. sz. – p.:1-12. 
408 RICHTER Marlise: Sex work, reform initiatives and HIV AIDS in inner-city Johannesburg. – In. African Journal of AIDS Research, 2008. 7. 

évf. 3. sz.. – p.:323-333. 
409 NAIRNE David: We want the power: Findings from focus group discussions in Hillbrow. – In. Research for Sex Work, 2000. 3. évf. 3-5. sz. – 

p.: 3-5. 
410 BEKINSKA Pettifor: High knowledge and high-risk behaviour: a profile of hotel-based sex workers in inner-city Johannesburg. – In. African 

Journal of Reproductive Health, 2000. ő. évf. ő. sz. – p.: 35-43. 
411 CHIMIENTI Milena: Selling sex in order to Migrate. – In. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2010. 36. évf. 3-4. sz. – p.: 27-45.  
412 RAYMτσϊ Janice, HYσES Patriciaμ Put in harm’s wayμ The health consequences of sex trafficking in the United States. – In. South End 

Press, 2002. 
413 RAYMτσϊ Janice ϊr.μ Az államilag támogatott prostitúció. - Inμ EKŰERG Gunilla (szerk.)μ Szeminárium a prostitúció törvényesítésének 
hatásairól. – Űp.μ Forgács Zsuzsa és Juhász Géza kiadó Vállalat, 2002. – p.: 1-70. 
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3.2.1 A RENDŐRI VISSZAÉLÉSEK (KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A REGLEMENTÁCIÓS, ÉS 
PROHIBICIONISTA SZABÁLYOZÁSRA) 
 

A prostitúcióval összefüggésben keletkezett hatalmi visszaélések témakört nagyon kevesen 

kutatták, arról kevés írásbeli anyag maradt fent. A prostitúció és a hatalmi visszaélések 

összefonódására a legalacsonyabb szintt l kezd d en az állami irányítás legmagasabb szintjéig 

találtam példákat. Ezek a kutatások igen sz kszavúak, nem eléggé kiterjedtek. A fentiekre 

figyelemmel egyben célom is, hogy kutatásom során e terület megismerésére, és eredményeinek 

szélesítésére nagyobb hangsúlyt fektessek. A Rend rség feladata többek között a jogszabályok 

betartatása és betartása, a b nelkövet k igazságszolgáltatás elé állítása, a közbiztonság 

fenntartása és a bels  rend védelme. Ennek érdekében a b ncselekményeket megel zi és 

felderíti, a szabálysértések megel zésében, feltárásában közrem ködik.414
 A rendvédelmi 

területen dolgozóknak, a szakmai hírnevükre, a becsületükre, és erkölcsükre egyaránt nagy 

hangsúlyt kell fektetniük. Úgy kell cselekedniük, hogy az a társadalomban tiszteletet, bizalmat és 

elismerést keletkeztessen. A társadalom, ezeknek a normáknak a betartását és betartatását a 

szakma képvisel inek a részér l elvárja.415
 Mindig ügyelni kell arra, hogy az a hatalom, amely a 

Rend rség funkciójának és feladatának elvégzéséhez szükséges, a jog által biztosított kereteket 

ne lépje túl. Sosem felejthetjük el, hogy a hatalom, egyrészt azon a társadalmi közmegegyezésen 

alapul, amely a Rend rség létéb l, akcióiból és viselkedéséb l született, másrészt viszont azon a 

képességen, amely a közösség bizalmát elnyerheti és megtarthatja.416
 Ez az idillikus – ha nem 

egyenesen utópisztikus – elvárás-rendszer viszont egy adott társadalom bizonyos szegmensei, 

csoportjai vagy egyénei esetében még kisebb eshet séggel valósulhat meg. A civil társadalom 

valamint a formális hatalmat gyakorló intézmények is bizonyos társadalmi kategóriák fölötti 

hatalmi rendelkezést, azok „kezelését” a rend rökre, a rend rség(ek)re  hagyja.
417

 Reiner 

[1985/1992] ezeket a populációkat – nem kevés malíciával - a „rend ri tulajdon” kategóriáinak 

nevezi. Az olyan, többnyire hátrányos helyzetben lév  sokaságokról, (de nem ritkán 

kisebbségekr l) van szó, mint pl. a prostituáltak, etnikai kisebbségek, melegek, hajléktalanok, 

alkoholisták, széls séges csoportok. E populációk tekintetében a rend ri funkció nem más - 

vélekedik Reiner, mint a kirekesztett csoport fölötti teljes kontroll és szegregáció, a többségi 

                                                 
414 199Ő. évi XXXIV. törvény – A Rend rségr l -, Hatályba lépettμ 199Ő. május 01-jén. 
415 MURϊZA Karolμ Policajná kultúra, Policajná teória a prax. – In. Akadémia kiadó, 2009. 12. évf. 2. sz. – p.:35-63. 
416 KτVÁωS István r. f hadnagyμ Az üzletszer  kéjelgéssel kapcsolatos rend ri visszaélések etikai vonatkozásai. – In. Űelügyi Szemle, 201ő. 63. 
évf. Ő. sz. p.μ 99-125. 
417 REINER Rob: The Politics of the Police. - Sussex: Wheatsheaf Books, 1985/1992. 
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társadalmat pedig nem érdekli („nem néz oda”), hogy ezt hogyan hajtja végre. Ebb l adódóan, 

mivel a társadalmi kontroll az intézkedés során hiányzik, így az gyakorta akár hatalmi 

visszaélésekhez is vezethet. A rend ri hatalmi visszaéléseket elemezve Skolnick és Fyfe [1993] a 

veszélyeztetettek körét Reiner álláspontjához képest ugyan sz kebben határolja körül, ám azokat 

a rájuk nézve fenyeget  visszaélések talán legsúlyosabb formájával, nevezetesen a rend ri 

brutalitás megnyilvánulásaival hozza összefüggésbe.418
 A potenciálisan nagyobb valószín séggel 

b nelkövet  társadalmi csoportok képvisel i szinte reflexszer en hívják el  a rend r 

gyanakvását. Ez a rend r számára felszólító jelleg  és az olyan esetekben, amikor az eleve 

gyanús személy a rend r autoritását még meg is kérd jelezi, ez az együttes fejlemény akár 

valamely piszkos eszköz bevetését is el csalhatja.419
 A fentiek alapján nem t nik túlzó 

megállapításnak, hogy – mások mellett – a prostituáltak is a rend ri hatalmi visszaélések egyik 

kitüntetett jelent ség  célcsoportját alkothatják. A szabályozó rendszerrel összefüggésben feltárt 

rend ri visszaélések két részre oszthatóakμ er szakos és nem er szakos visszaélések. Az 

er szakos visszaélések között leginkább a zsarolás, a zaklatás, a fizikai bántalmazás és az 

er szakos közösülés a gyakori. A prostituáltak a rend ri visszaélések hatására kiszolgáltatott és 

hátrányos helyzetbe kerültek, a rendszer áldozatai lettek, az állami tisztvisel k, és a rend rség 

célpontjává váltak.420
 A zsarolásos és szexuális kényszerítéses visszaélésekkel kapcsolatban 

Martinez és Űeletsky [2012] tanulmányát vettem alapul. A szerz k, a feltárt visszaéléseket 

különböz  földrészeken, 6 teljes hónapon át tanulmányozták. Eredményeik empirikus kutatáson 

alapultakμ szolgálatot ellátó rend rökkel (összességében ő0 személlyel) prostitúció témakörben, 

hatalmi visszaélésekkel kapcsolatos anonim kérd íveket töltettek ki, és a kapott eredményeket 

összehasonlították. Ki szerették volna mutatni azt, hogy a szabályozó rendszer, és az 

abolicionista szemlélet között milyen szignifikáns eltérés mutatható ki.  A szerz k a zsarolást, a 

rend rök prostituáltaktól szedett védelmi pénzek meg nem fizetése esetén kilátásba helyezett 

agressziójával azonosították. Űeletsky vonatkozásában, zsarolásról, a megkérdezettek őő,6 %-a 

számolt be, lényegesebben magasabb arányban, mint a Martinez által megkérdezettek. Ez a szám 

Martineznél mindösszesen Ő2,9 % volt. A két kutatási eredmény között a szabályozó modellt 

alkalmazó társadalmakban a zsarolás 12,ι %-os szignifikánsú növekedést produkált (P>0,01). 

                                                 
418 SKOLNICK Jerome, FYFE James: Rodney King and Use of Excessive Force. Police Work and Organizational Culture. In: ERMANN 

Michael (szerk.): Corporate and Governmental Deviance. Problem of Organizational Behavior in Contemporary Society. – New York: Oxford 

University Press, 1996. – p.: 1-95. 
419 CHEVIGNY Paul: Police Power. Police Abuses in New York City. – New York: Vintage, 1969. 
420 ϊITMτRE Markμ Sex work, trafficking and HIVμ How development is compromising sex workers’ human rights.- In: VANWEESENBEECK 

INE (szerk.): - Prostitution Push and Pull. – Utrecht: Journal of sex research, 2013. – p.: 11-16. 
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Tijuanaban ez az arány még magasabb volt, mert ott a b nüldöz  szervek, a szexmunkás 

bevételeken túlmen en, a kábítószerb l adódó illegális bevételek jelent s részét is elkobozzák 

(Ő2,%). A szerz k a szexuális kényszerítést, a szankcionálást kiváltó, ingyenes szexuális 

együttléttel azonosították. Amennyiben a prostituált erre nem volt hajlandó, úgy még vele 

szemben az er szakon kívül, fizikai agressziót is eszközöltek. ωiudad (mexikói nagyváros) 

városában végzett felmérés szerint „szexuális szívességet” a megkérdezett rend rök 36,ő %-a 

már minimum egyszer kért. Ez más szabályozás során csak 2κ,ő % volt. A szignifikáns eltérés 

jelent s (P>0,0Ő). Továbbá a megkérdezettek 32,ő %-a számolt be olyan ingyenes szexuális 

szolgáltatás igénybevételér l, amit kifejezetten a rend ri jellegükre tekintettel „kaptak”. Az 

er szakos közösülés vonatkozásában igennel, a megkérdezettek 1ő,ι %-a és 1κ,3%-a felelt. 

Szexuális visszaélések vonatkozásában, amik e témakörbe nem tartoztak 1ι,0 %-os mutatóval 

rendelkeztek.
421

 

 

Dalla [2002] 16 utcai prostituáltat interjúvolt meg. Rend ri hatalmi visszaéléseket, a 

meginterjúvolt lányok 93,κ %-a - valamilyen formában - már tapasztalt. Ő3,κ % volt az, akit 

rend ri szexuális zaklatás ért. Arran kényszerítették ket, hogy rend rökkel anyagi 

ellenszolgáltatás nélkül nemi aktust folytassanak. A megkérdezettek ιő %-a rend ri-, futtatói-, és 

ügyféli elnyomás alatt állt.422
 A rend rökkel készített kutatási eredmények, valamint a 

prostituáltak megélt tapasztalatai szinte egybeesnek. σem k az egyetlen szerz k, akik a 

prostitúció és a rend ri hatalmi visszaélések közötti hasonlóságokat és párhuzamokat kimutatták. 

Hillbrow [200Ő], Richter [200κ], Arnott [200Ő], Wojcicki [2001], stb. egyt l-egyig rend rségi 

zaklatásokról, rend ri brutalitásról-, er szakról-, zsarolásról-, nemi er szakról-, és ken pénzek 

elfogadásáról számolnak be.423
,
424

,
425

,
426

 Az elemzett és hivatkozott vizsgálatok során, a 

megkérdezett prostituáltak, a rend ri visszaéléseket sokkal veszélyesebbnek ítélték, mint a 

futtatói-, vagy ügyféli brutalitást. Űayode [2013] vizsgálatában a megkérdezettek ιι,ι %-a a 

rend ri visszaéléseket (szexuális kényszerítés, ken pénz, vesztegetés) a legsúlyosabb 

                                                 
421 BELETSKY Leo, MARTINEZ Gustavo: Mexicos northern Border Conflict. – In. Rev Panam Salud Publica, 2012. 31. évf.ő. sz. – p.: 403-411. 
422 DALLA Rochelle: Night Move A Qualitative Investigation of Street-Level Sex Work. – In. Psyhology of Women Quarterly, 2002. 26. évf. 2. 
sz. – p.: 63-73. 

RICHTER Marlise: Sex work, reform initiatives and HIV AIDS in inner-city Johannesburg. – In. African Journal of AIϊS Research, 200κ. ι. évf. 
3. sz.. – p.:323-333.  
424 JAYNE Arnott: Sex workers and law reform in South Africa, HIV/AIDS. – In. Policy and Law Review, 200Ő. 9. évf. 2. sz. – p.: 78–80.  
425 FICK Nicole: Enforcing fear, police abuse of sex workers when making arrests. – In. SA ωrime Quarterly, 2006. 16. évf. – p.: 27–33. 
426 WOJCICKI Michael: Condom use, power and HIV/AIDS risk: sex-workers bargain for survival in Hillbrow/Joubert Park/Berea, 

Johannesburg. – In. Social Science and Medicine, 2001. ő3. évf. – p.: 99–121. 
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foglalkozási ártalomnak tekintette.427
 Mégis azt mondhatjuk, hogy ezeknek az utcán dolgozó 

lányok vannak a leginkább kitéve. Rend rök, detektívek, „schubkomissarok” általi 

kényszerítések, fizikai agresszió, zsarolás, és bírságolás.428
,
429

  

 

A nem er szakos visszaélések között a korrupciós b ncselekményeket találjuk. A prostitúciós 

korrupció els  írásos bizonyítéka Thaisz Elek f kapitány pere volt, aki feleségével (volt kéjtartó) 

a f város összes bordélyát a saját uralma alá vonta, keze pedig odáig elért, hogy az ellene 

irányult pert megnyerve, egészen a XIX. század végéig hivatalában maradt.430
,
431

 (Megjegyezni 

kívánom, hogy Thaisz f kapitány korrupciós b ncselekményeit részlet gazdagon Prof. ϊr. habil 

Forrai Judit már 199κ-ban feldolgozta.) Ez nem csak a XIX. század uralkodó irányzata volt. 

Salamovna 2009-es felméréséb l is kiderül, hogy a b nüldöz  szervek korruptak, és a szexipar 

területe felett teljes ellen rzést gyakorolnak. A bordélyok a rend rség védelme alatt állnak, az 

ellen rzést l mentes mili t k szolgáltatják. Az alvilágtól kapott ken pénzzel pedig keresetüket 

egészítik ki, amelyen a biztonsági r, a sof r, és a futtató is osztozik.432
 Ehhez kapcsolódnak a 

szexturizmusból profitáló szállodákat és légitársaságokat üzemeltet  cégek – akik kormányokkal 

együttm ködve -, a lánykereskedelemben szerves részt vállalnak.433
 A kör kiegészül még a 

hirdetési és szórakoztatóipar, a vendéglátás, és a kereskedelem vezet ivel is.434
 Az elkövet k 

gyakran hivatalos személyeket korrumpálnak.435
 Amikor külföldi bordélyokba lejárt vagy 

vízummal nem rendelkez  lányokat szállítottak, a hatósági ellen rzés ideje alatt szállodákban 

bújtatták el ket. Ha pedig az ellen rzésen megbuktak, úgy a hatóság némi ken pénz ellenében 

szemet hunyt a szabálytalanság felett.436
 E helyeken úgy nevezett rend rségi besúgó is dolgozott, 

aki hol természetbeni-, hol anyagi fizetség ellenében a razziákról el re információval szolgált.437
 

                                                 
427 BAYODE Isaiah: Occupational Hazards and Xoping Strategies of Sex Workers in SW Nigeria. – In. Health Care for Women International, 

2013. year 3Ő. évf. 2. sz. – p.:139-149. 

428 FτRRAI Juditμ Szexuális b ncselekmények a prostitúciós iparban, az 1κι0-es években. – In. Űelügyi Szemle, 2000. Őκ. évf. Ő-5. sz. – p.: 61-

75. 

429 JUHÁSZ Judit, ωSÍKVÁRI Juditμ Középpontban a prostituáltak alapvet  jogaiμ háttérkutatás az oktatási program el készítésében. – Bp.: 

Panta Rhei Társadalomkutató Űt., 2010. – p.: 1-61. 
430 FτRRAI Juditμ Űudapest világvárossá válása a prostitúció szabályozásának tükrében. – In. τrvosi hetilap, 19κ9. 130. évf. Ő0. sz., p.μ 21őι-

2159. 
431 FτRRAI Juditμ A budapesti prostitúció szabályozásának kezdetei. – In. Tanulmányok Űudapest múltjából, 199κ. – p.: 93-100. 
432 SALAMOVNA Inna: Public Opinion About Prostitution and Measures to Prevent It. – In. Sociological Research, 2009. Őκ. évf. 3.sz. – p.: 82-

90. 
433 RAYMτσϊ Janice ϊr.μ Az államilag támogatott prostitúció. - Inμ EKŰERG Gunilla (szerk.)μ Szeminárium a prostitúció törvényesítésének 
hatásairól. – Űp.μ Forgács Zsuzsa és Juhász Géza kiadó Vállalat, 2002. – p.: 1-70. 
434 FEHÉR Lenke ϊr.μ A prostitúció valósága és a szabályozási modellek. – In. Űelügyi Szemle, 199ι. Őő. évf. Ő. sz. – p.: 14-27. 
435 KIRIPτVSZKY ωsabaμ Az emberkereskedelem és a szervezett b nözés kapcsolata a prostitúció tükrében. – In. Pécsi Határ r Tudományos 
Közlemények, 200ι. 1Ő. évf. κ. sz. – p.:75-81. 
436 ϊ’ωUσHA Jeanμ A prostitúció törvényesítéseμ Alternatíva keresése a társadalmi nemek és az emberi jogok perspektívájából. - In: EKBERG 

Gunilla (szerk.)μ Szeminárium a prostitúció törvényesítésének hatásairól. – Űp.μ Forgács Zsuzsa és Juhász Géza kiadó Vállalat, 2002. – p.: 1-70. 
437 FτRRAI Juditμ A prostitúció reformterve a francia forradalom idején. – In. τrvosi hetilap, 1990. 131. évf. 12. sz. – p.: 641-643. 
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Új-ϊél-Walesben például az ilyen jelleg  korrupciós magatartások vezettek ahhoz, hogy a 

bordélyházakat dekriminalizálhassák, és így az ellen rzés alól a Rend rséget kivonhatták.438
 A 

rend rség csupán egy végrehajtó szervezet. M ködésér l, és a kriminálpolitika (, amely magában 

foglalja a jogalkotást és a végrehajtást is) gyakorlásáról az állami irányítás legfels  szintjén 

helyezked k döntenek. A fejezet kriminálpolitikai részének bemutatása során világossá vált, 

hogy sem a dualista, sem a rendszerváltás el tti (és az azt követ  10 éves ciklusban) állami 

akarat a prostitúció rend ri ellen rzésének mentesítésére, valamint a cselekmény 

dekriminalizálására akarat nem volt. A fentieket egy dualizmusbeli, és egy XX. század végi 

példával szeretném illusztrálniμ ϊoros [1κ92-19κ0] m vében egy olyan 1κιő-b l származó 

publikációt elemez, amely arról tanúskodik, hogy volt olyan, aki a dualista korban felhívta a 

belügyminiszter figyelmét, hogy a rend rségre nagyobb figyelmet kellene szentelni, tekintettel 

arra, hogy arról a gyalázatról, ami a f városban zajlik, bizony tudomása van, és azt mindezek 

ellenére megt ri.439
 Az akkori f kapitány – Joseph Prottmann [1851-1κ60] között 

rend rf kapitány] – mottója szerint a népnek vígadnia kell. Űécsi nyomásra a rend rségnek 

támogatnia kellett a szexipar fejl dését. Kéjn telepek, kocsmák, bordélyok létesültek. A 

„húspiac", az új, virágzó iparág, fejl dött és egyre szervezettebbé vált.440
 A politika semmit sem 

tett, tekintettel arra, hogy a rend rség végrehajtói hatalmánál fogva azt az álláspontját képviselte. 

A XX. század végén, közel 100 év elteltével a hozzáállás mit sem változott. Liedtke [19ι2] 

b nügyi rend rf nök nyilatkozata szerint, a rend rséget az utcai prostitúció teljesen hidegen 

hagyja.
441

 Betlen [2007] pedig egyenest egy személyes tapasztalatot osztott megμ az 19ι0-es 

években volt egy prostituált, aki saját maga mesélte el, hogy a belügyminisztérium ellen rzése 

alatt dolgozott. Feladata az volt, hogy a befolyásos kliensekr l a minisztériumnak információt 

szolgáltasson, és egy id  után ezért cserébe a minisztérium segít neki a prostitúcióból való 

kilépésben.442
 σyilván nem mérvadó, és nem tekinthet  reprezentatívnak egy személyes 

vélemény, de reális esélye a fentieknek lehetett. A prostituált így - profitteremt  eszközszerepén 

túl - a b nbak szerepét is viselheti, hiszen "kirakatiságával"  kénytelen szembenézni nap, mint 

                                                 
438 JEFFREYS Sheilaμ A prostitúció kultúrájaμ legalizált nyilvánosházi prostitúció Victoria államban, Ausztráliában. - In: EKBERG Gunilla 

(szerk.)μ Szeminárium a prostitúció törvényesítésének hatásairól. – Űp.μ Forgács Zsuzsa és Juhász Géza kiadó Vállalat, 2002. – p.: 1-70. 
439 ϊτRτS Gábor ϊr.μ Prostitúció a f városban. -  In. Budapesti Negyed – Regényes mindennapok, árnyékos negatívumok különszáma, 2010. 
1κ. évf. 3. sz. p.μ 131-132. 
440 FτRRAI Judit ϊr.μ Visszatekintés a budapesti prostitúció múltjára. – In. Űelügyi Szemle,199ι. Őő. évf. ő. sz.- p.:105-119. 
441 TτLϊY Józsefμ Prostitúcióról szóló törvény σyugat-Berlinben. – In. Űelügyi Szemle, 19ι3. 11. évf. ι. sz. - p: 118-119. 
442 ŰETLEσ Annaμ A férfi si jussa. – In. Ezredvég, 200ι. 1ι. évf. 3. sz. – p.:1-28. 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.06



82 

nap a társadalom és a hatalom intoleranciájával, megvetésével.443
 Sajnálatos módon még azzal 

sincsenek tisztában, hogy a rend ri visszaélésekkel szemben az ügyészségen feljelentést 

tehetnek. Akinek pedig ez tudomására jutna, az nem látja értelmét annak, hogy feljelentést 

tegyen, mert „egyik kutya nem harapja meg a másikat, úgyis a rend rnek hisznek, nem a 

kurvának”.444
 Űizonyított tény továbbá az is, hogy rend ri er szak esetén feljelentést a legtöbben 

azért nem tesznek, mivel tudják, hogy úgyis csak azt mondanák nekik, hogy csak azt kapták, 

amit megérdemeltek. Ez növeli a kiszolgáltatottságot és fokozza a rend ri zaklatást is.445
 A 

fentiek részletes elemzésén és értékelésén keresztül, a reglementációs modellel kapcsolatos 

SWτT/GYELV analízist elvégeztem, amelynek során az er sségek, gyengeségek, lehet ségek és 

veszélyek tekintetében az alábbiakat állapítottam megμ 

 

2. számú táblázat a reglementációs modell SWτT analízise 

Er sségek Gyengeségek 

 σemi betegségek terjedésének, és terjesztésének 
megakadályozására irányuló állami akarat. 

 Intézményesített rendszer bevezetése, 
kontrollálhatóság és ellen rizhet ség. 

 σyilvántartások vezetése, átláthatóság. 
 Reszocializációs intézkedések bevezetésére irányuló 

állami akarat. 
 A futtatók/futtatói hálózatok felderítésére irányuló 

kezdeményezés. 
 

 Kényszerbejegyzések által a megbélyegzés, és 
el ítéletesség megjelenése. 

 Rend ri hatalmi visszaélések megjelenése. 
(Különös tekintettel a korrupcióra, és a fizikai-, és 
lelki agresszióra) 

 Az emberi-, és alkotmányos jogok gyakorlásának 
ellehetetlenülése. 

 A sz r vizsgálatok egyoldalúsága 

 Rend ri statisztikaszemlélet 

Lehet ségek Veszélyek 

 A nyilvántartások vezetése révén a fiatalkorúak, és 
gyermekek prostitúciója elleni védelem lehet ségét 
megteremthetnénk. 

 A reszocializációs intézkedéssorozatoknak 
köszönhet en a társadalmi reintegrálódás 
lehet ségét megteremthetnénk. 

 Az intézményesített rendszer bevezetésével a 
szolgáltatás és a személyek tekintetében normális 
munkakörnyezetet teremthetnénk. 

 Az alkalmazott jogi szabályozás a nemzetközi 
szabályozással éles ellentétbe kerül. 

 Az alkotmányos-, és emberi jogosultságok 
gyakorlása veszélybe kerül. 

 A nemi betegségek terjesztése elleni 
sz r vizsgálatok egyoldalúsága nem nyújt 
teljességgel sikert a prevenció tekintetében. 
 

 

 

A reglementáció a prohibicióval szemben számos el nyt, lehet séget rejt magában. Önmagában 

az államhatalom akarata, hogy a szexuális úton terjed  nemi betegségeknek gátat szabjanak, és a 

betegségeket kezeljék nemesnek tekintend , ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk azon 

                                                 
443 ŰτRAI Ákos ϊr..μ A prostitúció jogi szabályozásának anomáliái, a jelenség hazai kezelésének alternatívái. – In. Kriminológiai Közlemények, 
199ι. őő. évf. 1. sz. – p.: 284-314. 
444 JUHÁSZ Judit, ωSÍKVÁRI Juditμ Középpontban a prostituáltak alapvet  jogaiμ háttérkutatás az oktatási program el készítésében. – Bp.: Panta 

Rhei Társadalomkutató Űt., 2010. – p.: 1-61. 
445 ϊ’ωUσHA Jeanμ The Legalization of prostitutionμ A sociological inquiry into the laws relating to prostitution in India and the West. – 

Michigan: Wordmakers for the Christian Institute for the Study of Religion and Society, 1991. 
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tényr l, hogy az egyoldalú orvosi sz r vizsgálatok az emberi-, és alkotmányos jogok 

gyakorlásának veszélybe kerülését jelenti. σe felejtsük el, hogy 1926-ban volt az els  olyan 

kezdeményezés, amely ugyan nem kötelmi, de opcionális lehet ség szintjén az ügyfelek, és a 

futtatók sz r vizsgálatának elvégzésér l rendelkezik, míg ez elképzelés szintjén maradt, addig a 

prostituáltaknak a mai napig például egészségügyi kiskönyvvel kell rendelkezniük. Így a modell 

nagy hátrányának tekinthet , hogy a prostituáltak tekintetében a megbélyegzést, és 

stigmatizációt, mint a nemi betegségek terjesztésének f  okozóit megjelöli. (Megjegyezni 

kívánom, hogy az ezzel kapcsolatos szabálysértési törvény módosító rendelkezéseit, az 

alkotmánybíróság határozatát, valamint a σew Yorki Egyezmény tapasztalatait az értekezés 

nemzetközi kitekintés fejezeténél összegzem.) A modell az intézményesített rendszer 

bevezetésével az egyik legnagyobb er sséget vezeti be. A tevékenység kontrollálhatóvá, és 

ellen rizhet vé válik. Az intézményesített rendszer lehet séget teremt arra, hogy a szolgáltatás 

kielégít  munkafeltételek (környezet, stb.) gyakorlását megteremtse. Az intézményesített 

rendszerrel kapcsolatos nyilvántartások vezetése az átláthatóság, és a fiatalkorú prostitúcióval 

kapcsolatos prevenciót megteremti, de a kényszerbejegyzések az alkotmányos-, és emberi jogok 

gyakorlásával éles ellentétben állnak. Ugyanakkor melyikhez f z dik nagyobb cél? Megel zni a 

fiatalkorú-, és gyermekprostitúciót, vagy stigmatizálni?! A reszocializációs 

intézkedéssorozatoknak köszönhet en a társadalmi reintegrálódás folyamatára lehet séget 

teremtünk, az állami akarat, és a reglementációs korszak kriminálpolitikája e eszmékben 

tükröz dik. Újabb el ny, hogy a modell a futtatók/ és a futtatói hálózatok tekintetében az 

üldöztetés els  lépcs jét – a kés bbi abolicionista felfogás alapeszméjét – megteremti. A modell 

legnagyobb hátrányát, gyengeségét a rend ri hatalmi visszaélések, így különös tekintettel a 

korrupciós, és a lelki- fizikai agresszió jelenti. 

 

3.3 AZ ABOLICIONISTA MODELL 
 

Az abolicionista rendszer éles ellentéte a felsorakoztatott és már elemzett rendszereknek. Az 

alkotóknak a prostitúció szabályozása és tiltása ellen fel kell lépniük, azt el kell törölniük. Az 

abolicionista felfogás a prostitúció hatósági engedélyezését, és a prostituáltak megkülönböztet  

kiközösítését nem t ri meg.446
 A prostitúciót magánügynek tekintik, de nem korlátlanulμ 

                                                 
446 ϊÉRI Pál r. rnagyμ A prostitúció néhány kérdéséhez. – In. Űelügyi Szemle, 196ő. 3. évf. 3. sz. – p.: 74-78.  

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.06



84 

amennyiben az a közegészségügy és közrend biztonságára veszéllyel jár, úgy szankcionálható, 

egyébként pedig gyakorolható tevékenység. A jelenség így nem élvez teljes legalitást, 

ugyanakkor nem is üldözend  és büntetend  cselekmény. A modell a prostitúció kihasználásának 

minden formáját tiltja. Az ellenük való fellépést össztársadalmi szerepvállalásnak tekinti, elvárja 

azon el segítést, hogy a prostituáltak a társadalomba visszailleszkedhessenek. Már önmagában 

az alapszemlélet is a korábbi modellekhez képest hatalmas el rehaladást és változást tükröz. 

Magyarországon az abolicionista szemléletet alkalmazását 1993 utánra aposztrofáljuk, azonban 

az sem feltétlen teljes, inkább félabolicionista és félreglementált természet .447
 A modell 

megalakulásának lehet ségét az 1910. Párizsi Egyezmény, az 1933. évi Genfi σemzetközi 

Egyezmény, és az 19ő0. évi σew Yorki Egyezmény teremtette meg.448
,
449

,
450

 A fenti egyezményt 

az 19őő. évi 3Ő. törvényerej  rendelet tette hatályossá. Mindhárom egyezmény együttes célja a 

n k és gyermekek prostitúciója kihasználásának a megakadályozása, a gyermekkereskedelem 

megel zése, valamint az elkövet k üldözése. E nemzetközi egyezmény tekinthet  az 

abolicionizmus bibliájának.451
 Az 19őő. év után alkotott Űüntet  Törvénykönyvek, a joganyagot 

beintegrálták. Mind az 19ικ. évi IV. törvény, mind pedig a hatályos 2012. évi ω. törvény, e 

b ncselekmények vonatkozásában a prostitúciót kihasználó személyek ellen fellép.452
,
453

 A 

rendszerváltás utáni id szakra jellemz en a jóléti társadalmak felbomlása miatt az úgy nevezett 

„kezel ” kriminálpolitikai gondolkodás teljes mértékben visszaszorult. Társadalmi hatásai 

kifejezetten károsak, hiszen az el ítéletes gondolkodás és az inklúzióhoz vezet  tendenciák 

er sítése révén a közösségeket szétziláló dezintegráció hatásait tovább mélyíti. Súlyosan 

károsítja a jogállam alapértékeit, az egyoldalúan alkalmazott, gyakran eltúlzott és elégtelenül 

kontrollált rend ri er hatalom pedig az igazságszolgáltatás objektivitásába vetett hitet 

megingatja. A b nmegel zési célú támogatások révén az állam olyan mértékben avatkozott be az 

érintettek privát szféráiba, hogy az már személyes autonómiájuk és emberi jogaik 

                                                 
447 ŰτRAI Ákosμ Prostitúció. – Bp.: Print 2000 Nyomda Kft, 2003. 
448 1910.évi Párizsi Egyezmény - a fehér rabszolgaságról -, hatályba lépettμ 1910. május 01-jén, 
(http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7187) (letöltés idejeμ 2016.0ι.09.) 
449 1933. évi Genfi σemzetközi Egyezmény - a feln ttkorú n k kereskedelmének visszaszorításáról -, hatályba lépettμ 1933. február 2κ-án, 
(http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7918) (letöltés idejeμ 2016.0ι.09.) 
450 19ő0. évi σew Yorki Egyezmény – az emberkereskedés és mások prostitúciója kihasználásának elnyomásának tiltása érdekében -, hatályba 
lépettμ 19ő0. március 01-jén, (http://prostitucio.hu/new.york-i.egyezmeny.php) (letöltés idejeμ 2016.0ι.09.) 
451 19őő. évi 3Ő. törvényerej  rendelet - Az emberkereskedés és mások prostitúciója kihasználásának elnyomása tárgyában σew Yorkban, 19ő0. 
évi március hó 21. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetésér l -, hatályba lépettμ 19őő. év május 01-jén, 
(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=95500034.TVR) (letöltés idejeμ 2016.0ι.09.) 
452 19ικ. évi IV. törvény - a Űüntet  Törvénykönyvr l -, hatályba lépettμ 19ικ. év január 01-jén, 
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veszélyeztetettségével járt.454
 A XXI. század – határozott kriminálpolitikán alapuló - európai 

rend rségének a lokális és a globális biztonság kérdéseire egyaránt következetes válaszokat kell 

adnia. „Közösen kell küzdeni a terrorizmus, a szervezett bűnözés és az illegális bevándorlás 

ellen. A szabadságjogokat, és a polgári jogokat ezen jogok ellenfeleivel szemben meg kell 

védeni.”455
 A milleneum utáni id szak [2000-] kriminálpolitkájának és kriminilógiai 

ideológiájának alapvet  célja, hogy hazánk társadalmi rendjének és biztonságának 

megszilárdítására, a társadalmi igazságosság növelésére, valamint az érték és min ség 

megteremtésére irányuló kormányzati célkit zések elérésében közrem ködjön. 456
 Az 

abolicionista mozgalom nevét a rabszolga-felszabadítást célul kit z  mozgalmaktól 

kölcsönözték. Ezzel azt jelezték, hogy a prostitúció rabszolgaság, céljuk a prostitúció 

intézményét szabályozó és el segít  rendelkezések, s velük az egész rendszer eltörlése. Az 

államok sorra ismerték fel, hogy a prostituált áldozat. „Mindannyiunk el ítéletének és 

közömbösségének áldozata.”457
 Hazánkat az irányzat hullámai a XX. század végén érték el.  A 

modell megalkotói nem a prostitúció kérdésének nem-szabályozását kívánják, hanem a 

prostituált n k megbélyegzése, megalázása, és a társadalomból való kirekesztésük ellen álltak ki. 

A kényszer-ellen rzés, és kényszer-nyilvántartás a prostituáltakat rabszolgastátuszba taszítja.458
 

A prostitúció, önmagában nem rossz, és legális tevékenység, az arra ráteleped  magatartások 

viszont b ncselekményi kategóriát képeznek.459
 Az ember nem lehet jogilag egy üzlet vásárolt, 

eladott vagy megvett tárgya, minden ilyen jelleg  „szerz dés” a rabszolgaság 

megtestesít je.460
,
461

,
462

,
463

 A prostituált ebben a felfogásban áldozat, a prostitúció pedig a test 

intézményes áruvá tétele a férfiak érdekében. Szexmunka nem létezik, csak szexuális tárgy.464
 

Testüknek értéke nincs, az újra és újra er szak áldozatává válhat. Amit a sajátjukénak 

érezhetnek, és más számára hozzáférhetetlen, az maga a lelkük. Ez az életben maradásuk egyik 

                                                 
454 KAωZIŰA Antalμ A szabadság rendje. – In. Űelügyi Szemle, 2003. ő1. évf. 2-3. sz., - p: 40-41. 
455 Részlet az Európai unió berlini csúcstalálkozóján az állam és kormányf k által elfogadott berlini nyilatkozatból 200ι-2012. között 
456 KτσϊτRτSI Ferencμ A rendészeti stratégiaμ Magyarország közbiztonsági programja. – In. Rendészeti Szemle, 200κ. 1. sz., - p: 3-4. 
457 TÁŰτRI Kornél, SZÉKELY Vladimirμ Az erkölcstelen Űudapest. In. Űudapesti σegyed – Regényes mindennapok, árnyékos negatívumok 
különszáma, 2010. 1κ. évf. 3. sz. - p.: 128-129. 
458 ŰETLEσ Annaμ A férfi si jussa. – In. Ezredvég, 200ι. 1ι. évf. 3. sz. – p.:1-28. 
459 TÓTH Lászlóμ A n kereskedelemmel és a prostitúcióval kapcsolatos nemzetközi egyezmények. – In. Űelügyi Szemle, 1990. 2κ. évf. κ. sz. – 

p.: 106-107.  
460 SEGURA Inmaculada Valor: Attitudes Towards Prostitution is it an Ideological Issue. In. The European Journal of Psychology, 2011. 3. sz. p.: 

159-176.  
461 MATHIEU Lilien: Neighbors anxieties against prostitutes fears: Ambivalence and repression in the policing of streets prostitution in France. 

Emotion, Space and Society. – In. WEITZER Ronald (szerk.).: Sex for Sale. – London: Routhledge, 2000. – p.: 123-138.  
462 HOM Kristin, WOODS Stephanie: Trauma and its Aftermath for Commercially Sexually Exploited Women. – In. Mental Health Nursing, 

2013. 3Ő. évf. – p.:75-81. 
463 ZIMMERMANN Cathy: Trafficking in persons: A health concern. – In. Gender Violence and Health, 2000. 1Ő. évf.1. sz. – p.:1029-1035. 
464 ŰÓϊIS Enik μ prostituált narratívák. - In. FEHÉR Lenke (szerk.)μ Adás-vétel konferancia a prostitúcióról. – Űp.μ τrszágos Kriminológiai 
Intézet, 2011., - p.: 1-39. 
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fontos filozófiája.465
 A modell, a prostituáltakat kizsákmányolók, a prostituáltakkal keresked k 

népes hada ellen kíméletlen harcot hirdetett.466 A b nüldözés eszköztárát a prostitúció üzleti 

hasznának jelent s részét lefölöz  b nöz i csoportokkal, az illegális bordélyrendszer és a 

leánykereskedelem szervezett m ködtet ivel szemben kívánta felhasználni.467
A modell 

megalakulásához három feminista irányzat kapcsolódottμ a liberális, a pragmatista és a radikalista 

feminizmus.
468

,
469

 Űármelyik irányzatról is essék szó, filozófiájuk alapja, hogy minden férfi 

egyetlen n  meger szakolásáért felel s és egyetlen n  meger szakolása a n i nem egészének 

megalázását jelenti.470
 A problémakör kulcsfogalma Humboldt szerint is a férfi-n  közötti 

függ ség. Ezen irányzatok megjelenése el tt a n i nem a férfi nemt l, politikailag, kulturálisan, 

gazdaságilag is függött.471
 A kizsákmányoló patriarchális hatalmi viszonyok és a férfiak által a 

n kkel szembeni (szimbolikus vagy tényleges) er szak elleni harc éllovasai.472
,
473

,
474

 A 

gazdasági versenyek, a hatalom és a hódítás, mind-mind ugyanazon férfias gondolkodási 

rendszer eredménye, ami a n k megalázásával, és az ellenük irányuló er szakkal együtt jár.475
 A 

n  az epimesztikus hatalom kiszolgálója, valódi érzéseinek elnyomásával, gondoskodásért és 

ápolásért cserébe, meghamisított érzelmet, er szakot kap.476
,
477

 A n k a leginkább 

kisemmizettebbek, er tlenebbek, amit a férfi joga és uralma feletti hozzáférés csak tovább 

gyengít.478
 Az ezekkel kapcsolatos visszaélésekért leginkább az abban résztvev  férfiak a 

felel sek.479
,
480

,
481

,
482

 „Míg számukra a prostituált egy központosítható, jól jövedelmez  

                                                 
465 FτRRAI Judit ϊr.μ Szegénység és b nözés különös formája a budapesti utcákon a férfi- és n i prostitúció. – In. Űelügyi Szemle, 1999. Őι. 
évf. 2. sz., - p: 91-100. 
466 PETRÁσYI Tamásμ Társadalmi problémák a mai Magyarországon. - In. VALωSIωSÁK Imre (szerk.)μ Rendvédelmi Füzetek. – Bp.: 

Rend rtiszti F iskola, 2010. - p: 107-110. 
467 KÁσTÁS Péter ϊr.μ Kérd jelek a prostitúció körül. – In. Fórum, 2011. 3. sz. – p.: 357-363. 
468 TAMÁSI Erzsébetμ Egy törvény exportja. A prostitúció szabályozásának alternatívái. In. Jogelméleti Szemle, 2011. – p.:1–30. 
469 MILLER Heather Lee: Trick Identities The Nexus of Work and Sex. – In. Indiana University Press, 200Ő. 1ő. évf. Ő. sz. – p.: 145-153. 
470 KELEσ Andrásμ Szociográfikus bestiárium a prostitúció emancipáltabb határterületeir l. – In. Tudományos Közlemények, 2010. 11. sz, - p.: 

103. 
471 ωSÉPE Péter ϊr.μ Hátrányos helyzet  csoportok egészségfelmérése és egészségfejlesztése különös tekintettel a roma populációra. – In. SOTE-

Patológiai Tudományok ϊoktori Iskola ϊoktori (Phϊ) értekezés, 2010. – p.:1-115.. 
472 FARVID Pantea, LAUREN Glass: It isnt prostitution as you normally think. Its survival sex. – In. Womens Studies Journal, 201Ő. 2κ. évf. 1. 
sz. – p.: 47-67.  
473 JEFFRY Sheila: Prostitution as public nuisance: Prostitution policy in Canada. -  In: OUTSHOOM Joyce (szerk.): The politics of prostitution 

women’s movements, democratic states and the globalisation of sex commerce. – Cambridge: Cambridge University Press,2004. – p.: 1-348. 
474 FARLEY Melissa: Prostitution, Violence, and Posttraumatic Stress Disorder. – In. Women and Health, 199κ. 2ι. évf. – p.: 37-49. 
475 LETICHE Hugo, VAN MENS Lucie: Prostitution as a Male Object of Epistemological Pain. – In. Gender Work and Organization, 2002. 9. 

évf. 2. sz.- p.: 167-185. 
476 BARTKY Sandra: Femininity and Domination. – In. LETICHE Hugo (szerk.): Prostitution as a Male Object of Epistemological Pain. – New 

York: Gender Work and Organization, 2002. - p.: 167-185. 
477 SILCOCK Faith: Uncovered Stripping an an Occupation. – In. Womens Studies Journal, 201Ő. 2κ. évf. 3. sz. – p.:68-73. 
478 JONES Chris: Paying for sex. – In. Űritish Journal of Learning ϊisabilities, 2012. Ő1. évf. 2. sz. – p.: 121-127. 
479 LETICHE Hugo, VAN MENS Lucie: Prostitution as a Male Object of Epistemological Pain. – In. Gender Work and Organization, 2002. 9. 

évf. 2. sz.- p.: 167-185. 
480 JEFFREYS Sheila: The Idea of Prostitution. – London: Spinifex, 1998. 
481 FARVID Pantea, LAUREN Glass: It isnt prostitution as you normally think. Its survival sex. – In. Womens Studies Journal, 201Ő. 2κ. évf. 1. 
sz. – p.: 47-67. 
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er forrás, addig a prostituáltak számára egy pillanatra sem elfeledhet , hogy a prostitúció maga a 

kénköves pokol.”483
 Amellett, hogy a prostitúció számtalan veszélyt hordoz magában, az utcán 

dolgozó lányok, társaiknál sokkal inkább veszélyeztetettebbek.484
 A korábban feldolgozott 

rend ri zaklatások mellett szexuális b ncselekmények, rablások, testi sértések és más 

b ncselekmények áldozatai lesznek.485,486 A legnagyobb figyelmet mégis az emberölés kapja.487
 

Kovács [19őő] felmérése alapján a prostituáltak ellen irányult élet elleni b ncselekmények 

aránya az átlag sokszorosa.488
 Kanadában a prostituált n k és lányok halálozási rátája az 

országos átlag negyvenszerese.489
 Ezek a b ncselekmények a kliensi és futtatói er szakhoz 

kapcsolhatóak. σyilvánvaló, hogy, ha a prostituáltak a keresetük egészével gazdálkodhatnának, 

akkor megélhetési gondjaik nem lennének, a kényszer és fenyegetés gondolata fel sem merülne. 

A valóság azonban sajnos nem ez. A futtatók a prostitúciós hálózat fenntartói, parazitái.490
 A 

történelmi id szaktól, vagy a társadalmi kontextustól függetlenül, a férfiuralom megtestesít inek 

helytartói.491
,
492

 Saewyc [2013] cselekményük él sköd , kizsákmányoló voltára tekintettel 

„ragadózónak” nevezi ket.493
 Magyarországon a futtatóval rendelkez  lányok, keresetük κ0-

90%-át leadják.494
 A megmaradt összegen pedig a lakást bérbeadó, a taxis, a bártulajdonos, és 

olyankor a rend r is osztozik.495
,
496

 A futtatók, és az emberkeresked k a legrettenetesebb 

terrortól elkezdve, a furfangig bezárólag minden eszközt felhasználnak azért, hogy a n ket 

prostitúcióra kényszerítsék. Megfelel  speciális módszerrel, lélektani és f leg anyagi ráhatással 

újabb és újabb lányokat csalnak el és kényszerítenek prostitúcióra.497
 Az identitástól való 

megfosztás a kontroll egyik jól használható eszköze, amely teljes engedelmességet eredményez. 

                                                                                                                                                             
482 MCLAUGHLIN Lisa: Discourses of prostitution/discourses of sexuality. – In. ωritical Studies in Mass ωommunication, 1991. κ. évf. – p.: 

249-272. 
483 ŰETLEσ Annaμ A férfi si jussa. – In. Ezredvég, 200ι. 1ι. évf. 3. sz. – p.:1. 
484 FARLEY Melissa: Prostitution in Five Countries: Violence and Post-Traumatic Stress Disorder. – In. Feminism and Psychology, 199κ. κ. évf. 
– p.: 405-426. 
485 PRIOR Jason, HUBBARD Phil, BIRCH Philip: Sex Worker Victimization. – In. Journal of Sex Research, 2013. ő0. évf. Ő-5. sz. – p.:574-586. 
486 PLUMRIDGE Abel: A segmented sex industry in New Zealand: Sexual and personal safety of female sex worker. – In. Australian and New 

Zealand Journal of Public Health, 200Ő. 2ő. évf. 1. sz. – p.:78–85. 
487 SZILÁGYI Jánosμ A homosexuális prostitúció problémái. – In. Űelügyi Szemle, 19κ0. 1κ. évf. ι. sz. – p.:119-120. 
488 KτVÁωS Imreμ A prostitúció rend ri kérdései. – In. Rendészeti Szemle, 19őő. 9. évf. 6. sz. - p.: 508-518. 
489 EKBERG Gunillaμ σemzetközi vita a prostitúcióról és n kereskedelemr lμ az érvek cáfolata. - Inμ EKŰERG Gunilla (szerk.)μ Szeminárium a 
prostitúció törvényesítésének hatásairól. – Űp.μ Forgács Zsuzsa és Juhász Géza kiadó Vállalat, 2002. – p.: 1-70. 
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2. sz. – p.: 91-100.  
491 SEGURA Inmaculada Valor: Attitudes Towards Prostitution is it an Ideological Issue. In. The European Journal of Psychology, 2011. 3. sz. p.: 
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A cél e kapcsolatban az, hogy az egyik fél a másik személynek eszköze legyen, hogy személyes 

vágyairól, döntési pozíciójáról a szexuális aktus során lemondjon.498
 Az áldozatok általában 

rászorulók, de példa arra is akadt, hogy az áldozatokat otthonukból rabolták el.499
 Lutya [2010] 

és más szerz k becslései szerint, az Egyesült σemzetek országaiból származó prostituált lányok 

évi ι9 %-át fizikailag kényszerítik, a kizsákmányolás valamely eleme mindig jelen van.500,501
,
502

 

A n  ett l kezdve csak a jelennek él, miközben tudja, hogy nincs semmilyen hatalma saját 

gazdasági, érzelmi, fizikai és szexuális élete felett.503
 Westerstand [2002] felmérése szerint, a 

prostitúcióval érintett n k Ő6 %-a számolt be arról, hogy munkája során a futtatója, vagy kliense 

már megverte, ez az arányszám pedig évr l évre csak növekszik.504
 Felsorolhatatlan 

mennyiségben állnak rendelkezésünkre olyan tanulmányok, amelyek a futtatói, és kliensi 

er szakról szólnak. A prostituáltak κ0-90%-át már bántalmazták, gyermekkorában 

elhanyagolták, meger szakolták. 505
,
506

,
507

,
508

,
509

,
510

,
511

,
512

 A gyermekkori visszaélések, és a 

prostitúció közötti kapcsolatot Myerling már 19ιι-ben alátámasztotta. A szerz k egy 100 f b l 

álló minta alapján, a serdül kori szexuális zaklatás, és a prostitúcióba kerülés közötti kapcsolatot 

elemezték. A minta alapján a 100 f b l (1Ő-1κ év közötti lányok) 6ő % prostituáltként dolgozott, 

és κő %-uk miel tt betöltötte volna a 16. életévét, az els  szül  általi szexuális bántalmazásán 

már túl volt. Az egyik tényez , ami némelyik n t prostitúcióra hajlamosítja, a korai, traumatikus 

szexuális bántalmazás, és szexuális tárgyként való kezelés lehet.513
,
514

 Myerling után, számos 
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szerz  bizonyította azt, hogy a gyermekek szocializációja során, a szül  által elkövetett szexuális 

visszaélés és bántalmazás, az ebb l lekövethet  különleges, korai traumatikus életesemények a 

gyermekprostitúció kialakulásával ok-okozati összefüggésben áll.515
,
516

,
517

,
518

 ϊalla és ωarter 

[2006] az összefüggéshez laboratóriumi vizsgálatok kapcsán jutott el. Mintaalanyaik utcán 

dolgozó prostituáltak voltak, akik a férfiak – leginkább apáik, testvéreik, ügyfeleik és futtatóik - 

élethosszig tartó – fizikai bántalmazásaiktól, kizsákmányolásaiktól szenvedtek.519
,
520

 Silbert és 

Pines [19κ3] San Francisco utcáin dolgozó prostituáltakat vizsgált, alanyaik közül 62 % volt az, 

akit gyermekkorában a szülei fizikailag bántalmaztak, és 60 % volt az, akit családja, vagy barátja 

szexuálisan zaklatott. Ezeket az eredményeket, a kutatók, a világ más részein is reprezentálták és 

felhasználták.521
,
522

,
523

,
524

 Gunilla [2002] ugyan ebben a városban 130 prostituált körében végzett 

felmérést. A megkérdezettek őι %-a gyermekkorában szexuális abúzust már átélt, Ő9 % pedig 

fizikai bántalmazás áldozata volt.525
 A Council of Prostitution szervezet az oregoni Portlandben 

készített kutatást, amelynek a „Túlél  tanú” nevet adta. Szintén 130 emberb l álló mintán 

bemutatták, hogy a megkérdezettek κő %-a már gyerekkorában, kislányként szexuális 

kizsákmányolás áldozatává vált, és 90 % volt azok aránya, akiket fizikailag bántalmaztak.526
 A 

vizsgálat során összehasonlították azt, hogy a gyermekkori visszaélésekkel érintett személyek, 

valamint a feln ttkorban elszenvedett bántalmazások között milyen összefüggés mutatható ki. A 

gyermekkori abúzussal érintett személyek el fordulási aránya ő,Ő-szer nagyobb volt, mint a 

feln ttkori zaklatások. A szexuális er szak értéke, a szignifikáns értéket jóval meghaladta 

(P=0,0064).
527

 Természetesen ezzel a szerz  nem azt akarta mondani, hogy a feln ttkori er szak 

                                                                                                                                                             
514 τ’ωτσστR Monica μ A prostitúció és szexuális célú emberkereskedelem összefüggései ismeretterjeszt  kézikönyv. -  Stockholmμ ωATW és 
EWL kiadó, 2006. 
515 ORCHARD Treena, FARR Sara: Expanding the scope of Inquiry. – In. ωanadian Journal of Human Sexuality, 201Ő. 23. évf. 1.sz. – p.: 9-18. 
516 POTTER Katheline, ROMAN Sarah: Early developmental experiences of female sex workers: a comparative study. – In. Australian and New 

Zealand Journal of Psychiatry,1999. 33. évf. 6. sz. – p.: 935–940. 
517 HALTER Stephanie: Factors that influence police conceptualizations of girls involved in prostitution in six U.S. cities: child sexual 

exploitation victims or delinquents. – In. ωhild Maltreatment, 2010. 1ő. évf. 2. sz. – p.: 152–160. 
518 BAGLEY Chris, YOUNG Loretta: Juvenile  prostitution  and child sexual abuse: A controlled study. – In. Canadian Journal of Community 

Mental Health,19κι. 6. évf. 1. sz. – p.: 5–26. 
519 CARTER David: Transactional Analysis Case Report Street Level Prostituted Women as Mental Health Care Clients. – In. Sexual Addiction 

& ωompulsivity, 2006. 13. évf. – p.: 95-119. 
520 DALLA Rochelle: Exposing the Pretty Woman Myth: A Qualitative Examination of the Lives of Female Streetwalking Prostitutes. – In. The 

Journal of Sex Research, 2000. 3ι. évf. Ő. sz. – p.: 344–353. 
521 HEDIN Ulla, MANSSON Sven: The Importance of Supportiv Relationships Among Women Leaving Prostitution. – In. Journal of Trauma 

Practice, 200Ő. 2. évf. 3-4. sz. – p.: 223-237. 
522 SILBERT Mimi, PINES Ayala: Victimization of Street Prostitutes. – In. Victimology, 19κ2. ι. évf. 1-4. sz. –p.: 122-133. 
523 SILBERT Mimi, PINES Ayala: Early Sexual Exploitation as an Influence in Prostitution. – In. Social Work, 19κ3. 2ι. évf. – p.: 139-152. 
524 FARLEY Melissa: Prostitution, Violence, and Posttraumatic Stress Disorder. – In. Women and Health, 199κ. 2ι. évf. – p.: 37-49.  
525 EKŰERG Gunillaμ σemzetközi vita a prostitúcióról és n kereskedelemr lμ az érvek cáfolata. - Inμ EKŰERG Gunilla (szerk.)μ Szeminárium a 
prostitúció törvényesítésének hatásairól. – Űp.μ Forgács Zsuzsa és Juhász Géza kiadó Vállalat, 2002. – p.: 1-70. 
526 HUNTER Kay: Prostitution is Cruelty and Abuse to Women and Children. – In. Michigan Journal of Gender and Law, 199Ő. 91. évf. 1. sz. – 

p.: 1-14. 
527 NAVARRO Javier Rio: Physical and sexual Violence. – In. Rev Panam Salud Publica, 2012. 31. évf. ő. sz. – p.: 388-395. 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.06



90 

áldozatai kisebb lelki és testi sérelmet szenvednek el, így az a gyermekkori traumáknál sokkal 

enyhébb lefolyású, csupán rávilágított arra, hogy a gyermekek rendeltetésellenes testi, lelki és 

érzelmi fejl dése a kés bbi életére nagy befolyással lesz.528
 Leírásában pontosan így 

fogalmazottμ „a gyermekkori visszaélések a prostituáltakat feln ttkorukra nem teszik 

viharedzetté”. 529
 Finkelhor [19κι] munkásságnak köszönhet  a „traumagenic” modell. A modell 

a gyermekkori visszaéléseken túl, a feln ttkori er szak, a rossz egészség-, és mentális m ködés, 

valamint a nemi betegségek kockázatát emeli ki. Rávilágít arra, hogy a prostituáltak 

gyermekkori, és feln ttkori kapcsolatait az árulás, a megbélyegzés, a traumatikus szexualizáció 

és a tehetetlenség érzése tovább súlyosbítja.530
,
531

,
532

,
533

 A családi háttér jelent sen 

befolyásolhatja, hogy valaki a prostitúció útjára lép-e vagy sem.
534

,
535

 A vizsgálatok 

bebizonyították, hogy a gyermekkori bántalmazó mindig az otthoni környezetb l kerül ki.536
 A 

megélhetésüket biztosító kapcsolatokat az anya szervezi, a család férfitagjai pedig a szexuális 

visszaélésekért felel sek.537
 A gyermekkorú személyeknél a családtagok által elkövetett 

szexuális visszaélések nagyobb valószín séggel fordulnak el , mint a feln tt korú társaiknál. A 

szökések, és a családból való kitörés innen ered. A családtól, illetve más mikrostruktúrákból való 

eltávolodás okai persze igen sokrét ek lehetnek, de egy biztosμ a családi er szak dominanciája, 

illetve a kés bb prostituálódó gyermek családon belüli áldozattá válása szinte valamennyi 

érintett személy, személyes „történetének“ része.538
,
539

,
540

,
541

,
542

  

                                                 
528 HOIGARD Cecilie: Backstreets: Prostitution, Money and Love. - Inμ EKŰERG Gunilla (szerk.)μ Szeminárium a prostitúció törvényesítésének 
hatásairól. – Űp.μ Forgács Zsuzsa és Juhász Géza kiadó Vállalat, 2002. – p.: 1-70. 
529RUTH Lyons: Attachment Diorganization. - In: SHAVER Cassidy (szerk.): Handbook of Attachment. - New York: The Guilford Press, 1999. 
530 SURRAT Hilary: HIV risk among female sex workkers in Miami. – In. AIϊS ωare, 2013. 2ő. évf. ő. sz. – p.:553-561. 
531 MEADE Christina: Long-term correlates of child abuse among adults with severe mental illness: Adult victimization, substance abuse, and 

HIV sexual risk behavior. – In. AIϊS and Űehavior, 2009. 13. évf. 2. sz. – p.: 207-216. 
532 MESSMAN Moore: Child sexual abuse and revictimization in the form of adult sexual abuse, adult physical abuse, and adult psychological 

abuse. – In. Journal of Interpersonal Violence, 2000. 1ő. évf. - p.: 489-501. 
533 FINKELHOR David: The trauma of child sexual abuse: Two models. – In. Journal of Interpersonal Violence, 19κι. 2. évf. – p.: 348-366.  
534 KALLA Zsuzsa: Szabálytalan n i életpályák, prostitúció a reformkori Pesten. – In. Kaleidoscope, 2010. 1. évf. 1. sz. – p.:197-226. 
535 FτRRAI Judit ϊr.μ Szegénység és b nözés különös formája a budapesti utcákon a férfi- és n i prostitúció. – In. Űelügyi Szemle, 1999. Őι. 
évf. 2. sz. – p.: 91-100. 
536 JUHÁSZ Judit, ωSÍKVÁRI Juditμ Középpontban a prostituáltak alapvet  jogaiμ háttérkutatás az oktatási program el készítésében. – Bp.: Panta 

Rhei Társadalomkutató Űt., 2010. – p.: 1-61..  
537 ŰARÁTH Ferencμ A prostitúció befolyása a közegészségügyi állapotra. In. Űudapesti σegyed – Regényes mindennapok, árnyékos 
negatívumok különszáma, 2010., 1κ. évf. 3. sz.- p.: 124-127. 

ŰτRAI Ákosμ Prostitúció. – Bp.: Print 2000 Nyomda Kft, 2003. 
539 SAEWYC Elizabeth: Competing discourses about youth sexual exploitation in Canadian news media. – In. The Canadian Journal of Human 

Sexuality, 2013. 22. sz. – p.: 95-105.  
540 BAGLEY Chris: Adolescent prostitution in Canada and the Philippines: Statistical comparisons, an ethnographic account and policy options. – 

In. International Social Work, 1999. Ő2. évf. Ő. sz. – p.: 445–454. 
541 FEDEC Schissel: The selling of innocence: The gestalt of danger in the lives of youth prostitutes. – In. Canadian Journal of Criminology, 

1999. Ő1. évf. 1. sz. – p.: 33–56. 
542 CAREY Senn: Childhood and adolescent sexual abuse and subsequent sexual risk behavior: evidence from controlled studies, methodological 

critique, and suggestions for research. – In. ωlinical Psychology Review, 200κ. κ. évf. ő. sz. – p.: 711–735. 
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Amennyiben a prostituáltak a futtatói er szakot átvészelik, úgy a kliensek részér l újabb 

borzadalmakkal kell szembenézniük. Az abolicionista felfogás szerint a mai erkölcsi világnézet 

tehát csupán azt a célt szolgálja, hogy a férfinak a n  fölött való nemi uralmát biztosítsa.543
 A 

lányok hamar megtanulják, hogy a „gazdák mind valóságos vérszopók, és még a szegény 

cselédlány b rét is lehúzzák.”544
 Ahogy Űetlen [200Ő] mondjaμ „A prostitúció világában a n  

haszonállat. Az egyik befogja, betöri, a másik megveszi, futtatja, a harmadik kibérli, visszaadja, 

a negyedik zsebre vágja a taxát meg azt a kis ken pénzt. τlcsó cucc, jól jövedelmez, 

karbantartása egyszer μ minél kevesebbet eszik, annál többet tejel. És nem beszél.”545
 Bayode 

[2013] vizsgálatában a meginterjúvolt személyek ι2,3 %-a ügyféli er szakról beszél.546
 Mccrory 

[200ι] és más szerz k 2κ0 fiatalt vizsgáltak meg, akik közül 91,Ő % férfizaklatásról, er szakról 

és támadásokról számolt be.547
,
548

 Az er szakkal kapcsolatosan felvet dik a trauma, ezáltal a 

poszt-traumatikus stressz kialakulásának lehet sége. Ezzel kapcsolatosan az értekezés – 

terjedelmének és egyéb vizsgálatok elvégzése hiányának függvényében – érint legesen 

foglalkozik csak. A prostituáltakat gyakran a kínzások visszatér  emlékképei, szorongás, 

depresszió, alvászavar és stressz gyötri.549
 A múltat, és a jöv t kevéssé érzékelik, súlyos trauma 

és menekülés eredményeképpen a jelenhez kapcsolódva léteznek. A pszichológiai zavarok 

rémlátomásokban, félelemben, álmatlanságban, személyközi kapcsolatokban nyilvánulnak meg. 

Legsúlyosabb formája olyan destruktív magatartásban realizálódhat, amelynek végs  formája 

akár az öngyilkosság is lehet. A gyermekkori visszaélések és a PTSϊ kialakulása közötti ok-

okozati összefüggés a mai napig sok vita tárgyát képezi. 550
 Egyesek úgy vélik, hogy ez a 

kapcsolat közvetlen-, mások szerint pedig közvetett élményeken alapul.551
 A számos fizikai, és 

mentális, egészségügyi probléma, a kizsákmányolás, a szerhasználat, a szorongási zavarok, a 

szexuális úton terjed  betegségek, a testi sérülések oda vezetnek, hogy a prostituáltban 

                                                 
543 ALDOR Viktor, MτREωK Kurt, WEISSE Stefanμ A titkos prostitúció és a félvilág (vita sexualis). – Űp.μ Sándor József és társa Kiadó, 1920. 
544 TÁŰτRI Kornél, SZÉKELY Vladimirμ Ű nös σ k II. – In. Budapesti Negyed – Regényes mindennapok, árnyékos negatívumok különszáma, 
2010., 1κ. évf. 3. sz. - p.: 288-290. 
545 ŰETLEσ Annaμ ωsillogó közhelyek - Kellemetlen valóság, avagy már megint a prostitúció legalizálásáról. - Heti Világgazdaság, 200Ő. 2. sz. – 

p.: 1-4. 
546 BAYODE Isaiah: Occupational Hazards and Xoping Strategies of Sex Workers in SW Nigeria. – In. Health Care for Women International, 

2013. year 3Ő. évf. 2. sz. – p.:139-149. 
547 MCCARTAN Fiona: Child and adolescent females who preset with sexually abusive behaviour. – In. Journal of Sexual Agression, 2011. 17. 

évf. 1. sz. – p.: 4-14. 
548 MCCRORY Vizard: Children and adolescents who present with sexually abusive behaviour: A UK descriptive study. – In. Journal of Forensic 

Psychiatry and Psychology, 200ι. 1κ. évf. 3. sz. – p.: 59-73. 
549 HOTALING Norma: Been There Done that SAGE, a Peer Leadership Model Among Prostitution Survivors. – In. Journal of Trauma Practice, 

200Ő. 3Ő. évf. 2. sz. – p.: 255-265. 
550 CARTER David: Transactional Analysis Case Report Street Level Prostituted Women as Mental Health Care Clients. – In. Sexual Addiction 

& ωompulsivity, 2006. 13. évf. – p.: 95-119.  
551 MILLER Michael: Street women. – In. American Journal of Psychiatry,19κ6. 13. évf.. p.μ 13κ1–1385. 
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„önmegtagadási” reflex alakul ki.552
,
553

 Ez segíti hozzá, hogy a prostitúcióval azonosulhasson, a 

stresszt feldolgozni tudja. Van, akinek ez viszont nem sikerül, és szervezetét, orvosilag, 

pszichológiailag komoly betegségek – akut betegségek, sterilitás, hosszú távú fogyatékosság, 

mentális stressz - támadják meg.554
 A PTSϊ tanulmányozására két kísérletet vettem alapul. 

Mindkét tanulmányban olyan prostituáltak vettek részt, akik a depresszió, a megbélyegzés, és a 

gyermek/feln ttkori szexuális kihasználtság érzéseit átéltek. Mindkét kutatás alanyainál a 

disszociatív hangulatzavar, lelki- és testi rendellenesség, és a poszttrauma valamely 

szignifikációja kimutatható volt.555
,
556

,
557

 Kang és társai [2011] egy összességében 11κι 

személyb l álló kérd íves mintán, biológiai módszeres vizsgálatokat végeztek (az alanyok 2 éve 

a prostitúció területén tevékenykedtek). A megválaszolt kérd íveken az Epiϊata és SPSS 

szoftver segítségével a PTSϊ tüneteit elemezték és értékelték. A vizsgálat eredményei 

kimutatták, hogy a résztvev k őι,ι %-a már 1κ éves kora el tt, 39,κ %-a pedig 20 éves kora el tt 

már szexuális er szakot átélt. A vizsgálatot megel z  2 hétben a megkérdezettek 63 %-a 

fogadott ügyfelet, akiknek 9ő,κ %-a a PTSD, vagy annak rokontüneteit átélte. A megkérdezett 

személyek egyharmada volt az, aki valaha orvoshoz fordult, 3κ,κ % volt az, aki öngyógyításra 

törekedett. A vizsgálat nem számolt be arról, hogy az öngyógyítás milyen összetev kre épült, de 

a tudatos „emlékkép-, és memóriatörlésre” kimutatható volt. A szerz k a felmérésüket, 

többszörös részvétellel két év elteltével is elvégezték, amely összehasonlításban szinte ugyan 

olyan eredményeket hozott.558
 A második mintavétel és elemzés során, a gyermekkori trauma, az 

er szak általi áldozattá válás, a szerhasználat, és a pszichiátriai betegségek nagyon magas 

számban fordultak el . σoha némi kulturális változatosság és mintavételi különböz ség 

kimutatható volt, a két teljes minta egymással konzisztens értéket produkált.559
,
560

 Reback és 

társai [2012] ezer f n ŰSI vizsgálatot folytattak. A kimutatott összetev k akkor váltak 

                                                 
552 DUNLAP Johnson: Intergenerational transmission of conduct norms for drugs, sexual exploitation and violence: A case study. – In. British 

Journal of ωriminology,2002. Ő2. évf. 1. sz. –p.:1–20. 
553 POTTERAT Phillips: On becoming a prostitute: An exploratory case-comparison study. – In. Journal of Sex Research, 19κő. 20. évf. 3. sz. – 

p.: 329–336. 
554 BETLEN Anna: Szabadon és önként. – In. Élet és Irodalom, 2009. κ0. évf. 29. sz. – p.: 1-7. 
555 HOM Kristin, WOODS Stephanie: Trauma and its Aftermath for Commercially Sexually Exploited Women. – In. Mental Health Nursing, 

2013. 3Ő. évf. – p.:75-81. 
556 RAJ Gupta: HIV vulnerabilities of sex-trafficked Indian women and girls. – In. International Journal of Gynecology and Obstetrics, 2009. 7. 

évf. – p.: 30–34. 
557 IZUTSU Tsutsumi: Mental health of female survivors of human trafficking in Nepal. – In. Social Science and Medicine, 200κ. 6. évf. – 

p.:1841–1847. 
558 KANG Dianming, LIAO Meizhen: Commercial sex venues, syphilis and methampetamine use among female sex workers. – In. AIDS care, 

2011. 23. évf. – p.: 26-36.  
559 ROSS Colin, FARLEY Melissa, SCHWARTZ Harvey: Dissocation Among Women in Prostitution. – In. Journal of Trauma Practice, 2004. 2. 

évf. 3-4. sz. – p.: 199-212. 
560 COOPER Kennedy: Dissociation and sexual trauma in prostitutes: Variability of responses. – In. Journal of Trauma and Dissociation, 2001. 2. 

évf. – p.: 27-36.  
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szignifikánssá ha azok a minimum szintet elérték. A minimumszint a ŰSI mutató 0,0ő értéke volt 

(pŰ0,0ő), amely mindig az általános pszichológiai distressz (globális súlyozású index) 1,01/0,κ2 

számához viszonyítottak. Az érzelmi szorongás összességében minden személynél kimutatható 

volt, értéke 1,ι6/1,őκ. Az interperszonális érzékenység 1,10/0,κ2, a depresszió 1,11/0κκ, az 

ellenségesség 0,6Ő/0,Ő6, a fóbiás szorongás 0,9κ/,0,66 és a pszichoticizmus 0,99/0,ιŐ értékeket 

képviselt. Mivel az el z ekkel megegyez en összehasonlításon alapuló kísérletekr l esett szó, 

ezért a másodszorra elvégzett kutatás az alábbi eredményeket hoztaμ a rögeszmés-kényszeres 

tünetek 1,2ő/1,06, a szomatizációval, az obszesszív-kompulzív és szorongásos zavarokkal 

összefüggésben szignifikáns csökkenés volt kimutatható. Az összes érték a pŰ0,0ő szintjét 

meghaladta. Az ellenségeskedés és paranoid gondolatok területén viszont szignifikáns növekedés 

volt kimutatható (pŰ0,01).561
 Mivel az utcai, és bordélyházas prostitúcióban résztvev  n k 

leginkább gyermekkori traumákról, nemi-, és fizikai számoltak be, így az a kóros disszociáció 

traumatikus modelljének joggal nevezhet .562
,
563

 A fentiek részletes elemzésén és értékelésén 

keresztül, az abolicionista modellel kapcsolatos SWτT/GYELV analízist elvégeztem, amelynek 

során az er sségek, gyengeségek, lehet ségek és veszélyek tekintetében az alábbiakat 

állapítottam megμ 

3. számú táblázat az abolicionista modell SWτT analízise 

Er sségek Gyengeségek 

 Az emberi-, és alkotmányos jogok maximális 
gyakorlása. 

 Önrendelkezési jogosultság gyakorlása (a 
prostituáltak vonatkozásában). 

 Futtatók/futtatói hálózatok felderítése és 
szankcionálása. 

 Az áldozatvédelemmel kapcsolatos intézkedések 
foganatosítása. 

 Túlszabályozottság (az ügyféli joggyakorlás 
ellehetetlenül). 

Lehet ségek Veszélyek 

 Az áldozatvédelemmel kapcsolatos állami akarat és 
rend ri intézkedések jogszer  és szakszer  
alkalmazásának lehet sége. 

 Az alkalmazott jogi szabályozás a nemzetközi 
szabályozás jogharmonizációjának lehet sége. 

 Az igazi b nelkövet k szankcionálásának 
lehet sége. 

 A prostitúciós önrendelkezési jog gyakorlásának 
lehet sége. 

 Az ügyféli kör demoralizálódik  

                                                 
561 REBACK Cathy: Prevention case management improves socioeconomic standing and reduces symptoms pf psychologycal distress. – In. 

AIϊS care, 2012. 2Ő. évf. 9. sz. - p.: 1136-1144. 
562 ROSS Colin, FARLEY Melissa, SCHWARTZ Harvey: Dissocation Among Women in Prostitution. – In. Journal of Trauma Practice, 2004. 2. 

évf. 3-4. sz. – p.: 199-212. 
563 FARLEY Melissa: Prostitution: A critical review of the medical and social sciences literature. – In. Women & ωriminal Justice, 2000. 11. évf. 
4. sz. – p.: 29-64. 
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Az abolicionista szemlélet óriási el nye, hogy a prostituáltak vonatkozásában az alkotmányos-, 

és emberi jogok gyakorlását maximálisan biztosítja, a jogi szabályozás az afeletti értékek 

védelmét megteremti. Ugyanakkor némi hátrány is megtalálható benne, hiszen az ügyféli 

joggyakorlást ellehetetleníti, a veszély is fennáll, hogy az ügyféli kör így demoralizálódik. 

Amennyiben az ügyféli kört is megszüntetnénk, úgy a prostitúciónak, önmagában értelme sem 

lenne, így kizárólag olyan magatartásokat kell büntetnünk, amely a prostituáltak testi-, lelki 

sérelmével járnak. A modell másik nagy el nye, hogy garanciát vállal arra, hogy a prostitúcióból 

hasznot húzó, és él sköd  jelleg  magatartásokat megszünteti így a futtatók, és azok hálózatai 

ellen fellép. A modell végre megteremti annak lehet ségét, hogy az igazi b nelkövet k 

szankcionálása megtörténjen. Tekintettel arra, hogy az abolicionista szemlélet jogi alapját 

leginkább az emberi-, és alkotmányos jogok nemzetközi egyezményei határozták meg, így a 

modell alkalmazása a nemzetközi jog, és a hazai jog kodifikációjának harmonizációja 

lehet ségét teremti meg. Az ember a legérzékenyebb lény a Földön, s a legnagyobb szenvedést 

képes átélni. Ezért óriási felel sség, miként bánunk embertársainkkal. Ha az emberek alapvet  

jogai sérülnek, viselkedésük, gondolkodásuk, stratégiájuk, prioritásaik alapvet en változnak 

meg. Az ember alapvet  szükséglete a testi-lelki szabadság. Ezért közös felel sségünk és 

kötelességünk világszerte fellépni az emberi jogok gyakorlása mellett.564
 

 

3.4 NEMZETKÖZI KITEKINTÉS: A NEW YORKI EGYEZMÉNY 
MODELLEKRE GYAKOROLT HATÁSA (UNIÓS, ÉS HARMADIK 
ORSZÁGOK) 
 

Az emberkereskedés és mások prostitúciója kihasználásának elnyomása tárgyában σew 

Yorkban, 19ő0. évi március hó 21. napján kelt nemzetközi egyezményt, Magyarországon az 

19őő. évi 3Ő. törvényerej  rendelettel ratifikálta. Magyarország kötelezettséget vállalt arra 

vonatkozóan, hogy a prostitúcióból hasznot húzó személyeket - különösen azokat, akik más 

személyek prostitúcióra csábításában részt vesznek, abból hasznot húznak, akik bordélyházat 

tartanak fenn, vagy annak fenntartásában segédkeznek, illetve prostituáltakat közvetítenek - 

büntetni rendeli. Önmagában véve az elgondolás nemes, de azzal hogy Magyarország az 

                                                 
564 KτVÁωS István r. f hadnagyμ Az emberkereskedelemhez szorosan kapcsolódó prostitúciós b ncselekmények - különösképpen a 
gyermekprostitúció - áldozatai emberi jogainak haza vonatkozásai. – In. Polgári Szemle, 201Ő. 10. évf. 3-6. sz. - p.:418-431. 
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intézményesített rendszer használatáról lemondott, a prostitúció gyakorlásának elszigetelt 

keretek közötti lehet ségét mondta fel. Egy intézményesített rendszer létrehozása nemcsak az 

állampolgárok (pl. közszeméremsértés), rend rök (pl. közrendvédelem) oldaláról kifejezett 

aggodalmakat szüntetné meg, hanem a prostituáltak alapvet  jogainak (pl. a munkavégzés 

gyakorlása helyszínének, és munkafeltételeinek megteremtése) gyakorlását tenné lehet vé. 

Magyarországon a hatályos szabályozás szerint a prostitúció nem b ncselekmény, hanem 

szabálysértés. Tehát önmagában a prostitúció gyakorlása, amennyiben az a szabálysértési 

törvényben meghatározottak szerint történik úgy szankcionálást nem von maga után, ha azonban 

annak rendelkezéseit a prostituált megszegi úgy szankcionálható. Ez azt jelenti, hogy 

amennyiben egy adott lélekszámú település környezetében tömegessé válik a prostitúció, úgy az 

Önkormányzat köteles kijelölni egy területet annak gyakorlására. Amennyiben viszont a 

prostituált e területt l eltér  helyszínen kínálkozik fel, és nem rendelkezik a megfelel  

dokumentációkkal úgy elzárással, pénzbírsággal sújtható. Minderre 1999. 06. 2κ-tól az 1999. évi 

LXIX. törvény a szabálysértésekr l, valamint azt hatályát vesztve 2012. 0ι. 09-t l a 2012. évi II. 

törvény a szabálysértésekr l rendelkezik.565
,
566

 Ugyanakkor látjuk, hogy a joghézagot a 

jogalkotó meghagyta. σem határozza ugyan azt meg, hogy mit jelent a „tömeges” méret 

fogalma. Erre nincs irányadó értelmez  rendelkezés, ezért fordulhatott el  az, hogy 

Magyarországon hivatalosan ilyen helyszín kijelölése gyakorlati megvalósítás tárgyában nem 

született. Láthatjuk, hogy mennyivel megoldottabbá válna a helyzet azzal, ha az intézményesített 

formát bevezethetnénk. Az egyezmény másik kérdésköre, hogy tilos nyilvántartás vezetni a 

prostituáltakról. A 1999. évben hatályos szabálysértési törvény el írta, hogy a prostituáltaknak 

orvosi igazolással kell rendelkezniük, ezt a törvényhez kapcsolódó rendelet mellékletében a 

Ő1/1999. (IX. κ.) EüM rendelet prostituáltak  részére  kiadandó orvosi  igazolásáról részében volt 

fellelhet .567
 Mivel e melléklet a nemzetközi joggal összhangban nem állt, mivel abból az 

érintettre és foglalkozására személyes adatú következtetés levonható volt, ezért annak 

felülvizsgálatát el kellett végezni. E rendelkezés betartatása a jogrend legmagasabb szintjéig, 

egészen alkotmánybírósági döntésig húzódott. A fenti törvény értelmében a prostituáltnak 

egészségügyi kiskönyvvel kell rendelkeznie, azonban az nem tartalmazhat olyan megjelölést, 

                                                 
565 1999. évi LXIX. törvény - a szabálysértésekr l -, hatályba lépettμ 1999. március 01-jén, 
(http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=99900069.TV) (letöltés idejeμ2016.0ι.09.) 
566  2012. évi II. törvény – a szabálysértésekr l -, hatályba lépettμ 2012. július 09-én, 
(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200002.TV) (letöltés idejeμ2016.0ι.09.) 
567 Ő1/1999. (IX. κ.) EüM rendelet prostituáltak  részére  kiadandó orvosi  igazolásáról, hatályba lépettμ 1999. március 01-jén, 
(http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=99900069.TV) (letöltés idejeμ2016.0ι.09.) 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.06

http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=99900069.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200002.TV
http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=99900069.TV


96 

amelyb l az érintettre személyes következtetés levonható volna, tekintettel arra, hogy az 

alkotmányos alapjogát sértené. Mivel az így nemzetközi szerz désbe ütközött, így az 

Alkotmánybíróság az 1/2011. (I.1Ő.) számú AŰ határozatával568
 2011. 01. 14-én 

megsemmisítette, így az igazolás a munkavégzésre irányuló utalást, ezáltal a nyilvántartás 

lehet ségét hatályon kívül helyezte, és eltörölte. Az Egyezmény el írta, hogy a prostituáltak 

társadalmi visszailleszkedését el  kell segíteni, az áldozatvédelmi intézkedéseket soron kívül 

meg kell tenni, az Egyezményt aláíró tagállamoknak pedig konzultáció és párbeszéd formájában 

közös intézményrendszeren keresztül a tapasztalatokat egymással meg kell osztaniuk. Az 19őő. 

év után alkotott Űüntet  Törvénykönyvek, a joganyagot beintegrálták. Mind az 19ικ. évi IV. 

törvény, mind pedig a hatályos 2012. évi ω. törvény, e b ncselekmények vonatkozásában a 

prostitúciót kihasználó személyek ellen fellép, az azt kiegészít  szabályzók tekintetében a 

nemzetközi együttm ködés irányadottsága fellelhet .569
,
570

 Európa országai tekintetében 

vizsgálatot folytattam annak megállapítására, hogy a σew Yorki Egyezmény rendelkezéseit hol 

tartják irányadónak, és a prostitúció szabályozása miként alakulμ 

 

1. számú ábra a prostitúció nemzetközi szabályozása 

 
                                                 
568 1/2011. (I.14.) számú AŰ határozat, hatályba lépettμ 2011. január 1Ő-én, 
(http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/912C0127947A099BC1257ADA005259DB?OpenDocument) (letöltés idejeμ2016.0ι.09.) 
569 19ικ. évi IV. törvény - a Űüntet  Törvénykönyvr l -, hatályba lépettμ 19ικ. év január 01-jén, 
(http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=3356.237644 ) (letöltés idejeμ2016.0ι.09.) 
570 2012. évi ω. törvény – a Űüntet  Törvénykönyvr l -, hatályba lépettμ 2012. év június 01-jén, 
(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200100.TV)  (letöltés idejeμ2016.0ι.09.) 
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A térkép sötétzöld színnel jelölte azokat az országokat, ahol a prostitúció legális és jogilag 

szabályozott tevékenység, az intézményesített rendszer legális, és szabályozott. Ilyen országok 

példáulμ Törökország, Görögország, Ausztria, Svájc, σémetország, Hollandia. σémetországban a 

prostitúció legalizálását a 2001-ben elfogadott „Prostitutiongesetz” törvény tette lehet vé. A 

törvénycsomagot σémetország Szociáldemokrata Pártja, a Zöldek (Űündnis 90/ϊie Grünen) 

terjesztették el , és a konzervatív párton kívül, a liberálisok pártja, a σémet Szabaddemokrata 

Párt, és a manapság ϊie Linke-ként ismert ϊemokratikus Szocializmus Párt is támogatta. A 

2002. Január 01-t l hatályos szabályozás lehet séget teremt arra, hogy az örömlányok 

vállalkozóként és munkavállalóként is dolgozhatnak saját elhatározásukból, és joguk van a 

munkanélküli segélyhez és a táppénzhez is. A bordélyházak hivatalosan m köd  

intézményeknek számítanak, így az utcai prostitúciós visszaszorult. A prostituáltak bejegyzésre 

kerülnek. Tekintettel viszont arra, hogy a bordélyok nem állami kézben, hanem 

magántulajdonosok kezében van, ezért a futtatói hálózatok, és futtatók iránti üldöztetés nem 

valósul meg. Az alvilág és a szervezett b nözés ezen intézményekre rátelepedett. Ezek az 

országok a σew Yorki Egyezmény aláírói között nem szerepelnek, azok rendelkezéseit nem 

tekintik irányadónak. A térkép világoszöld színnel jelölte azokat az országokat, ahol a prostitúció 

legális és szabályozott, de az intézményesített rendszerek nem engedélyezettek. Ilyen ország 

például Magyarország, és Lettország. A térkép kék színnel jelölte azokat az országokat, ahol a 

prostitúció legális, de nem szabályozott, az intézményesített rendszerek pedig nem 

engedélyezettek. Ilyen országok például Írország, σagy-Űritannia, Portugália, Spanyolország, 

Franciaország, Szlovákia, ωsehország, Lengyelország, Űulgária, Finnország, Észtország. σagy-

Űritanniában például maga a prostitúció nem min sül b ncselekménynek, ha a prostituált 

egyedül, függetlenül dolgozik, és nem zavarja a közrendet. A térkép vörös színnel jelölte azokat 

az országokat, ahol a prostitúció illegális, beleértve a prostitúció gyakorlását, kereskedelmét, és 

használatát, valamint az intézményesített rendszer létrehozását. Ilyen országok például 

Horvátország, Koszovó, Űosznia, Szlovénia, Macedónia, Albánia, Szerbia, Románia, Ukrajna, 

Moldova, Fehéroroszország, τroszország. τroszországban például a prohibició minden 

eszközével fellépnek a prostituáltak, a közvetít k, a futtatók, és a titkosan m köd  intézmények 

ellen. A térkép narancs színnel jelölte azokat az országokat, ahol a szexuális szolgáltatások 

vásárlása és a prostitúcióhoz kapcsolódó tevékenységek végzése tilos, a kereskedelem és az 
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intézményesített rendszer is büntetend  cselekmény. Ilyen országok példáulμ Svédország, 

σorvégia, Izland. A híres svéd modell a prostituált szolgáltatásának igénybevételét tiltja mert azt 

n k elleni er szaknak tartja. A prostituáltat nem büntetik,  áldozat, a kliens és a kerít  

cselekménye büntetend . E országok a σew Yorki Egyezmény maximális betartói, és betartatói. 

Magyarországon a σew Yorki Egyezménnyel kapcsolatos hatásvizsgálat eredményeképpen a 

belügyi dolgozók már 1992-t l 2002-ig (lásd. például 199Ő-ben, és 2002-ben) saját 

törvényjavaslatokat dolgoztak ki az Egyezményb l való kilépés és elgondolás mellett. Űorai 

[2000] 1994-ben – a jogszabály-el készítés során – valóban felvetette az Egyezményb l való 

kilépés gondolatát, s t ezzel egy id ben az Egyezmény felmondását igényl , az egyéni 

vállalkozás, netán egy mérsékelt, német mintájú bordélyrendszer keretében m köd  prostitúciót 

enged  szabályozás tervét, ennek ellenére mégis a fent taglalt szabálysértésekr l szóló törvény 

mellett döntöttek. 571
 Az azóta eltelt több mint 20 év tapasztalatai azt mutatják, hogy a prostitúció 

szabályozása Magyarországon egyáltalán nem megoldott, hiszen ma is érvényesek azok a 

problémák, amelyek már a törvény el készítési szakaszában jól látszottakμ a jogi tisz-

tázatlanságok, a vállalkozóvá válás feltételeinek és érdekeltségének hiánya, a türelmi zónák 

kijelölésével kapcsolatos önkormányzati gondok. Tekintettel arra, hogy a legutóbbi szabályozás 

óta közel 20 év eltelt, tudományos munkámmal szeretném bemutatni azt, hogy egy új 

szabályozás, vagy az Egyezményb l való kilépés, esetlegesen egyes cikkelyeinek a felmondása a 

fennálló problémák kezelésére milyen alkalmatosságokkal rendelkezik. 

                                                 
571 ŰτRAI Ákosμ Prostitúció. – Bp.: Print 2000 Nyomda Kft, 2003. 

 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.06



99 

4.KUTATÁS 
 

4.1 A KUTATÁS TÁRGYA 
 

Kutatásom tárgya a prostitúció jelensége mint szociális reprezentáció feltárása volt. E tárgykört 

három részre bontottam felμ els  helyen a prostituáltak-, második helyen a rend rök körében 

feltárható társas valóságot vizsgáltam, majd legvégül azok közös eredményeit hasonlítottam 

össze. Mindazért, hogy a jogi-, és szabályozási modellek alkalmasságát és alkalmazhatóságát 

empirikus alapon is meg lehessen vizsgálni, olyan módszert használtam, amely e igényeket 

maximálisan kielégíti. Meggy z désem szerint, ha meg szeretnénk ismerni a szociális világ 

részeként jelenlév  valamely összetett jelenség okait, céljait, körülményeit, mibenlétét, 

funkcionális jellegzetességeit, dinamikáját, akkor az abban él  személyek bels  világát, 

valóságértelmezését kell megismernünk. Ahogy azt Fogarasi megfogalmaztaμ „Így eljárva a 

megismerni szándékozott valóságról felsejl  kép valóságh  lesz, mivel a tartalmat, az értelmet, a 

szemantikát nem az óhatatlanul a kívülálló pozícióját betölt  kutató, hanem a ( kutatók által 

körvonalaiban csak lazán megjelölt fogalmi kerethez) a vizsgálatba vont érintettek teszik 

hozzá.”572
 Erre teremtett remek lehet séget a szociális reprezentációkat feltáró pszichológia 

módszertana. 

 

A terület úttör je Moscovici volt. Saját értelmezésében a szociális reprezentációk, a mindennapi 

életb l ered  koncepciók és magyarázatok, valamint az egyének közötti kommunikáció 

halmazaiból tev dnek össze. Ahogy fogalmazottμ „Valójában a szociális reprezentációk nem 

mások, mint a világteremtések módjai.”573
 Mit is jelent e nagy horderej  vélekedés? σem 

kevesebbet, mint, hogy egy korábban ismeretlen, és éppen meghatározatlansága révén 

bizonytalanságot, félelmet kelt  új tapasztalat, eseménysorozat, jelenség, stb. az érintett csoport 

számára értelmezhet  jelentéssel bíró, a saját, társas világukat alkotó, ekként már kezelhet  és 

nevesíthet  szociális valósággá lesz. A társas valóságok tehát valamely körülhatárolható emberi 

sokaság (csoport, szociális kategória, közösség, stb.) korében megosztottan létez  olyan szociális 

konstrukció folyamatainak eredményeként kialakult valóságértelmezések, melyek az érintettek 

számára jelentésekkel ruházzák fel, és ekként értelmezhet vé teszik a megel z en számukra még 
                                                 
572 FτGARASI Mihályμ A rend ri visszaélések szociális reprezentációi. – In. Pszichológia, 200Ő. 1. sz. – p.: 102. 
573 MOSCOVICI Serge: Notes Towards a Description of Social Representations. – In. European Journal of Social Psychology, 1988. 1κ. évf. 3. 
sz. – p.: 211-250. 
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újszer , meghatározatlan életeseményeket. Moscivici gondolatmenete mentén állította 

Jovchelovitch, hogy az érintettek együttesen hozzák létre a számukra érvényes 

valóságértelmezéseiket. Ez az a valóság, az a realitás, amely az adott társas közegben szociális 

konstrukció révén jött létre és ott érvényes. Amikor a vizsgált személyek a reprezentációs 

mez iket megszervezik és megalkotják, azt azért teszik, hogy a valóságuknak értelmet adjanak, 

és elsajátíthassák azt. Ennek létrejöttét követ en nyílik csak lehet ségük arra, hogy állításokat 

fogalmaznak meg arról, hogy k maguk kicsodák, saját magukat és másokat hogyan értik meg, 

önmagukat és társaikat a szociális térben hová helyezik el, illetve az adott id ben milyen 

kognitív és affektív er források állnak rendelkezésükre.574
  A szociális reprezentáció fogalmának 

Moscovici kett s funkciót tulajdonítμ egyfel l a szociális reprezentációk létrehozzák azt a rendet, 

amely az egyéneket képessé teszi, hogy a tárgyi és szociális világukban eligazodjanak, másfel l 

pedig egy közösség tagjainak lehet vé teszi a kommunikációt azáltal, hogy a társas érintkezés 

kódját biztosítják, azt a kódot, ami saját világuk, egyéni és csoporttörténetük különböz  

aspektusainak egyértelm  osztályozására és megnevezésére szolgál.575
 A szerz  a szociális 

reprezentációk alábbi f bb tulajdonságait határozta megμ 

 

 A társas valóságok partikulárisnak tekinthet ek, hiszen nem az egész társadalom 

véleményét, hanem a vizsgált csoportok által reprezentált sokaság valóságait tükrözik. 

Ezek a szociális reprezentációkból álló valóságok kizárólag a vizsgált körön belüli 

valóságképnek tekinthet ek, az abban lev  személyeké, nem másoké. A jelenséggel 

kapcsolatban ugyan azok az eseménysorok, fejlemények, következmények, más-más 

sokaság vonatkozásában más-más szociális valóságként értelmez dhetnek.  

 A lehorgonyzottság nem jelent mást, mint az új jelenség már ismert, jelentéssel bíró 

társas valóságokkal történ  összehasonlítását, a különbségek és hasonlóságok közösségi 

szint  kidolgozását. Az érintett sokaság a lehorgonyzás során az új elemet a már meglév  

sémarendszerbe próbálja integrálni, mégpedig oly módon, hogy, ha az új elemben sok a 

zavarba ejt , nehezen értelmezhet  dolog, akkor partikularizál (azaz különleges 

tulajdonságok kiemelésével teremt annak új helyet a rendszerben), és viszontμ a 

hasonlóságok kiemelésére, hangsúlyozására a generalizáció folyamata hivatott.  A 

                                                 
574 JOVCHELOVITCH Sandra: Emancipation and Domination in Social Representations of Public Life. – IN. Interamerican Journal of 

Psychology,199κ. 32. évf. 2. sz. – p.: 169-189. 
575 MτSωτVIωI Sergeμ Társadalom-lélektan. – Bp.: Osiris, 2002. 
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megismerés így nemcsak individuális, kognitív, hanem a csoporttagságtól, a csoport 

valóságról alkotott képzeteit l és szociokulturális adottságaitól er sen függ  folyamat. A 

lehorgonyzás módja és iránya a vizsgált személyek értékeit l, érdekeit l is függhetnek.  

 A szociális reprezentációk egy további, fontos ismérve az úgy nevezett objektifikáció 

(tárgyiasulás). Ezen azt a mozzanatot értjük, amikor a fogalom az adott sokaság körében 

„átfordul képpé”, konkrét, élményszer , így könnyen átélhet  tapasztalattá. 

 Az úgynevezett figuratív mag szorosan kapcsolódik az objektifikáció jelenségéhezμ az 

érintett emberi közösség a szociális konstrukció folyamatában mintegy „kitermeli”a 

jelentéssel felruházandó jelenség központi, képszer , ikonikus jelleg  jelentési lényegét. 

A figuratív mag a valóságértelmezés konkrétumba s rített összegzése. Például az AIϊS 

(nemi betegség) szociális reprezentációjának figuratív magját az óvszer képzete 

alkotta.
576

 

 Megnevezés, tipizálás és osztályozás, hiszen az addigi ismeretlen, de most már ismer ssé 

tett szociális „tárgy” nemcsak címkét kap, hanem az egész viszonyrendszerbe 

beágyazódik, mégpedig megannyi ponttal, amennyi lehetséges. 

 

Úgy éreztem, hogy a prostitúció egyébként is látenciába burkolózó jelenségének feltérképezésére 

csakis úgy kaphatok választ, ha az abban rejl  személyek önmagukról a saját, megélt 

tapasztalataikon keresztül betekintést engednek. k mondják el, k mutatják meg, és k 

vezetnek engem. Ez segít abban, hogy én is – valamint az olvasók, a kutatók, stb. – 

megérthessem azt, hogy a vizsgálandó szociális jelenségkör, az érintettek, a vizsgált szociális 

kategóriák (a prostituáltak és a munkájuk révén velük kapcsolatba lép  rend rök) számára 

valójában mit is jelent. Ez a megállapítás dönt  jelent ség , hiszen a kutatás célja nem az egyes 

személyek egyéni világának megismerésére, hanem a vizsgálatba vont kategóriák közös, 

együttes, jellemz  társas valóságainak feltérképezésére irányult. A prostituáltak és a rend rök az 

egyetlenek, akik ebbe a láthatatlan, veszélyekkel és árnyakkal teli világba elkalauzolhatnak, és 

megmutathatják többek között azt is, hogy az belülr l, ténylegesen hogy épül fel. A prostituáltak 

elmondhatják, hogy nap, mint nap milyen élményeket élnek át, mi vezetett odáig, hogy 

otthonukat, és mindennapjaikat e világ jelenti, mi a céljuk, és a rend rökkel, a kliensekkel, és a 

futtatókkal való viszonyrendszerüket milyen attit dök jellemzik. A rend rök pedig 

                                                 
576 LÁSZLÓ Jánosμ A szociális reprezentációról. – In. ŰÉRES István (szerk.)μ Társadalmi kommunikáció. – Űp.μ τsiris Kiadó, 2001. – p.: 1-416. 
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elmondhatják, hogy hogyan élik meg mindennapjaikat, milyen intézkedési kötelmük van, 

érvényesítik-e az abból adódó kötelmeken kívüli jogosultságukat is, vagy esetlegesen olykor-

olykor visszaélnek-e hatalmukkal. A kutatás legizgalmasabb momentuma pedig, hogy én magam 

hasonlíthatom össze azt, hogy ez a két valóságkép vajon egyezik, vagy elkülönül egymástól. 

Ezek a konstruktumok alkotják az  realitásuk egy-egy összetev jét. σap, mint nap ehhez a 

kerethez kell viszonyulniuk, alkalmazkodniuk, és ez a keret az, ami azokat az érzelmeket és 

döntéseket generálja, amelyek adott esetben az emberi viszonylatok sokféleségét alakíthatja. A 

kutatás éppen ezért is izgalmas, mert a prostitúció jelenségér l, nem csak a prostituáltak, hanem 

a rend rök aspektusából is képet kaphatunk. A kutatás egyik alapkérdése is ebb l fakadμ vajon a 

prostitúció mint e két sokaság valóság-konstruktuma, szociális reprezentációja alapvet en 

megegyezik-e, vagy éppen eltér  társas helyzetükb l fakadó, eltér  perspektívájuknak 

köszönhet en éles ellentétben áll-e egymással? 

 

4.2 A KUTATÁS MÓDSZEREI 
 

Kutatásom az úgy nevezett szociális konstruktivista pszichológiai megközelítésbe illeszkedik, 

amelynek empíriához kapcsolható módszertana kvalitatív és kvantiatív eszközökre bomlik. E két 

fenti nagy paradigma kialakulásában az empirizmus, mint ismeretelmélet megszületése fontos 

szerepet játszott. Az empirizmus az ismeret forrásává az emberen kívüli világot, magát a 

természetet és a társadalmi valóságot teszi. Az ember, a tények ismeretére úgy tesz szert, hogy a 

külvilágban megjelen  jelenségeket észleli, értékeli, elemziμ azaz tapasztal. Ezt a tapasztalás 

kétfelé bonthatóμ vannak induktív (kvalitatív), és racionális (kvantiatív) megismerési módszerek. 

ϊavid Hume volt az els , aki kifejtette, hogy az induktív tudásunk mellett, a bizonyításon 

alapuló racionális matematikai tudás is ugyanolyan jelent s érték . (Ez az els  olyan 

megállapítás, és éles elhatárolódás, amely a fenti két nagy paradigma létjogosultságát 

megteremthette.)
577

 

 

A kvantitatív paradigma szerint a társadalomtudományos kutatások eredményei – hasonlóan a 

természettudományokhoz, számszer sítettek, az ok-okozati összefüggések statisztikai 

                                                 
577 PÁLVÖLGYI Ferencμ Konstruktív ismeretelmélet és pedagógia. – In. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Űölcsészet és Társadalomtudományi 
kar tudományos m hely, 2013. – p.: 1-9. old. 

 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.06



103 

kapcsolatok felállítása alapján fogalmazhatóak meg. Ezekb l a társadalomra vonatkozó általános 

törvényszer ségeket lehet megállapítani és így az emberi viselkedés is - ugyanúgy, mint a 

természeti jelenségek -, el re megjósolhatóak. A kvantitatív paradigmával szemben 

megfogalmazott kvalitatív paradigma, az úgynevezett interpretatív megközelítésmód szerint 

abból indul ki, hogy a társadalmi viszonyokat természettudományos módszerekkel vizsgálni nem 

lehet, tekintettel arra, hogy a kutatás tárgya az ember, aki értelemmel és szabad akarattal 

rendelkezik. A kutatásai eredményei nem számszer síthet  megfigyelésekben, szavakban, 

történetekben jelennek meg.  A kvalitatív kutatások célja nem is az, hogy általános 

törvényszer ségeket tárjon fel, illet leg elméleteket bizonyítson (, mint a kvantitatív módszerek), 

hanem az, hogy a társadalmi jelenségek mélyét feltárja és megértse. Mindezek szerint a 

kvantitatív paradigma módszertani monizmusával szemben, amely szerint egy tudományos 

módszer létezik, a kvalitatív paradigma a módszertani dualizmus elvét vallja, azaz a természeti 

és társadalmi jelenségek különböz  módszerekkel vizsgálandók. A kvantitatív kutató 

megfigyelései során t le függetlenül, objektíven létez  adatokat gy jt. A kvantitatív kutató mér, 

számol, kísérletez, ellen riz, azaz adatot gy jt. Ezzel szemben a kvalitatív kutató generálja az 

adatokat, a metaforával élve, utazóként fedezi fel a jelenségeket, megfigyel, beszélget, kérdez, 

értelmez, majd hazatérve egy történetté formálódik benne a megéltek értelmezése, azaz adatot 

generál. A fentiekb l is megállapítható, hogy a kutató személyének a kvantitatív kutatásokban 

kisebb a jelent sége, értéksemleges a megközelítés. A kvalitatív kutatások esetén a kutató 

személye rendkívül fontos, mivel a hangsúly az értelmezés folyamatára helyez dik. A 

megközelítés így szubjektív és sokszor értékelkötelezett, amihez viszont a tudományos kutatások 

kritériumai szerint a kutatónak reflexíven kell viszonyulnia és objektivitásra kell törekednie. 

Kvantitatív kutatások esetén el zetes hipotéziseket tesztelünk, így a kutatás kerete merev, 

strukturált és statikus, a jelenségeket mesterséges körülmények között vizsgáljuk, általában nagy 

kiválasztott mintán keresztül. Ezzel szemben a kvalitatív kutatások rendkívül rugalmasak, 

strukturálatlanok, mivel sokszor a kutatás során folyamatosan generáljuk a hipotéziseinket, a 

társadalmi jelenségeket pedig adott, természetes közegükben figyelhetjük meg, általában kis 

mintán, egy esettanulmány formájában feldolgozva. A kvalitatív- az idiografikus, a kvantitatív 

kutatások pedig leginkább a nomotetikus magyarázati modellel kapcsolhatóak össze. Mindkét 

modell az emberi viselkedés okait keresi. Míg az idiografikus modell nagyon sok és egyedi 

szempont számbavétele után a megértés útján próbál valamely adott tevékenységr l képet adni, 
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addig a nomotetikus modell nem tartja feladatának azt, hogy az adott konkrét esethez vagy 

cselekményhez vezet  összes szempontot kimerít en felsorolja. A modellt azzal a céllal 

dolgozták ki, hogy az események, illetve a cselekedetek általános osztályainak legfontosabb 

magyarázó tényez it felderíthesse.578
 A személyiségjegyek leírása, és legf képpen megismerése 

minden személynél egyedi vonatkozású, ezért azok megértését inkább az idiografikus, kvalitatív 

megközelítések segítik. Ahogy azt Allport is megfogalmazta, ha az emberekr l általában tudunk 

valamit, ez adott személy megismerésénél meglehet sen keveset segít. A közös vonásokkal 

ellentétben, az egyéni vonások nem összehasonlíthatók, hiszen adott személynél egyediek. Ezért 

tanulmányozásukhoz értelmez -hermeneutikus módszereket szükséges használni (példáulμ 

élménybeszámolók, tartalomelemzés, stb.) (Erikson ennek nyomán úttör  jelleg  kísérletbe 

kezdettμ élettörténeti elemzéseken keresztül megpróbálta megragadni az egyéni pszichikum és a 

történelmi közeg kölcsönhatását.)579
 Allport a statisztikai jelleg , kvantitatív módszerekhez 

kritikusan viszonyult, ám eléggé paradoxon módon, de a Űig Five kutatócsoport 

mér eszközeinek korai „magvát” az a szókészlet (személyiségjegy-csoport) képezte, amelyet 

éppen Allport gy jtött nagy er feszítések árán.580
  

 

A két paradigma három f  kritériumának való megfeleltetéseμ 

 

 A megbízhatóság a kvantitatív kutatások erénye, míg a kvalitatív kutatásoknak - a 

megfigyelés, az elemzés és értelmezés szubjektivitása és kontextus-függ sége miatt – az 

egyik gyengéje. 

 Mivel a kvalitatív kutató arra törekszik, hogy az adott vizsgálandó jelenséget holisztikus 

szemlélettel minél mélyebben, pontosabban tárja fel és értsen meg, ezért ellentétben a 

kvantitatív kutatókkal, az érvényesség szintén az erényének tekintend . 

 A reprezentatív mintából az egész vizsgálandó populációra vonatkozó általánosítható 

következtetések elvi lehet sége mögött a társadalomtudományoknak az az alapfelvetése 

áll, mely szerint a társadalmi jelenségeket és folyamatokat is bizonyos megfigyelhet  

törvényszer sége jellemzik. Ezzel szemben a kvalitatív kutatások során nem 

valószín ségi mintavétel segítségével nem reprezentatív mintával dolgoznak, hanem az 

                                                 
578 ŰAŰŰIE Earlμ A társadalomkutatások módszertana. – Űudapestμ Űalassi Kiadó, 200κ 
579 ERIKSON Erik: Gyermekkor és társadalom. – Budapest: Osiris, 2002. 
580 MIRσIωS Zsuzsannaμ A személyiség épít kövei, típus-, vonás- és biológiai elméletek. – Űudapestμ Űölcsész Konzorcium, 2006. 
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egyedi esetek idiografikus, minden részletre kiterjed  magyarázati modelljére 

törekednek, így azok kevésbé általánosíthatóak a megfigyelteken túli estekre 

vonatkozóan.  

 

Összességében tehát elmondható, hogy a kvantitatív kutatások nagyobb populációk vizsgára 

alkalmasak, és általuk általánosítható, megbízható eredményekre juthatunk. A kvalitatív 

kutatások viszont csak kisebb populációkon alkalmazható, azonban gazdagabb, mélyebb 

információk gy jtésére alkalmas, költségkímél  és magas érvényesség  kutatási 

módszerek.581
,
582

,
583

,
584

,
585

 

 

4.3 A KUTATÁSI MINTA 
 

A kutatási minta két csoportból tev dött össze. Az egyik csoportot prostituáltak, a másikat 

rend rök alkották. Mindkét csoport ő0-ő0 f b l tev dött össze. σagyon fontos kiemelnem, hogy 

az interjúk a legszigorúbb anonimitást megtartó szabályokra épültek. A mintákból az érintettekre 

vonatkozó személyes következtetés nem vonható le. A prostituáltak életkor, rétegz dés, és 

lakhely, míg a rend rök életkor, szolgálati ág/beosztás, és lakhely szerint kerültek 

csoportosításra.
586

 A mintaválasztás technikáját az úgy nevezett hólabda módszerrel választottam 

ki. Mikor már a kapcsolati rendszeremen keresztül a felkeresési módok (telefon, személyes 

látogatás, stb.) kifulladtak, akkor a már interjút készített vizsgált személyek véletlenszer /tudatos 

kiválasztásával, azok ajánlásával, annak kapcsolatai révén, ismer seivel, munkatársaival, 

kollégáival majd azok ismer seivel, munkatársaival, kollégáival b vítettem a kört.  

 

4.3.1 A PROSTITUÁLT MINTA 
 

A minta reprezentatívsága a prostituáltak tekintetében objektíven nem eldönthet , mivel a 

korábbi fejezetben ismertetett alkotmánybírósági döntés értelmében a hatóság a prostituáltakat 

                                                 
581 ŰAŰŰIE Earlμ A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. – Űp.μ Űalassi Kiadó, 200κ. 
582 HÉRA Gábor, LIGETI Györgyμ Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. – Bp.: Osiris, 2005. 
583 KUHσ Thomasμ A tudományos forradalmak szerkezete. – Bp. Gondolat, 1984. 
584 SωHLEIωHER σóraμ Kvalitatív kutatási módszerek a társadalomtudományokban.  – Űp.μ Századvég, 200ι. 
585 SZTÁRAYσÉ Kézdy Evamμ Kutatásmódszertan és prezentációkészítés, bevezetés a tudományos elemzésbe. – In.: FOKASZ Nikosz (szerk.): 

Tananyag az információtud s érvényesülés – informatikai és digitális kommunikáció kompetenciafejlesztés komplex innováció szolgálatában – 

projekt keretében. – Bp.: KRE-BTK, 2013. – p.:1-14. 
586 Az err l készült táblázat az értekezés mellékletében fellelhet . 
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nyilvántartásba nem veheti, így személyre bontott, mennyiségileg regisztrált számadat 

rendelkezésre nem áll. Az integrált ügyviteli-, és ügykezel  rendszerben is csak olyan adatok 

állnak rendelkezésre, amelyek a már eljárás alá vont prostituáltak adatait tartalmazzák, azonban 

az, létszámukról teljes képet szintén nem ad. Az ő0 személyb l álló mintáról viszont 

elmondható, hogy a Magyarországon m köd  prostitúciós hálózat társadalmi szerkezetének 

teljes mértékben megfelel, a f bb bázispontok, az alá-fölérendeltségi viszonyok, a helyszínek, a 

személyek, stb. mind-mind a tényleges valóságot tükrözik.   

 

4.3.2 A RENDŐR MINTA 
 

A rend ri mintával kapcsolatban elmondható, hogy a 201ő. évi statisztikai adatok szerint 

középiskolai végzettséggel az állomány körülbelül 6ι%-a, fels fokú végzettséggel 

megközelít leg 33%-a rendelkezik.
587

,
588

 Ennek megfelel en az állomány átlagos iskolai 

végzettsége jó közelítéssel 13,3 elvégzett osztály. A rend ri vizsgálati csoport hasonló értéke 

13,02 (szórás = 1,κ, legalacsonyabb érték = 12, legmagasabb érték = 1ι). Az országos létszám 

hivatásos állományának a 10 éves bontású életkori kategóriaközépre számolt súlyozott átlaga 

3ő,3. Ez az adat azonban csak közelít  értékként kezelhet , mert a hozzáférhet  rend rségi 

adatok csak 10 éves bontású életkori övezethatárokra vonatkozóan tartalmazzák az adott 

övezetbe tartozók létszámát. A rend ri vizsgálati csoport életkori megoszlására vonatkozó 

statisztikai adatok ezzel szemben pontosakμ a minta életkori átlaga = 30,16 év (szórás = 6,0, 

legalacsonyabb érték = 21, legmagasabb érték = Ő3). A statisztikai rendszerben nembeli, 

valamint szolgálati ág, és lakhely szerinti bontás nem volt hozzáférhet .  

 

4.4 A KUTATÁSI INTERJÚ 
 

Az éles interjúk el tt, úgy nevezett próba-interjúkat rögzítettem. A próbainterjúk során kísérletet 

tette arra, hogy az alanyoktól származó „valódi”, a prostitúció jelenség és az azzal 

összefüggésben álló szociális reprezentációkról szóló történeteket összegy jtöm. Úgy véltem, 

hogy az érdekl dés középpontjában álló társas valóságok feltérképezéséhez a szociális 

reprezentációk szervez dését lehet vé tev  narratív forma kiaknázása jelentheti. Hatalmas 

                                                 
587 29000/17701-2/201ő/ált. τRFK adatszolgáltatás 201ő. április 2ι-én 
588 29000/26072-2/201ő/ált. τRFK adatszolgáltatás 201ő. június 22-én 
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csalódásomra, a próbainterjúk alanyaitól forgatókönyvszer , intencionális elemekben szegényes, 

lényegében használhatatlannak bizonyult alig-történeteket kaptam. Ennek feloldása, és a hiteles 

eredmények összegy jtése érdekében félig strukturált interjúkat készítettem. A félig struktúrált 

interjúkban aztán számos jól kidolgozott, részlet gazdag elem jelent meg. A prostituáltakkal és a 

rend rökkel felvett interjúk egyaránt átlagosan 30-3ő percesek voltak, mindegyikr l digitális 

hanghullám, majd azok tartamáról szó szerinti átírat készült. A kapott szövegtest így 

összességében több mint ő00 oldal terjedelm  volt. 

 

A prostituáltakkal készített interjúk a következ  kérdéskörök mentén szervez dtek (az interjú 

vezérfonala)μ 

 

1. A prostituálttá válás folyamata 

2. A prostitúció jelenségével kapcsolatos attit dök  
3. A prostitúciós munkavégzés körülményei és feltételei 
4. A prostitúció motívumként értelmezhet  okai 
5. A prostitúció célreprezentációi 
6. A prostitúcióban résztvev  felek, így különösen a futtatókról, a rend rökr l, és a 

kliensekr l alkotott képzetek, vélekedések, attit dök 

7. A prostitúcióban résztvev  felek viszonyulásai 
 

A rend rökkel készített interjúk a következ  kérdéskörök mentén szervez dtek (az interjú 

vezérfonala)μ 

 

1. A prostitúció jelenségével kapcsolatos attit dök  
2. A prostitúciós munkavégzés körülményei és feltételei 
3. A prostitúció ok-, és célprezentációi 
4. A prostitúcióban résztvev  felek, így különösen a futtatókról, a rend rökr l, és a 

kliensekr l alkotott képzetek, vélekedések, attit dök 

5. A rend ri (prostitúcióval kapcsolatos) feladatvégzés 

6. A rend ri hatalmi visszaélések 

7. A reszocializáció 

 

Ezek a kérdések azok, amelyek a korábbi fejezetekben meghatározott fogalmi keretet alkotják, és 

azt tartalommal, maguk az interjúalanyok töltenek fel. A fenti tartalmi keret kérdései az interjúk 

menetében a legváltozatosabb sorrendiségben, és terjedelemben bukkantak fel. Annak 

jelent sége nem volt, hogy a kérdések milyen sorrendben követik egymást, a válaszadó a 
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kérdéskörök között hogyan ugrál, egyetlen kötött elem és kikötés volt csupánμ a beszélgetések 

mindig az els ként megjelölt kérdéskör felvetésével kezd dtek. Számos alkalommal, már az els  

kérdés felvetésekor, a soron következ  kérdésekre választ kaphattam, tekintettel arra, hogy a 

kérdések felvetésekor az összefügg  el adást az interjúalanyok részére megteremtettem. 

Amennyiben éreztem, hogy a kérdés nem teljességgel került megválaszolásra, úgy a félig 

strukturáltságból adódóan, bizonyos ismételt, vagy segít  szándékú kérdéseket tettem fel. A 

kérdések nem eldöntend , hanem kifejtend  kérdések, még pontosabban, tágan megadott 

témakörök voltak. 

 

4.5 A KUTATÁSI ADATGENERÁLÁS  
 

A prostituált, és rend r személyekt l, azaz az interjúalanyoktól nyert teljes szövegállományt – 

szövegtestet – a szekvenciális-transzformatív modell alkalmazásával dolgoztam fel. 

(Érdekességként megjegyezni kívánom, hogy ezt a módszert korábban a pszichológiai 

tartalomelemzést kvalitatív szövegelemzés névvel illették.) A modell Ehmann nevéhez f z dik, 

aki az eljárás metódusát saját szavaival ekképpen határozta megμ ”az els dleges cél a 

szövegelemek manifeszten láthatóvá tétele, amennyiben azok az elemzés kiinduló állapotában 

rejtettek, végcélja pedig az, hogy skálázható pszichológiai változók értékeit azonosítsa”.589
 Azaz 

a szövegekben rejl  különböz  jelentéseket az egyes jelentésekhez (tartalmakhoz) rendelt 

különböz  kódoknak mint megállapítható változóknak alkalmazásával tesszük explicitté, és 

ezáltal kvantifikálhatóvá. Más néven, leegyszer sítveμ „szöveget elemzünk”. A szekvenciális-

transzformatív modell alkalmazásán belül, az úgy nevezett tematikus elemzés technikáját 

alkalmaztam. A módszer legf bb ismérve abban rejlik, hogy mindazon szövegelemek, amelyek a 

szöveg egy adott pontján felismerhet , és körülhatárolható tartalmat hordoznak, egy hozzárendelt 

kód segítségével azonosíthatóvá és összetartozóvá válnak. Ez a kóddal jelölt jelentést hordozó 

tematikus egység, akár egy tagmondat, de akár sorokon keresztül tartó terjedelmes szövegrész is 

lehet.
590

  

 

A kódolás során követett szabályok, a tartalomelemzés az interjúk vezérfonala által 

meghatározottan az alábbi nagy jelentési/tartalmi dimenziók köré szervez döttμ 

                                                 
589 EHMAσσ Űeaμ A szöveg mélyénμ A pszichológiai tartalomelemzés. – Űp.μ Új Mandátum, 2002. – p.: 70. 
590 FτGARASI Mihályμ A rend ri visszaélések szociális reprezentációi. – In. Pszichológia, 200Ő. 1. sz. – p.: 102. 
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A prostitúciós lét sajátosságai 
1. A prostitúcióμ 

 okai 

 céljai 
 formái 
 jellege 

 körülményei 
 kísér  jelenségei 

2. A prostituáltak viszonyulásaiμ 
 rend rökhöz 

 más prostituáltakhoz 

 futtatókhoz 

 kliensekhez 

3. A futtatói hálózatok 

 tevékenységei 
 visszaélései 

4. A kliensi kör 
5. Élvezeti cikkek használata 

6. Védekezés 

7. A rend ri munkavégzés 

 szerepe a prostitúció összefüggésében 

 sajátosságai a prostitúció összefüggésében 

8. A rend ri hatalmi visszaélésekμ 
 formái 
 jellege 

 

A kódok által képviselt tartalmi kategóriák definiálása – operacionalizálása - során két 

alapszabályt követtemμ 

 

1. Annak érdekében, hogy ne legyen átfedés a kódok jelentése mentén, a különböz  kódok 

egymástól jelentésükben egyértelm en elkülönül  tartalmi kategóriákat jelöltek. 

2. Az egyez  jelentés  tartalmakat, mindig ugyanaz a kód jelölte. (Itt kívánom megjegyezni, 

hogy a kódolást két úgynevezett „kontroll-kódoló” is a szövegtest mintegy ő0%-án 

végrehajtotta, amelyek eredményeképpen az els  próbakódolás során az egyezések 

aránya κκ,9%-osnak adódott, majd a második felülvizsgálatnál 9ι%-os egyezés volt 

kimutatható, így a konszenzuális kódmeghatározások és a kódhasználat megteremtése 

után folytathattam a további tartalmi elemek kódolását.)  
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A rejtett tartalmakat felismer , és azonosíthatóvá tev  tematikus szint  elemzés – éppen e 

tulajdonsága miatt, mert a jelentéseket a szöveg kontextusába ágyazottan kezeli – lehet vé tette, 

hogy egy adott szöveghelyen el forduló nyelvi elemeket, annak függvényében, hogy sz kebb 

vagy tágabb szövegkörnyezetükbe illeszked kként értelmeztem – egynél több kóddal is 

jelölhessem. Vagyis, volt rá példa, hogy egy többszörösen összetett mondat összességében, 

önmagában egyféle kódot – tartalmi egységet – képviselt, de ezen belül, az egyik szó, vagy egy 

tagmondat önmagában, az összetett mondat e jelentését l függetlenül, attól teljesen eltér  egyéb 

tartalmat vagy dimenziót is magában rejtett.  

 

Az egyes tematikus egységek közötti bennfoglalási viszonyokat szintén kódolhatjuk. Ennek 

megfelel en a „része valaminek” fogalmi szint  hierarchiát leképez  összefüggései („X része Y-

nak”) az alábbi jelölést kaptákμ 

Y 

↑ 

X 

E logikai összefüggést azonosító jelölési metódus lehet vé tette azt, hogy a különálló „kódokat”, 

azaz tartalmi elemeket egy szélesebb jelentési kört magába foglaló halmazba, azaz 

„kódcsoportba” emeljem be, ami alkalmanként sokréteg , hierarchikusan egymásra épül , 

piramis-szer en szervez d  jelentés-együtteseket, jelentésmez ket eredményezett. E leginkább 

komplexebb jelentési rendszerek esetében, a jelentési hierarchia legalacsonyabb szintjét l 

kezd d en, fokozatosan, egyre szélesebbé és absztraktabbá váló tartalmi csoportok jöttek létreμ 

 

 

F kód szint 

------------------------------- 

Fölérendelt kódcsoport szint (I.II.) 

--------------------------------------------------------- 

(Alárendelt) kódcsoport szint (I.II.) 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Kód szint 
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Ez a piramisszer  rétegz dés, a jelentések között fellelhet  és már azonosított tartalmak alá- 

fölérendeltségi viszonyát képletesen reprezentálják. Legfels  szintén a f kód, alább a fölérendelt, 

alább az alárendelt kódcsoportok, míg legalsó szinten a kódok helyezkednek el. A szövegtestben 

rejl  hatalmas információmennyiség kibontása érdekében, a kódolás során fontosnak tartottam 

továbbá azt is, hogy a jelentéseket minél finomabban, minél aprólékosabban meg tudjam 

különböztetni. Mindez számos elkülönül  tartalom – és az azokhoz rendelt kód – 

meghatározásával járt együtt. Ez a m velet azt az eshet séget is magában hordozta, hogy 

amennyiben a szövegtestben olyan hozzárendelt kódú, körülhatárolt tartalom („hipetetikus 

kvalitatív adat”) jelent meg, amely csak kevés személynél volt azonosítható, és így nem a 

prostituáltak és rend rök közvélekedését tükrözte, akkor a kérdéses hipotézist el kellett 

utasítanom. Ennek magyarázata, hogy a tartalom akkor inkább különösnek, mintsem közösen 

birtokoltnak viszonyultμ nem szociálisan reprezentált, hanem csak az egyes személyekhez 

köthet , mentálisan reprezentált jelentés-elemekr l beszélhetünk. 

 

4.6 A KUTATÁSI ADATFELDOLGOZÁS 
 

Miután a prostituált, és rend r személyenkénti tematikus szövegtesteinek/egységeinek kódolása, 

valamint a kódcsoportok kialakítása megtörtént, illetve a fentebb részletezett kódcsoportok 

közötti logikai viszonyokat is jelöltem, ezt követ en a változók mintákon belüli gyakorisága 

eloszlásának kiszámolását hajtottam végre. Erre az eljárásra az úgynevezett nem-gyakorisági 

elemz  technikát alkalmaztam, amely annak megállapítását jelenti, hogy a vizsgált változók 

külön-külön a két vizsgálati mintában hány f nél jelentek meg – nagyon fontos, hogy a változó 

elég, ha személyenként akárcsak egy alkalommal is megjelenik.591
 A nem gyakorisági elemz  

technika segítségével számolt gyakorisági értékeket elemzési dimenzióként, és az azokat alkotó 

elemzési hierarchia-szintenként is matematikai statisztikai feldolgozás alá vontam. Az elemzési 

dimenziók a f kódok által azonosított összetett jelentéstartományok. Az adatfeldolgozás során a 

Fogarasi által megfogalmazottakat követtemμ „Abban az esetben beszélünk megel z  szinthez 

képest magasabb reprezentációs elemzési szint megjelenésér l, amennyiben az egy lépéssel 

alacsonyabb jelentési szinthez (kód-szinthez közelebb es  vagy maga a kód-szint) viszonyítva 

ebben legalább egy, a megel z  szint által még nem tartalmazott új kódcsoport bukkan fel. 

                                                 
591 SINKOV Abraham: Elementary Cryptanalysis : A Mathematical Approach. In. The Mathematical Association of America, 1966. 
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Például már az alárendelt kódcsoportok elemzési szintjének tekintjük azon változók együttesét is, 

amely esetleg csak abban különbözik a kód-szintt l, hogy az utóbbiban azonosított „n” számú 

kód közül mindössze 2 kód egy közös változóba (kódcsoportba) tömörülve azonosítható. Mind e 

közben az összes többi kód változatlanul, „saját jogát” meg rizve szerepel e magasabb 

(alárendelt kódcsoport-szint ) elemzési síkon is.”592
 A fentiek alapjánμ 

 

1. az alárendelt kódcsoport elemzési szint tartalmazhatμ 

 kódokat, és/vagy alárendelt kódcsoporto(ka)t 

2. a fölérendelt kódcsoport elemzési szint magába zárhatμ 

 kódokat, és/vagy alárendelt kódcsoporto(ka)t, és/vagy fölérendelt 

kódcsoporto(ka)t  

3. a f kód elemzési szint felölelhetμ 

 kódokat, és/vagy alárendelt kódcsoporto(ka)t, és/vagy fölérendelt 

kódcsoporto(ka)t, és/vagy f kód-szint  kódcsoportokat (1, 2, 3 vagy Ő lépésben 

felépül  jelentési tartományok). 

 

Szélesebb spektrumú vizsgálatot tesz lehet vé annak vizsgálata, hogy az egyes elemi kódok 

(tartalmak), a szélesebb jelentési tartományokat magukba egyesít , bent-foglaltsági viszonyt 

megtestesít  részhalmazoknak (alá-, és fölérendelt kódcsoportok egymásra épül  szerkezete) 

mennyiben válnak részeivé. Ugyanakkor a kutatás során azonosítottam olyan elemi kódegységet 

is, amelyek amellett, hogy önálló jelentéssel bírtak, semelyik nagyobb tartalmi körnek alkotói 

nem voltak, így a kódcsoportok részeivé sem voltak tehet ek. Azonban gyakrabban fordult el , 

hogy a kódok négy lépcs s piramisrendszerben egymásra épül  kódcsoport-szintek elemi 

épít köveit alkották. A megalkotott kódok, és kódcsoportok egyes elemzési szintjeikhez rendelt, 

és az el z  fejezetben-részleteiben bemutatott struktúra lehet vé tette számomra azt, hogy a 

különböz  szervez dési szinteken megragadott jelentéshordozó elemek (kódok, alárendelt-, 

fölérendelt-, és f kód szint  kódcsoportok) statisztikusan leírható jelent ségét, külön-külön, 

elemzési szint  bontásban megállapítsam. A társas valóságokat feltáró tudományos munkák 

sokasága, gyakorta olyan fogalmakat használ, mint az „er s” vagy „gyenge” szociális 

reprezentáció, sokszor anélkül, hogy ezek operacionális kritériumait megadná. Amennyiben a  

                                                 
592 FτGARASI Mihályμ A rend ri visszaélések szociális reprezentációi. – In. Pszichológia, 200Ő. 1. sz. – p.: 87-105. 
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vizsgált változók között egy adott kód társas valóságalkotónak bizonyul, e tény önmagában 

ugyan szükséges, de még nem elégséges feltétele annak, hogy a kérdéses entitás "er sségér l" 

vagy éppen „gyengeségér l” megalapozott véleményt alkothassunk. Jelent sége van annak, hogy 

az adott, tegyük fel, magas szinten szignifikánsnak bizonyult (p<0,01) változó az alacsonyabb 

szociális reprezentáció-alkotók mezején jelent s (kódok, alárendelt kódcsoportok sorai közt), 

vagy a széles jelentési mez ket (is) szerepeltet  elemzési szinten is annak mutatkozik. Ennek 

értelmében egy adott tartalmi egységet (változót) annál er sebb/gyengébb társas tudás-elemként 

jelöltem, minél magasabb/alacsonyabb jelentési hierarchia-szinten volt megállapítható a 

matematikai statisztikai jelent sége.
593

 Az egyes jelentési dimenziókon belül, az egyes elemzési 

szintekhez rendelt nominális típusú változók matematikai statisztikai feldolgozását az alábbi 

lépéseket követve hajtottam végreμ 

 

1. Els  lépésként a Mcσemar-próba páros összehasonlításai eljárásának segítségével, az 

éppen vizsgált tartalmi kör (dimenzió), adott elemzési szintjén (kód-szintt l a f kód-

szintig terjed en) a legnagyobb gyakorisági értékkel rendelkez  változó gyakorisági 

értékével egyenként hasonlítottam össze az összes többi, ugyanezen szint és tartalmi 

dimenzió alá rendel d  változó gyakorisági értékeit. A páros összehasonlítások során az 

eloszlásokra adódó khi2
 (χ2) értékeit kaptam meg.  

Mivel a Mcσemar próba mindig 2-2 nominális típusú változó egymáshoz viszonyított 

statisztikai jelent ségét hivatott megállapítani, esetünkben viszont gyakran számos 

változó (de kett nél több) jelent ségét kellett azonosítanom, a kapott χ2
 értékeket nem 

mint a matematikai statisztikai próba végeredményét vettem figyelembe, hanem, épp 

ellenkez leg, azokat további elemzés kiinduló adataiként kezeltem.  

2. Ezért második lépésként, az els  lépés eredményeként kapott χ2
 értékeket annak 

függvényében értékeltem, hogy az elemzés alatt álló halmazt, összesen hány változó 

alkotta. Ennek részeként az alábbi képlet segítségével az aktuális P értékeket határoztam 

meg, ahol n= a változók számávalμ 

 

                                                    n (n – 1) = y    P = 0,05  

                                                          2                     y 

                                                 
593 FτGARASI Mihályμ A rend ri visszaélések szociális reprezentációi. In. PTE ϊoktori (Phd) értekezés, 200Ő. –p.:1-259. 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.06



114 

 

3. Harmadik lépésként az alábbi képlet segítségével a Z értékeket határoztam megμ594
:  

 

P   Z 

        2 

 

4. σegyedik lépésként a megkapott Z értékeket, négyzetre emeltemμ Z² 

 

5. Utolsó lépésben pedig, a már kiszámított χ2
 értékeket külön-külön a közös Z2

 értékeihez 

viszonyítottam. A legnagyobb gyakoriságú kódtól történ  eltérés mértéke csak akkor 

számított szignifikánsnak, amennyiben az éppen vizsgált változó χ2
 értéke meghaladta a 

Z
2
 értékét. (χ2 

> Z
2
) 

 

Az öt lépésb l álló számítási metódus végeredményeit az 2. számú ábra mutatja beμ 

 

2. számú ábra a változók értékei 

 

 

Az ábrán látjuk, hogy a legnagyobb gyakoriságú elem a körvonal közepén helyezkedik el. A 

körvonal szimbolizálja az aktuális statisztikai összehasonlítás során megállapított Z2
 értéket. 

Amennyiben egy változónak a figyelembe vett legnagyobb gyakoriságú változóval történt 

                                                 
594 Standard táblázat áll rendelkezésre a disszertáció mellékletében. 
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összehasonlítása eredményeképpen kapott χ2
 értéke a Z2

 értékénél kisebbnek bizonyul, úgy azt 

mondhatjuk, hogy a vizsgált változó értékét l, azaz, az eltérés közöttük nem szignifikáns. 

Másként fogalmazva, a vizsgált változó relatív gyakorisága magas, ezért az adott változó által 

azonosított jelentés az elemzett vizsgálati csoport szociális reprezentáció-alkotója. Ellenkez  

esetben az adott változó nem képezi a csoport társas valóságának alkotóelemét. Ebb l 

következ enμ ahol a különbség szignifikáns, az a változó (jelentési egység) nem szociális 

reprezentáció-alkotó, ahol a különbség pedig nem szignifikáns, az a változó viszont alkotóelem. 

 

4.6.1 A PROSTITUÁLTAKTÓL NYERT SZÖVEGTEST KÓDJAI ÉS KÓDRENDSZEREI 
 

A prostituáltaktól nyert szövegek tartalomelemzése során κ f kódot (elemzési dimenziók), 3 

fölérendelt-, 16 kódcsoportot és őő kódot különböztettem meg. Összességében κ2 kóddal 

dolgoztam. Az adatbázis összesen Ő0ő0 adatot foglal magában.  

 

Az alább hosszan sorjázó oldalakon – az olvasó türelmét nem kevéssé igénybe véve –a 

prostituáltakkal folytatott interjúk tartalomelemzése során használt kódokat, azok 

meghatározásait (mindegyiket 1-1 példával illusztrálva), valamint a kódok hierarchikus 

elrendez déseit mutatom be. Egyfajta „deduktív” rendszer szerint teszem mindezt, azaz, a 

legszélesebb jelentési mez t magában foglaló, általam f kódként azonosított tartalmi egység 

fel l indulva ismertetem a mind elemibb jelentési egységek sorát. Közben ne tévesszük szem 

el l, hogy az alábbiakban bemutatásra kerül  jelentéseket azonosító elemek a matematikai 

statisztikai feldolgozást megel z en pusztán a kódolás során azonosított hipotetikus tartalmak és 

azok rendszerei! Hogy közülük aztán melyek bizonyulnak a magyar prostituáltak vizsgált társas 

valóságának tényleges, valós alkotórészeinek, azt kizárólag a kés bb ismertetend  statisztikai 

elemzés eredményei verifikálhatják. 

 

A „Prostitúciós munkavégzés”-f kódot alkotó rendszer elemeit az 4. számú táblázat mutatja beμ 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.06



116 

 

4.számú táblázat 
A kódrendszer összetevői 

Prostitúciós munkavégzés (f kód) 

ϊöntési szabadság (kódcsoport) 

Kiszolgáltatottság (kód) 

Szabad döntés (kód) 

Intim kapcsolat (kód) 

Érzelmi viszonyulás (kódcsoport) 

Érzelmek hiánya (kód) 

Pozitív (kód) 

σegatív (kód) 

Kilátástalanság (kód) 

Kuncsaftszerzés (kódcsoport) 

Internetes hírdetés (kód) 

Személyes (kód) 

Hely (kódcsoport) 

Utca (kód) 

Lakás (kód) 

Autó (kód) 

ϊroghasználat (kódcsoport) 

Kábítószer (kód) 

Alkohol (kód) 

ωigeretta (kód) 

Védekezés (kódcsoport) 

Óvszerhasználat (kód) 

τrvosi sz rés (kód) 

 

A „Prostitúciós munkavégzés” f kód összefoglaló megnevezés. A f kód a vizsgált személyek 

célirányos és rendszerint – anyagi – ellenszolgáltatásért végzett erotikus tevékenységét ölelte fel, 

amely más ember – igénybevev  – számára kielégülést garantált és feltételezett. A munkavégzés 

fajtái közé tartozott a szexualitással összefüggésbe hozható összes lehetséges együttlét, így 

különösenμ hetero-, homo- és biszexuális tevékenység. A f kód a munkavégzés helyszínét, az 

érzelmi összetev ket, az élvezeti cikkek fogyasztását, a kuncsaftok megszerzésének módjait, és a 

nemi betegségekkel kapcsolatos védekezést is magában foglalta. 
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A f kód els  kódcsoportja a döntési szabadság kódcsoport volt, amelyhez a kiszolgáltatottság, a 

szabad döntés és az intim kapcsolat kódok tartoztak. 

 

A döntési szabadság kódcsoport azt volt hivatott megállapítani, hogy a vizsgált személyek 

vonatkozásában a munkavégzés területén a szabad akarat, milyen mértékben érvényesül. A 

vizsgált személyek vajon szabadon dönthetnek-e arról, hogy kivel, mikor és hol folytatnak nemi 

aktust, vagy ezt esetlegesen kényszer, fenyegetés hatására teszik-e. A kódcsoport így 

összességében 3 darab kódot foglalt magábanμ kiszolgáltatottság, szabad döntés és az intim 

kapcsolat. 

 

A kiszolgáltatottság kód mindazon prostitúciós tevékenységgel összefüggésben megjelen  

tartalmakat azonosította, amelyek a vizsgált személyek akaratnyilvánításra, és védekezésre 

képtelen fizikai és mentális állapotát fejezték ki. Az ket fenyegetésben tartó személy olyan 

akaratbénítására és hajlítására alkalmas er szakot alkalmazott, amelynek következtében a 

vizsgált személyek, saját tudatukkal és akaratukkal ellentétes, prostitúciós tevékenységet kellett, 

hogy folytassanak.  

 

Példa a „kiszolgáltatottság” kódraμ 

 

„ Vannak olyanok, hogy elveszik az okmányt és nem adják vissza.” 

 

A szabad döntés kód mindazon tartalmakat jelölte, amelyek kifejezték, hogy a vizsgált 

személyek a prostitúció gyakorlásáról, szabadon dönthettek. 

 

Példa a „szabad döntés” kódraμ 

 

„Én is úgy vagyok ott, nekem sincs senki, se strici, se senki. Válogatni is lehet.” 

 

Az intim kapcsolat kód mindazon tartalmakat ölelte fel, amelyek a vizsgált személyek olyan 

tudatos tevékenységet fejezték ki, amelynek célja volt, hogy a „kliens f kód” alá tartozó 

egyénekkel olyan bizalmi viszonyt hozzanak létre, amelynek következtében érdekeik 

el mozdulnak. 

 

Példa az „intim kapcsolat” kódraμ 
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„A biztonsági r viszont belém szeretett. A biztonsági r és egy kuncsaftom segített, úgy 

szöktünk meg. 

 

Az érzelmi viszonyulás kódcsoport azt ölelte fel, hogy a munkavégzés területén a vizsgált 

személyek emocionális összetev kkel rendelkeznek-e, a tevékenységhez és a személyekhez 

érzelmi kötöttség társul-e. A kódcsoport így összességében Ő darab kódot foglalt magábanμ 

érzelmek hiánya, kilátástalanság, pozitív, és negatív.  

 

Az érzelmek hiánya kód mindazon prostitúciós tevékenységgel összefüggésben megjelen  

tartalmakat azonosította, amelyek a vizsgált személyek külvilághoz való viszonyulását, és/vagy a 

következmények közömbössé, semlegessé válását fejezték ki. 

 

Példa az „érzelmek hiánya” kódraμ 

 

„Az egészet egy dugásnak fogam fel, semmi többnek, hogy ezt meg kell tenni.” 

 

A pozitív kód mindazon tartalmakat jelölte, amelyek a prostitúciós tevékenységgel 

összefüggésben a vizsgált személyek olyan mentális állapotát fejezték ki, amely a 

megelégedettségt l a kielégülésig, örömöt, boldogságot vagy egyéb pozitív érzelmeket 

hordoztak magukban. 

 

Példa a „pozitív” kódraμ 

 

„De vannak jók is, olyankor élvezem a munkámat.” 

 

A negatív kód mindazon tartalmakat foglalta magában, amelyek a prostitúciós tevékenységgel 

összefüggésben a vizsgált személyek olyan mentális állapotát fejezték ki, amely szomorúságot 

vagy szenvedést, vagy egyéb negatív érzelmeket hordoztak magukban. Minden olyan tartalom, 

amely a vizsgált személy számára megterhel , testi és/vagy lelki fájdalmat okozott.  

 

Példa a „negatív” kódraμ 

 

„Nagyon rossz, remegett mindenem, nagyon rossz. Az ellenségemnek sem kívánom. Én a mai 

napig nem élvezetb l csinálom.” 
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A kilátástalanság kód mindazon tartalmakat jelölte, amelyek kifejezték, hogy a vizsgált 

személyek a prostitúciós tevékenység befejezésének lehet sége, annak reménye nélkül 

dolgoztak, önmaguktól, és életükt l semmi kedvez t, semmi jót nem vártak és nem reméltek. 

Jöv képük negatív, életük szenvedés. Kapcsolatrendszerük redukálódik, a külvilággal való 

kapcsolattartásuk megsz nik. 

 

Példa a „kilátástalanság” kódraμ 

 

„Ez egy ördögi kör, és ebb l vagy élve fogok kikerülni, vagy én is lányokat fogok futtatni.” 

 

A kuncsaftszerzés kódcsoport a vizsgált személyek olyan célirányos tevékenységét azonosította, 

amely a szolgáltatást igénybevev k felkutatására, feltérképezésére és megszerzésére irányult. A 

megszerzés az ellenszolgáltatás mértékét l függ en határozott id tartamra szólt. A kódcsoport 

így összességében 2 darab kódot foglalt magábanμ internetes hirdetés és személyes. 

 

Az internetes hirdetés mindazon tartalmakat ölelte fel, amelynek során a vizsgált személyek az 

általuk kínált szexuális szolgáltatás feltételeit „on-line”, a világhálón ismertették. A kód a 

kuncsaftszerzés egyik lehetséges módja volt. 

 

Példa az „internetes hirdetés” kódraμ 

 

„Egyedül. Interneten keres helyet, és egyszerűen elmegy, oda megy. És ott hirdeti magát.” 

 

A személyes kód mindazon tartalmakat jelölte, amelyek nem az internet segítségével történ  
kuncsaftszerzés eseteit fejezték ki. 
 

Példa a „személyes” kódraμ 

 

„  az, aki eljuttat minket a kliensekhez az ügyfelekhez,  a pénzforrásom.” 

 

A hely kódcsoport a munkavégzés helyszíneit foglalta magában. A kódcsoport így összességében 

3 darab kódot foglalt magábanμ utca, lakás, és az autó.  

 

Az utca kód mindazon tartalmakat vizsgálta, amelyek a prostitúciós tevékenység nyilvános 

helyszínen történ  gyakorlását fejezték ki. 
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Példa az „utca” kódraμ 

 

„Gubacsin-Szabadkai út sarkán…,utcán…” 

 

A lakás kód mindazon tartalmakat azonosította, amelyek a prostitúciós tevékenység nem 

nyilvános helyszínen (jellemz en lakásban) történ  gyakorlását fejezték ki. (Kivéveμ autó kód) 

 

Példa a „lakás” kódraμ 

 

„Lakásban. Van egy helység, ahová fel lehet vinni a pasikat. Lerendezem ott.” 

 

Az autó kód mindazon tartalmakat jelölte, amelyek a prostitúciós tevékenység autóban történ  

gyakorlását fejezték ki. 

 

Példa az „autó” kódraμ 

 

„A kocsiba, remegett a hangom, az els  autósnak össze-visszabeszéltem, bár kacagtak már 

rajtam is.” 

 

A droghasználat kódcsoport azt ölelte fel, hogy a vizsgált személyek tudatuk befolyásolása 

érdekében milyen élvezeti cikkeket használtak. A kódcsoport minden olyan kémiai vegyületet 

magában foglalt, amelynek fogyasztása, a vizsgált személy vonatkozásában alkalmas volt arra, 

hogy tudatát befolyásolja, esetleges függ sége kialakuljon. Az élvezeti cikk fogyasztása 

segítséget nyújtott továbbá abban is, hogy a vizsgált személyek az ket ért sérelmeket és 

bántalmazásokat elviselni tudják. A kódcsoport így összességében 3 darab kódot foglalt 

magábanμ kábítószer, alkohol, cigaretta.  

 

A kábítószer kód mindazon tartalmakat foglalta magában, amelyek kifejezték, hogy a vizsgált 

személyek szerint a kábítószer-használat a prostituáltaknak a munkavégzés folytatása során 

segítséget jelent. 

 

Példa a „kábítószer” kódraμ 
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„Folyamatosan be vagyunk állva. Mindig. Mindenféle cucc, de én többnyire csak kokaint 

szívok, min ségi, drága cucc.” 

 

Az alkohol kód mindazon tartalmakat azonosította, amelyek kifejezték, hogy a vizsgált 

személyek szerint az alkoholtartalmú italok fogyasztása a prostituáltaknak a munkavégzés 

folytatása során segítséget jelent. 

 

Példa az „alkohol” kódraμ 

 

„Múltkor is volt egy csaj, bűzlött a piától, az alkoholtól. Jött a vendég, és másképp ezt nem 

bírta elviselni. Reggelt l estig csak az alkoholszag. Ha nincs drog, akkor pia van.” 

 

A cigaretta mindazon tartalmakat foglalta magában, amelyek kifejezték, hogy a vizsgált 

személyek szerint a dohányzás a prostituáltaknak a munkavégzés folytatása során segítséget 

jelent. 

 

Példa a „cigaretta” kódraμ 

 

„Legyen cigarettád, tudjon a gyerek enni aznap, csak sikerüljön. Nagyon nehéz.” 

 

A védekezés kódcsoport azt jelölte, hogy a vizsgált személyek a nemi betegségek terjesztése és 

terjedése ellen milyen védekezési módszert alkalmaztak. A védekezés gyakorisága alkalmi vagy 

hosszú távú is lehet. A kódcsoport így összességében 2 darab kódot foglalt magábanμ 

óvszerhasználat, orvosi sz rés.  

 

Az óvszerhasználat kód mindazon tartalmakat vizsgálta, amelyek kifejezték azt, hogy a 

prostituáltak gumióvszer használatára tudatosan törekedtek, a nemi aktus kizárólag óvszer 

használatával valósult meg. 

 

Példa az „óvszerhasználat” kódraμ 

 

 „Persze-persze, azt óvszerrel csináljuk mindenképpen, éves vizsgálatokra járunk és valamelyik 

lány még tablettát is szed, mindamellett, hogy ne legyen baj.” 
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Az orvosi sz rés kód mindazon tartalmakat jelölte, amelyek kifejezték, hogy a prostituáltak a 

munkavégzéshez és egészségüknek megtartása érdekében, rendszeres vagy eseti jelleggel 

orvoshoz fordultak, a nemi betegségek elleni sz r vizsgálatokon részt vettek. Amennyiben 

betegnek bizonyultak, úgy magukat kezeltették. 

 

Példa az „orvosi sz rés” kódraμ 

 

„Orvosi szűrés is van, persze, hogyne, papírom nekem is van.” 

 

A prostitúció oka és célja f kódot alkotó rendszer elemeit a 5. számú táblázat illusztráljaμ 

 

 5.számú táblázat 
A kódrendszer összetevői 

Prostitúció oka és célja (f kód) 

 Motiváció (fölérendelt kódcsoport) 

  Prostitúció anyagi haszonszerzés (kódcsoport) 

Nem-gyermekkori szegénység (kód) 

Gyermekkori szegénység ok (kód) 

ωsaládért (kód) 

Munkalehet ség hiánya (kód) 

  Gyermekkori visszaélések (kódcsoport) 

Rossz bánásmód ok (kód) 

Gyermekkori nem szexuális bántalmazások ok (kód) 

Gyermekkori szexuális bántalmazások ok (kód) 

  ωél (kódcsoport) 

Kapcsolat kialakítása (kód) 

ωsaládalapítás (kód) 

 

A prostitúció oka és célja f kód összefoglaló megnevezés. A f kód a vizsgált személyek 

munkavégzésével kapcsolatos múltbéli, és jöv beli cselekvésre késztet  bels  tényez it 

vizsgálta. A f kód a munkavégzéssel járó anyagi haszonszerzést, a gyermekkori 

életeseményeket, és a jöv re irányuló célokat vizsgálta. 

 

A f kód els  kódcsoportja a motiváció fölérendelt kódcsoport volt. A motivációs fölérendelt 

kódcsoport azokat a vizsgált személy tudatában létrejöv  bels -, illet leg küls  késztetéseket 
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vizsgálta, amelyek a vizsgált személyeket arra motiválták, hogy prostitúcióval foglalkozzanak. A 

fölérendelt kódcsoport alá az anyagi haszonszerzés, és a gyermekkori visszaélés kódcsoport 

tartozott. 

 

Az anyagi haszonszerzés kódcsoport mindazon tartalmakat azonosította, amelyek kifejezték, 

hogy a vizsgált személyek tevékenysége rendszeres jövedelem és nyereség megszerzésére 

irányul. A kódcsoport így összességében Ő darab kódot foglalt magábanμ nem-gyermekkori 

szegénység, gyermekkori szegénység, családért, és a munkalehet ségek hiánya.  

 

A nem-gyermekkori szegénység kód mindazon tartalmakat jelölte, amelyek kifejezték a nem a 

gyermekkori szegénység körülményeire és nem az egyéb munkalehet ség hiányára 

visszavezethet  olyan motívumokat, amelyek a prostituáltakat arra ösztönözték, hogy a 

munkavégzés révén saját maguk számára rendszeres jövedelmet és nyereséget biztosítsanak. 

 

Példa a „nem-gyermekkori szegénység” kódraμ 

 

„Édesapám gyilkosságért került börtönbe, anyám rablásért, én 1Ő évesen intézetbe kerültem 

majd onnan megszöktem és az M0-áson kezdtem a pályafutást, ott kezdtem el árulni a testem.” 

 

A gyermekkori szegénység kód mindazon tartalmakat ölelte fel, amelyek kifejezték a 
gyermekkori szegénység körülményeire, de nem az egyéb munkalehet ség hiányára 
visszavezethet  olyan motívumokat, amelyek a prostituáltakat arra ösztönözték, hogy a 
munkavégzés révén saját maguk számára rendszeres jövedelmet és nyereséget biztosítsanak. 
 

Példa a „gyermekkori szegénység” kódraμ 

 

 „Mivel nem igazán adatott meg édesanyámnak, hogy jómódú családban éljünk.” 

 

A családért kód mindazon tartalmakat foglalta magában, amelyek kifejezték a közvetlen 

környezetében él k – különösképpen a rokonok – nélkülözését, és amely a prostituáltakat arra 

motiválta, hogy ezeknek a személyeknek a prostitúciós gyakorlat folytatása révén segítsenek. 

 

Példa a „családért” kódraμ 
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„Anyumnak sírva mondtam, hogy segítsen, hogy ne csináljam ezt. De akkor mit enne a fiam 

holnap? Most még van kaja, de, ha holnap felkel mit eszik?” 

 

A munkalehet ség hiánya kód mindazon tartalmakat vizsgálta, amelyek kifejezték, hogy a 

vizsgált személyek szerint számukra olyan egyéb munkalehet séget nem találtak, amely 

alkalmas arra, hogy mindennapi életszükségleteiknek forrását biztosítsa.  

 

Példa a „munkalehet ség hiánya” kódraμ 

 

„Elkezdtem eladóként dolgozni egy zöldséges üzletbe, a férjem keveset keresett, megszűnt a 

munkahelyem, albérletben laktunk. Nekem semmi anyagi hátterem, semmi nem volt.” 

 

A gyermekkori visszaélések kódcsoport mindazon tartalmakat azonosította, amelyek kifejezték, 

hogy a vizsgált személyek gyermekkorukban a rokonok vagy más személyek által milyen testi-, 

lelki szenvedéseket éltek át, illet leg ezek a személyek nekik milyen sérüléseket okoztak. A 

kódcsoport így összességében 3 darab kódot foglalt magábanμ rossz bánásmód, gyermekkori 

nem-szexuális bántalmazások, és a gyermekkori szexuális bántalmazások.  

 

A rossz bánásmód kód mindazon tartalmakat vizsgálta, amelyek a vizsgált személyek által 

gyermekkorban elszenvedett, nem bántalmazásokra visszavezethet , de számukra súlyos lelki 

megterhelést (esetenként traumatikus tapasztalatokat) eredményez  körülményeket, mint a 

prostitúciós gyakorlattal összefüggésbe hozható okot fogalmazták meg. 

 

Példa a „rossz bánásmód” kódraμ 

 

„Apukámtól féltem, ivott, anyukám ezért idegroncs volt, nem foglalkozott velem, nem tör dött 

velem.” 

 

A gyermekkori nem-szexuális bántalmazások kód mindazon tartalmakat foglalta magában, 

amelyek a prostituáltak által gyermekkorban elszenvedett nem szexuális természet  

bántalmazásokat, mint a prostitúciós gyakorlattal összefüggésbe hozható okot fogalmazták meg.  

 

Példa a „gyermekkori nem-szexuális bántalmazások” kódraμ 
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„Jézusom…áááá…sajnos nekem édesapám gyerekkorom óta alkoholista volt, és nagyon sokat 

bántott engem és édesanyámat, ez teljesen lelkileg összetört, ezért ez rám is kihatott.” 

 

A gyermekkori szexuális bántalmazások kód mindazon tartalmakat ölelte fel, amelyek a 

prostituáltak által gyermekkorban elszenvedett szexuális bántalmazásokat, mint a prostitúciós 

gyakorlattal összefüggésbe hozható okot fogalmazták meg. 

 

Példa a „gyermekkori szexuális bántalmazások” kódraμ 

 

„17 évesen jöttem el otthonról, mert apukám molesztált.” 

 

A cél kódcsoport mindazon tartalmakat jelölte, amelyek kifejezték, hogy a vizsgált személyek 

tevékenysége milyen jöv beli megvalósítandó eredmény elérésére irányul. A kódcsoport így 

összességében 2 darab kódot foglalt magábanμ kapcsolat kialakítása, családalapítás.  

 

A kapcsolat kialakítása kód mindazon tartalmakat vizsgálta, amelyek kifejezték, hogy a vizsgált 

személyek célja a kuncsaftokkal értékhordozó, de nem családalapítási szándékkal vezérelt 

emberi kapcsolat kialakítása. 

 

Példa a „kapcsolat kialakítása” kódraμ 

 

„Nem lehet, jó lenne, ha sikerülne valakit összehozni. Egy kuncsafttal összejönni.” 

 

A családért kód mindazon tartalmakat foglalta magában, amelyek kifejezték, hogy a vizsgált 

személyek célja a családalapítás. 

 

Példa a „családért” kódraμ 

 

„Nagyon szeretnék családot, gyerekeket, férjet, mint mindegy egyes n .” 

 

A prostituáltak viszonyulásai f kódot alkotó rendszer elemeit a 6. számú táblázat szemléltetiμ 
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6.számú táblázat 
A kódrendszer összetevői 

Prostituáltak viszonyulásai (f kód) 

Prostituált attit d prostituált (kódcsoport) 

Konkurencia (kód) 

Űarátság (kód) 

Prostituált attit d rend r (kódcsoport) 

Utálat (kód) 

Pozitív (kód) 

 

A prostituáltak viszonyulásai f kód összefoglaló megnevezés. A f kód a vizsgált személyek más 

prostituáltakról, és a rend rökr l alkotott véleményét foglalta magában. Ide tartozott, a 

rend rökr l alkotott pozitív és negatív vélemény, valamint más prostituáltakkal barátság vagy 

konkurencia, kapcsolat kialakítása is. A prostituáltak viszonyulásai f kód els  kódcsoportja a 

prostituált attit d prostituált kódcsoport volt, amelyhez a konkurencia és a barátság kódok 

tartoztak. A prostituált attit d prostituált kódcsoport azt volt hivatott vizsgálni, hogy a vizsgált 

személyek vonatkozásában a munkavégzés területén más prostituáltakkal milyen típusú 

kapcsolat alakul ki. Létezik-e barátságon alapuló, egymást segít  kapcsolatrendszer, vagy az 

önös érdekek által vezérelt konkurencia er sebbnek bizonyul. Űarátság, mint emberi viszony, 

amely a szereteten, a tör désen, és a gondoskodáson alapul. A vizsgált személyek társaikra 

számíthatnak, egymásnak kölcsönösen testi- és lelki támaszt nyújtanak. A vizsgált személyek 

között legtöbbször a kölcsönös segítségnyújtás, a bizalom és az érzelmi támogatás jelenik meg. 

A konkurencia pedig a megszerzend  javak iránti versengést öleli fel. A kódcsoport így 

összességében 2 darab kódot foglalt magábanμ konkurencia, és barátság.  

 

A konkurencia kód mindazon tartalmakat azonosította, amelyek a más prostituáltakkal folytatott 

versengést fejezték ki. 

 

Példa a „konkurencia” kódraμ 
 

„Nem tartunk össze, szeretünk rivalizálni.” 

 

A barátság kód mindazon tartalmakat jelölte, amelyek a vizsgált személyek és más prostituáltak 
között létrejött (létrejöhet ) baráti viszony említéseit fejezték ki. 
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Példa a „barátság” kódraμ 

 

„A többi lány között a viszony baráti, vigyázunk egymásra” 

 

A prostituált attit d rend r kódcsoport azt volt hivatott vizsgálni, hogy a vizsgált személyek 

vonatkozásában a munkavégzés területén rend rökkel milyen típusú kapcsolat alakul ki. σegatív 

kapcsolat esetén a megélt, látott, hallott élmény negatívumokat hordoz magában, rosszallást fejez 

ki, míg pozitív kapcsolat esetén ezek az élmények pozitív értékítéletre vezethet ek vissza. A 

kódcsoport így összességében 2 darab kódot foglalt magábanμ pozitív, és negatív. Az utálat kód 

mindazon tartalmakat ölelte fel, amelyek a prostituáltak rend rökr l alkotott negatív 

attit döt/vélekedést kifejez  megfogalmazásait fejezték ki. 

 

Példa az „utálat” kódraμ 

 

 „Hülye fasszopók, mocskos buzik. Gyűlölöm az összes kibaszott rend rt. A rend rök pedig egy 

utolsó, büdös kurvának gondolnak minket, de tulajdonképpen azok is vagyunk.” 

 

A pozitív kód mindazon tartalmakat foglalta magában, amelyek a prostituáltak rend rökr l 

alkotott pozitív attit döt/vélekedést kifejez  megfogalmazásait fejezték ki. 

 

Példa a „pozitív” kódraμ 

 

„Általában a kilencedik, vagy nyolcadik kerület jön, de nagyon kedvesek. Szó szerint 

kedvesek.” 

 

A futtató neme f kódot alkotó rendszer elemeit a 7. számú táblázat mutatja beμ 

 

7.számú táblázat 
A kódrendszer összetevői 

Futtató neme (f kód) 

Férfi futtató (kód) 

σ i futtató (kód) 

 

A futtató neme f kód összefoglaló megnevezés. A futtató, a vizsgált személyekkel 

összefüggésbe hozható olyan személy, aki felettük – beleértve a munkavégzést, a jövedelmezést, 
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a haszonszerzést, stb. - hatalmat gyakorol.  A futtató f kódhoz önállóan kett  kód kapcsolódott. 

A kódok a futtató biológiai nemét vizsgálták. A férfi futtató kód mindazon tartalmakat vizsgálta, 

amelyek olyan a vizsgált személyekkel kapcsolatba hozható férfit fejeztek ki, aki anyagi 

ellenszolgáltatás fejében a vizsgált személyeket egy harmadik fél számára szexuális tartalmú 

munkavégzésre közvetíti.  

 

Példa a „férfi futtató” kódraμ 

 

„Imre a stricim…” 

 

A n i futtató kód mindazon tartalmakat azonosította, amelyek olyan a vizsgált személyekkel 

kapcsolatba hozható n t fejeztek ki, aki anyagi ellenszolgáltatás fejében a vizsgált személyeket 

egy harmadik fél számára szexuális tartalmú munkavégzésre közvetíti.  

 

Példa a „n i futtató” kódraμ 

 

„És mivel jól kerestem, ezért a madam nem akart elengedni.” 

 

A futtató attribútum f kódot alkotó rendszer elemeit a κ. számú táblázat szemléltetiμ 

 

8.számú táblázat 
A kódrendszer összetevői 

Futtató attribútum (f kód) 

Futtató tevékenység (kódcsoport) 

Ellen rzés (kód) 

Részleges kizsákmányolás (kód) 

Teljes kizsákményolás (kód) 

Védelem (kód) 

ϊíler-futtató (kód) 

Futtató agresszió (kódcsoport) 

Fizikai agresszió (kód) 

Színlelt intim kapcsolat (kód) 

Er szakos közösülés (kód) 

Kényszerítés (kód) 
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A futtató attribútumon belül a futtató tevékenység kódcsoport azt volt hivatott vizsgálni, hogy a 

futtató a prostituáltak felett a hatalmat milyen módon gyakorolja. Ezt legf képpen milyen 

eszközökkel, és módszerekkel teszi, mivel éri el. A kódcsoport így összességében ő darab kódot 

foglalt magábanμ ellen rzés, részleges-, és teljes kizsákmányolás, védelem, és a díler futtató.  

 

Az ellen rzés kód mindazon tartalmakat jelölte, amelyek a vizsgált személyek munkavégzésének 

futtató általi felügyeletét fejezték ki. 

 

Példa az „ellen rzés” kódraμ 

 

„Abszolút kellemetlen jelenség és nem szeretjük, ha figyel minket, pedig a nap nagy részében 

ott van körülöttünk.” 

 

A részleges kizsákmányolás kód mindazon tartalmakat ölelte fel, amelyek kifejezték, hogy a 

futtató a vizsgált személyeket olyan cselekvésre kényszerítette, hogy azok tevékenysége a 

rendszeres jövedelem és nyereség megszerzésére irányuljon, amelyet részarányosan neki adtak. 

 

Példa a „részleges kizsákmányolás” kódraμ 

 

„Egy bizonyos százalékot oda kell adnom, egy elég nagy százalékot, de még így is megéri.” 

 

A teljes kizsákmányolás kód mindazon tartalmakat foglalta magában, amelyek kifejezték, hogy a 

futtató a vizsgált személyeket olyan cselekvésre kényszerítette, hogy azok tevékenysége a 

rendszeres jövedelem és nyereség megszerzésére irányuljon, amelyet teljes mértékben elvett 

t lük.  

 

Példa a „teljes kizsákmányolás” kódraμ 

 

„Elveszi az összes, egész pénzt, amit eddig kerestünk és nincs osztozkodás.” 

 

A védelem kód mindazon tartalmakat vizsgálta, amelyek kifejezték, hogy a futtató a vizsgált 

személyeket a kuncsaftoktól és a hatóságoktól fizikai értelemben megvédte. 

 

Példa a „védelem” kódraμ 
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„Történhetett volna er szak is a kuncsaftokkal, de k megvédenek, ez az, amit tisztelhetek 

benne, mert engem bántalmazás nem ért.” 

 

A díler futtató kód mindazon tartalmakat azonosította, amelyek kifejezték, hogy a vizsgált 

személyek számára a „droghasználat kódcsoportba” tartózó élvezeti cikkeket a futtatók 

biztosítják, fogyasztják, vásárolják, adják, teszik elérhet vé. 

 

Példa a „díler futtató” kódraμ 

 

„Engem bedrogoznak és úgy kell dolgoznom.” 

 

A futtatói agresszió kódcsoport a futtató általi hatalomgyakorlás és elnyomás eszközét vizsgálta. 

τlyan érzelmi vagy fizikai kényszer- és nyomásgyakorlás, amely a prostituált számára testi- 

vagy lelki sérelmet okozott. 

 

Az er szaknak áldozatul esett vizsgált személyek arra kényszerülnek, hogy a „futtató” f kód alá 

tartozó személy akaratának megfelel en cselekedjen, a t le elvárt módon viselkedjen és az 

er szaktól való félelméb l saját akaratával ellentétes magatartást tanúsítson. A kódcsoport így 

összességében Ő darab kódot foglalt magbanμ fizikai agresszió, színlelt intim kapcsolat, 

er szakos közösülés, és a kényszerítés.  

 

A fizikai agresszió kód mindazon tartalmakat jelölte, amelyek kifejezték, hogy a futtató a 

futtatottakkal szemben a múltban a brutalitás eszközeivel saját jólétének biztosítására és a 

prostitúciós tevékenység folytattatására milyen fizikai bántalmazást tanúsított. 

 

Példa a „fizikai agresszió” kódraμ 
 

„Egyszer ezt pimaszul meg is jegyeztem, hogy mégiscsak én dolgozok meg a pénzért, csak 

akkor két akkora pofont kaptam, hogy recsegett a fülem. Innent l kezdve tudtam, hogy be kell 

fogni a számat és nem beszélhetek. Van er szak.” 
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A színlelt intim kapcsolat kód mindazon tartalmakat foglalta magában, amelyek a futtatott 

személlyel olyan bizalmi viszony kialakítását fejezték ki, amelynek célja az intimitás látszata 

segítségével függ ségi helyzet létrehozása volt. 

 

Példa a „színlelt intim kapcsolat” kódraμ 

 

 „Ahogy említettem az elején, az els  kérdésnél,  tör dött velem,  segített át a nehéz 

id szakokon és  hozott ki abból a helyzetb l, amibe benne voltam, köt döm hozzá. Elég jóban 

vagyunk, ez egy érzelmi köt dés. Én azt hittem, hogy szerelem, de aztán kiderült, hogy csak én 

voltam szerelmes,  nem volt szerelemes belém” 

 

Az er szakos közösülés kód mindazon tartalmakat ölelte fel, amelyek kifejezték, hogy a futtató a 

vizsgált személyt arra kényszerítette, hogy vele szexuális jelleg  kapcsolatot folytasson.  

 

Példa az „er szakos közösülés” kódraμ 

 

„A strici rossz napom meg aztán huhúúú, áll a bál, senki ki sem meri nyitni a pofáját, mert, ha 

igen, megbünteti. A büntetés általában abból áll, hogy elviszi, jól megbassza (…) ket.” 

 

A kényszerítés kód mindazon tartalmakat vizsgálta, amelyek kifejezték, hogy a futtató személy 

olyan tényleges jöv re irányuló fenyeget  és/vagy zsaroló jelleg  fizikai vagy nem fizikai 

agressziót alkalmazott, amelynek következtében a prostituált akaratával ellentétesen cselekedett, 

a prostitúciós tevékenységet folytatta, elt rte, ellene nem tett, arra rákényszerült. 

 

Példa a „kényszerítés” kódraμ 

 

„Mindig jött és elvette a pénzt, amit megkerestem és rákényszerített, hogy ne csak az utcán lév  

kuncsaftokkal foglalkozzak, hanem vállaljak plusz munkát is. Anal, orális, mindent, amit el 

tudsz képzelni.” 

 

A kliens foglalkozása f kódot alkotó rendszer elemeit a 9. számú táblázat illusztráljaμ 
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9.számú táblázat 
A kódrendszer összetevői 

Kliens foglalkozása (f kód) 

ωivil kliens (kód) 

Rend r kliens (kód) 

 

A kliens f kód összefoglaló megnevezés. A vizsgált személyekkel összefüggésbe hozható olyan 

személy, aki a szexuális szolgáltatást – leggyakoribb esetben anyagi ellenszolgáltatás fejében – 

igénybe veszi. Az igénybevétele felhívás, felajánlkozás, vállalkozás, jelentkezés alapján kerülhet 

sor. A kliens foglalkozása f kód elemeihez a civil kliens és a rend r kliens kódok tartoztak. A 

kódcsoport mindazon tartalmakat vizsgálta, amelyek a kliens foglalkozására utaltak. A 

kódcsoport így összességében 2 darab kódot tartalmazottμ civil kliens, és a rend r kliens. A civil 

kliens kód mindazon tartalmakat azonosította, amelyek kifejezték a nem rendvédelmi területen 

dolgozó klienseket.  

 

Példa a „civil kliens” kódraμ 

 

„Mindenféle jön, a fels vezet t l a kis polskisig. Mindenki megfordul.” 

 

A rend r kliens kód mindazon tartalmakat jelölte, amelyek kifejezték a rendvédelmi területen 

dolgozó klienseket. 
 
Példa a „rend r kliens” kódraμ 

 

„Van olyan, akinek az a fétise, hogy csak rend rrel, egyenruha.” 

 
A kliens attribútum f kódot alkotó rendszer elemeit a 10. számú táblázat szemléltetiμ 

10.számú táblázat 
A kódrendszer összetevői 

Kliens attribútum (f kód) 

  ωivil kliens er szak (kódcsoport) 

Er szakos közösülés (kód) 

Perverzió (kód) 

      ϊíler civil kliens (kód) 

      Törzsvendég (kód) 
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A kliens attribútum f kódcsoport a civil kliens er szak kódcsoportot, azon belül az er szakos 

közösülés, és a perverzió kódokat foglalta magában. Az er szak megnyilvánulási formái 

leggyakrabban a testi kényszerben, a bántalmazásban, az agresszióban testesültek meg. A 

f kódhoz önállóan kett  kód, a díler civil kliens, és a törzsvendég tartozott. 

 

Az er szakos közösülés kód mindazon tartalmakat ölelte fel, amelyek a civil kliens olyan 

tevékenységét fejezték ki, amelynek során a vizsgált személyeket az er szak kód alá tartozó 

lehetséges magatartások valamelyikével arra kényszerítette, hogy vele ellenszolgáltatás nélküli 

szexuális jelleg  kapcsolatot folytasson. 

 

Példa az „er szakos közösülés” kódraμ 

 

„Hát akár azt is, hogy meger szakolt, ellökött, fejbe vert, agyrázkódást kaptam, utána már 

annyira eldurvult a dolog, hogy öngyújtóval égetett, meg ilyenek.” 

 

A perverzió kód mindazon tartalmakat foglalta magában, amelyek a prostituáltak által nem 

kívánatos és egyúttal perverznek min sített szexuális megnyilvánulásokat fejezték ki. Továbbá a 

civil kliensek részér l a prostituáltakra kényszerített eseteket megfogalmazó tartalmak is ide 

tartoztak. 

 

Példa a „perverzió” kódraμ 

 

 „Volt ilyen szado-mazós szoba is, meg volt egy vén hülye, aki anya-lánya szituációt akart” 

 

A díler-civil kliens kód mindazon tartalmakat jelölte, amelyek kifejezték azt, hogy a vizsgált 

személyek számára a „droghasználat kódcsoportba” tartózó élvezeti cikkeket a kliensek 

biztosítják, fogyasztják, vásárolják, adják, teszik elérhet vé. 

 

Példa a „díler civil kliens” kódraμ 

 

„És mindig olyan emberrel találkoztam, aki hozta a cuccot.” 
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A törzsvendég kód mindazon tartalmakat vizsgálta, amelyek kifejezték azt, hogy a kliens f kód 

alá tartozó személy a vizsgált személyhez rendszeres jelleggel visszajár.  

 

Példa a „törzsvendég” kódraμ 

 

„Naponta volt alsóhangon 1ő vendégem, volt, amikor 21, visszajárósok voltak.” 

 

A rend ri hatalmi visszaélés f kódot alkotó rendszer elemeit a 11. számú táblázat mutatja beμ 

11.számú táblázat 
A kódrendszer összetevői 

Rend r hatalmi visszaélés (f kód) 

Rend ri er szak-alapú hatalmi visszaélés (fölérendelt kódcsoport) 

Rend ri tettleges (kódcsoport) 

Rend ri er szakos közösülés (kód) 

Rend ri fizikai agresszió (kód) 

Rend ri megalázás (kód) 

Rend ri nem-er szak alapú hatalmi visszaélés (fölérendelt kódcsoport) 

Feladatvégzés hiánya (kódcsoport) 

Segítségnyújtás hiánya (kód) 

Hivatali visszaélés (kód) 

Korrupció (kódcsoport) 

Rend r/prostituált korrupció (kód) 

Rend r/futtató korrupció (kód) 

 

A rend ri hatalmi visszaélés f kód összefoglaló megnevezés. A f kód a rend rök által tanúsított 

túlkapásokat vizsgálta. Ide tartoztak a fizikai, és lelki sérüléseket keletkeztet  megnyilvánulások, 

valamint a fizikai bántalmazás, és a korrupciós cselekmények is. Mik azok a rend ri túlkapások, 

amiket a rend r hivatali esküjét megszegve, a saját anyagi jólétének biztosítása, és 

szükségletének kielégítése érdekében megtesz. A csoportosítás két fölérendelt kóddal, az 

alkalmazott er szak módjától függ en történt. 

 

A rend ri er szak-alapú hatalmi visszaélések a rend ri tettleges kódcsoportot ölelték fel. Ide 

tartoztak mindazon magatartások, amelyek fizikális sérülést keletkeztettek. A hatalomgyakorlás 

és az elnyomás egyik eszköze. Az er szaknak áldozatul esett vizsgált személyek arra 

kényszerülnek, hogy a „rend r” f kód alá tartozó személy akaratának megfelel en 
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cselekedjenek, a t le elvárt módon viselkedjenek és az er szaktól való félelmükb l saját 

akaratukkal ellentétes magatartást tanúsítsanak. A kódcsoport alá így összességében 2 kód 

tartozottμ rend ri er szakos közösülés, rend ri fizikai agresszió, és a rend ri megalázás.  

 

A rend ri er szakos közösülés kód mindazon tartalmakat azonosította, amelyek a rend rök 

szolgálatban folytatott olyan tevékenységét fejezték ki, amelynek során a prostituáltakat 

er szakkal arra kényszerítették, hogy velük ellenszolgáltatás nélküli szexuális jelleg  kapcsolatot 

folytassanak. 

 

Példa a „rend ri er szakos közösülés” kódraμ 

 

„Volt olyan, hogy beültettek a kocsi hátsó ülésére és bekanyarodtak egy kis elhagyatott utcába, 

az egyiket kézzel kellett kielégítenem, míg a másikat szájjal, orálisan.” 

 

A rend ri fizikai agresszió kód mindazon tartalmakat jelölte, amelyek a rend r f kód alá tartozó 

személy olyan magatartásait fejezték ki, amely során a vizsgált személyeket fizikailag 

bántalmazták, akik e bántalmazás következtében κ napon belüli, vagy azon túli sérülést 

szenvedtek. 

 

Példa a „rend ri fizikai agresszió” kódraμ 

 

„Az egyik munkatársam, sorstársam, nem tudom hogy hívjam,  ismerte ezt a lányt, és tudta, 

hogy ez a lány többször kért segítséget a rend rségt l…kirúgták bel le szó szerint a babát.” 

 

A rend ri megalázás kód mindazon tartalmakat foglalta magában, amelyek a rend rök 

prostituáltakkal összefüggésben gyakorolt olyan tevékenységét fejezték ki, amelynek során a 

rend r f kód alá tartozó személyek a vizsgált személyekkel szemben negatív értékítéletet 

közvetít  megjegyzést tettek. 

 

Példa a „rend ri megalázás” kódraμ 

 

„Megkülönböztetnek minket. Lenéznek, teljesen másképp bánnak velünk, mint normál 

emberekkel. Szemetek.” 
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A rend ri nem-er szak alapú hatalmi visszaélések fölérendelt kódcsoport a feladatvégzés hiánya 

és a korrupció kódcsoportokat foglalta magában. Minden olyan magatartás ide tartozott, ami a 

rend r f kód alá tartozó személy a törvényt szegve megtesz, mindezt azért, hogy anyagi jólétét 

biztosítsa, és szükségleteit kielégítse. A nem-er szak alapú visszaélések er szakot nem 

tartalmaznak, mégis a hatalomgyakorlás és az elnyomás módjának tekintend ek.  

 

A feladatvégzés hiánya kódcsoport azokat a tartalmakat ölelte fel, amelyek kifejezték, hogy a 

„rend r” f kód alá tartozó személy hivatali jellegéb l adódó szolgálati feladatait nem-, vagy 

csak részben tanúsítja, ezzel a vizsgált személy testi épségét, lelki egészségét veszélyezteti. A 

t le elvárható figyelmet, körültekintést és feladatainak végrehajtását (passzívan) elmulasztja 

vagy (tevékenyen) nem tanúsítja. A kódcsoport így összességében 2 darab kódot foglalt 

magábanμ segítségnyújtás hiánya, és a hivatali visszaélés. 

 

A segítségnyújtás hiánya kód mindazon tartalmakat azonosította, amelyek kifejezték, hogy a 

rend rök a törvényben foglalt kötelezettségeit nem teljesítik. A prostituáltak élete, testi épsége 

védelmében szándékosan, vagy gondatlanul nem lépnek fel, így azt veszélyeztetik. 

 

Példa a „segítségnyújtás hiánya” kódraμ 

 

„Sokkal több védelemre szorulnak, nagyon sok fenyegetés éri ket. És ezt a rend rség nem 

tudja megadni. Semmi támogatás, tájékoztatás, nekem sem nyújtottak.” 

 

A hivatali visszaélés mindazon tartalmak el fordulásait jelölte, melyek a „Rend ri nem-

er szakalapú hatalmi visszaélés” fölérendelt kódcsoport által lefedett, eddig ismertetett 

jelentések egyikének sem megfeleltethet  hatalmi visszaélési jelentést hordoztak magukban. 

 

Példa a „hivatali visszaélés” kódraμ 

 

„Amir l beszélünk az az, hogy kimennek a kurvákhoz is, és el fordul az is, hogy a rend r 

rizetbe veszi ket és nem engedi haza vagy valamit csinálnak vele.” 
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A korrupció kódcsoport azon tartalmakat vizsgálta, amelynek során a rend r f kód alá tartozó 

személy anyagi ellenszolgáltatás fejében magát, vagy más személyt – jellemz en a futtatót - 

el nyhöz juttatja, vagy más személynek – rivális futtató - hátrányt okoz. A prostituáltak 

tekintetében a munkavégzésüket anyagi vagy más ellenszolgáltatás fejében nem lehetetleníti el. 

A kódcsoport így összességében kett  kódot foglalt magábanμ rend r/prostituált korrupció, és a 

rend r/futtató korrupció.  

 

A rend r/prostituált korrupció kód mindazon tartalmakat foglalta magában, amelyek kifejezték 

azt, hogy a rend r anyagi, nem anyagi, de nem szexuális ellenszolgáltatás fejében a 

prostituáltakat tevékenységük gyakorlásában nem lehetetlenítik el. (Szexuális szolgáltatásra 

kényszerítés esetén kódμ Rend ri er szakos közösülés). 

 

Példa a „rend r/prostituált korrupció” kódraμ 

 

„Fizetünk havonta védelmi pénzt a rend röknek, hogy ne menjen oda más. Le van osztva 

területileg a dolog. Kész hálózat. A rend rségnél a pénzért bármit el lehet sikálni.” 

 

A rend r/futtató korrupció kód mindazon tartalmakat ölelte fel, amelyek kifejezték, hogy a 

rend rök a futtatóktól kapott/kikényszerített anyagi ellenszolgáltatás fejében a prostitúciós 

tevékenységet nem korlátozzák és nem lehetetlenítik el. 

 

Példa a „rend r/futtató korrupció” kódraμ 

 

„A strici és a rend r között van kapcsolat. Bizonyos helyeken a rend rök határozzák meg, 

hogy hol lehet. Elég sok korrupt ember van, akinek a pénz beszél.” 

 

A csoportosításon kívül egy önálló, úgy nevezett kitétel is született, amely a rend r/prostituált 

korrupció (kitétel) nevet viselte. Egy számított változó, mely összesíti a „Rend r/prostituált 

korrupció” kódokat valamint a „Rend ri er szakos közösülés” kódok által azonosított tartalmak 

közül azokat, melyek korruptív jelentést is hordoznak. (Mivel átfedés van a kódok közt, ezért 
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12.számú táblázat 

Kódok 

Z
2
 értéke:  

  16 

Szignifikancia-szint 

Szociális 

reprezentáció-

alkotó-e Khi
2
 értékek 

Kábítószer  - - ✓ 

Kiszolgáltatottság  16,133 n.sz. ✓ 

Szabad döntés  18,615 p < 0,05 

 Intim kapcsolat  16,133 n.sz. ✓ 

Érzelmek hiánya  28,125 p < 0,05 

 Pozitív  11,560 n.sz. ✓ 

σegatív  7,538 n.sz. ✓ 

Kilátástalanság  36,000 p < 0,05 

 Internetes hírdetés  18,939 p < 0,05 

 Személyes  2,000 n.sz. ✓ 

Utca  1,667 n.sz. ✓ 

Lakás  1,960 n.sz. ✓ 

Autó  34,000 p < 0,05 

 Alkohol  33,390 p < 0,05 

 Cigeretta  37,098 p < 0,05 

 Óvszerhasználat  0 n.sz. ✓ 

τrvosi sz rés  0,333 n.sz. ✓ 

 

A kódok között a legnagyobb gyakoriságú elem a kábítószer, valamint az óvszerhasználat kód. A 

fentiek figyelembevételével a jelentésmez  többi kódjának gyakoriságát e két kóddal 

hasonlítottam össze. Az így létrejöv  eredmények szerint a „kiszolgáltatottság”, az „intim 

kapcsolat”, a „pozitív”, a „negatív”, a „személyes”, az „utca”, a „lakás”, a „kábítószer”, az 

„óvszerhasználat”, és az „orvosi sz rés” kódok által azonosított elemi jelentéshordozó tartalmak 

a prostituáltak prostitúciós munkavégzése mint társas valóságainak összetev i. Tekintettel arra, 

hogy jelen esetben a vizsgált jelentés-együtteshez tartozó összes kód egy-egy kódcsoportba 

tagozódik be, a kód-szint  elemzést követ  magasabb elemzési sík maga a f kód-szint  elemzés 

lesz. Ennek során a „Prostitúciós munkavégzés” f kódot alkotó egyes kódcsoportok gyakorisági 
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értékeit vetettem össze a f kód legnagyobb gyakorisági értékét felmutató kódcsoportjával. 

Fontos megjegyezni, hogy a kód-szint  elemzés során kapott, imént bemutatott eredményekt l 

függetlenül, a f kód-szint  elemzésben az egyes kódcsoportok gyakorisági értékei az általuk 

felölelt összes kód összesített gyakoriságait jelenti, hiszen e számítások során az egyes 

kódcsoportok révén lefedett egész jelentés-együttest szükséges figyelembe vennünk. 

 

A f kód szint  elemzés eredményeit a 13. számú táblázat mutatja beμ 

 

13.számú táblázat 

A kódrendszer összetevői 

Z
2
 értéke:  

  11,56 

Szignifikancia-szint 

Szociális 

reprezentáció-e Khi
2
 értékek 

Érzelmi viszonyulás   - -  ✓ 

ϊöntési szabadság  6,400 n.sz. ✓ 

Kuncsaftszerzés  2,667 n.sz. ✓ 

Hely  1,286 n.sz. ✓ 

ϊroghasználat  0,111 n.sz. ✓ 

Védekezés  1,143 n.sz. ✓ 

 

Tekintettel arra, hogy kódcsoportok szintjén az érzelmi viszonyulás a legnagyobb gyakoriságú 

elem, ezért az összes többi kódcsoportot azzal hasonlítottam össze. A fentiek eredményeképpen 

f kód szintjén az összes kódcsoport, azaz a „döntési szabadság”, az „érzelmi viszonyulás”, a 

„kuncsaftszerzés”, a „hely”, a „droghasználat”, és a „védekezés” is szociális reprezentáció-alkotó 

volt. 

 

A prostitúciós munkavégzés f kód által azonosított összetett jelentés-tartomány összetev inek 

bemutatását követ en, a 3. számú ábra segítségével tekintsük meg a f kód egészének jelent snek 

bizonyult jelentési/tartalmi szerkezetétμ 
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A kód szint  elemzés eredményeit a 15. számú táblázat szemléltetiμ 
15.számú táblázat 

Kódok 

Z
2
 értéke:  

 13,32 

Szignifikancia 

szintek 

Szociális 

reprezentáció-

alkotó-e 

Khi
2
 

értékek 

Rossz bánásmód  - n.sz. ✓ 

Nem-gyermekkori szegénység  6,368 n.sz. ✓ 

Gyermekkori szegénység  3,857 n.sz. ✓ 

ωsaládért  0,167 n.sz. ✓ 

Munkalehet ség hiánya  5,261 n.sz. ✓ 

Gyermekkori nem szexuális bántalmazások ok  13,235 n.sz. ✓ 

Gyermekkori szexuális bántalmazások ok  13,762 p < 0,05   

Kapcsolat kialakítása  5,762 n.sz. ✓ 

ωsaládalapítás  2,130 n.sz. ✓ 

Gyermekkori szegénység ok  3,857 n.sz. ✓ 

ωsaládért  0,167 n.sz. ✓ 

Munkalehet ség hiánya  5,261 n.sz. ✓ 

 

A kódok között a legnagyobb gyakorisággal a rossz bánásmód szerepel, amelyet a jelentésmez  

többi kódjának gyakorisági értékeivel hasonlítottam össze. Az így kapott eredmények szerint 

egyedül a „gyermekkori szexuális bántalmazások” kód nem számít társas valóságalkotónak. E 

kérdéskörben vizsgáltam azt is, hogy a társas valóság kódjai között korrelációs kapcsolat van-e, 

ha igen, akkor az milyen mérték . A vizsgálat során megállapítottam, hogy a kódok között 

korrelációs kapcsolat nincs. 

 

A kódcsoport-szint  elemzés eredményeit a 16. számú táblázat mutatja be: 
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16. számú táblázat 

A kódrendszer összetevői 

Z
2 

értéke: 

 8,64 

Szignifikancia 

szintje 

Szociális 

reprezentáció-e 

Khi
2
 

értékek 

Prostitúció anyagi haszonszerzés - n.sz. ✓ 

Gyermekkori visszaélések 8,167 n.sz.  ✓ 

ωél 39,063 p < 0,05 

  

A f kódot alkotó három kódcsoport közül a leggyakoribbnak bizonyult „prostitúció anyagi 

haszonszerzés” kódcsoportjával hasonlítottam össze a másik két kódcsoport megfelel  értékeit. 

Ebb l kiderült, hogy a „cél” kódcsoport szociális reprezentáció-alkotót nem képez. 

 

A f kód szint  elemzés eredményeit a 17. számú táblázat szemléltetiμ 

 

17.számú táblázat 

A kódrendszer összetevői 

 

 

Szignifikancia 

szintje 

Szociális 

reprezentáció-e 

Khi
2
 

értékek 

Motiváció  - n.sz. ✓ 

    ωél  40,970 p < 0,05   

 

A leginkább absztrakt jelentési szinten a „motiváció” fölérendelt kódcsoport és az attól 

elkülönül  „cél” kódcsoport gyakorisági értékeit vetettem össze. Amint a kódcsoport szint  

elemzés eredményei alapján az már várható volt, a Mcσemar próba tanúsága szerint az utóbbi 

jelentési kör f kód-szinten sem alkotja a teljes jelentési rendszer részét, mivel el fordulási 

aránya p<0,0ő szinten különbözik a „motiváció” fölérendelt kódcsoport megfelel  értékét l. 

A prostitúció oka és célja f kód által azonosított összetett jelentés tartomány összetev inek 

bemutatását követ en, a 4. számú ábra segítségével tekintsük meg a f kód egészének jelent snek 

bizonyult jelentési/tartalmi szerkezetétμ 
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18.számú táblázat 

Kódok 

Z
2
 értéke:  

 9,86 
Szignifikancia 

szintek 

Szociális 

reprezentáció-

alkotó-e Khi
2
 értékek 

σegatív    - ✓ 

Konkurencia  6,545 n.sz. ✓ 

Űarátság  2,909 n.sz. ✓ 

Pozitív  22,500 p < 0,05   

 

Kódok szintjén a legnagyobb gyakorisággal rendelkez  változó a negatív kód. A fentiek 

figyelembevételével e kóddal kellett a jelentésmez  többi kódjának gyakoriságát 

összehasonlítanom. A fentiek eredményeképpen a negatív, a konkurencia, és a barátság kódok 

által azonosított elemi jelentéshordozó tartalmak a prostituáltak társas valóságának összetev i. 

 

A f kód szint  elemzés eredményeit a 19. számú táblázat szemléltetiμ 

 

19.számú táblázat 

A kódrendszer összetevői 

 

 
Szignifikancia 

szintek 

Szociális 

reprezentáció-

alkotó-e Khi
2
 értékek 

Prostituált attit d prostituált - - ✓ 

Prostituált attit d rend r 0,286 n.sz. ✓ 

 

A f kód szint  elemzés során összességében két kódcsoportot, azaz a prostituált attit d 

prostituált, valamint a prostituált attit d rend r kódcsoportokat hasonlítottam össze. Mivel a 

kódcsoportok között gyakorisági értékeikben is elenyész  a különbség, ezért nem meglep , hogy 

nem kaptunk szignifikáns különbséget. Az így kapott eredmények szerint mindkét kódcsoport 

szociális reprezentáció-alkotó. A prostituáltak viszonyulásai f kód által azonosított összetett 

jelentés-tartomány összetev inek bemutatását követ en, a 5. számú ábra segítségével tekintsük 

meg a f kód egészének jelent snek bizonyult jelentési/tartalmi szerkezetétμ 
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A kód szint  elemzés eredményeit a 21. számú táblázat szemléltetiμ 
 

21.számú táblázat 

Kódok 

Z
2
 értéke: 

 13,32 
Szignifikancia 

szintek 

Szociális 

reprezentáció-

alkotó-e Khi
2
 értékek 

Ellen rzés  5,556 n.sz. ✓  

Részleges kizsákmányolás  30,868 p < 0,05   

Teljes kizsákményolás  - - ✓ 

Védelem  15,364 p < 0,05   

ϊíler-futtató  1,500 n.sz. ✓  

Fizikai agresszió  0,862 n.sz. ✓ 

Színlelt intim kapcsolat  0,000 n.sz. ✓ 

Er szakos közösülés  10,714 n.sz.  ✓ 

Kényszerítés  0,032 n.sz. ✓  

 

Kódok szintjén a legnagyobb gyakorisággal rendelkez  változó a teljes kizsákmányolás kód. A 

fentiek figyelembevételével a jelentésmez  többi kódjának gyakoriságát e kóddal hasonlítottam 

össze. Az így kapott eredmények szerint egyedül a „részleges kizsákmányolás”, valamint a 

„védelem” kód nem képezték a prostituáltak szociális reprezentációinak összetev it. 

 

A f kód szint  elemzés eredményeit a 22. számú táblázat mutatja beμ 

 

22.számú táblázat 

A kódrendszer összetevői 
 Szignifikancia 

szintek 

Szociális 

reprezentáció-

alkotó-e Khi
2
 értékek 

Futtató tevékenység  -  - ✓ 

Futtató agresszió  -  - ✓ 

 

Mindkét kódcsoport rendkívül nagy gyakoriságú tartalmi kört fed le, ezért nem lehetséges (és 

értelmes) a Khi
2
 értékek megállapítása. Matematikai statisztikai eljárás alkalmazása nélkül 
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23.számú táblázat 

Kódok 

 Szignifikancia 

szintek 

Szociális 

reprezentáció-

alkotó-e Khi
2
 értékek 

Civil kliens   - - ✓ 

Rend r kliens  44,000 p < 0,05   

 

Ez esetben egy széls séges fejleménnyel találkozunk, amennyiben a f kódhoz fogalmi szinten 

sorolódó két kód gyakorisági értékeit hasonlítjuk össze, mely egyben a f kód-szint  (de itt nem a 

kódszint ) elemzésnek feleltethet ek meg. 

 

A kódok között a legnagyobb gyakoriságú elem a civil kliens kód. A fentiek figyelembevételével 

a jelentésmez  többi kódjának gyakoriságát e kóddal hasonlítottam össze. Az így létrejöv  

eredmények szerint a civil kliens kód által azonosított elemi jelentéshordozó tartalom a 

prostituáltak vonatkozásában a kliens foglalkozása mint a társas valóság összetev i. 

 

Ezek után a kliens foglalkozása f kód által azonosított és a ι. számú ábrán látható jelentés mez  

áttekintése – úgy gondolom – kivételesen nem fogja az olvasó türelmét igénybe venni: 

 

7.számú ábra 
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25.számú táblázat 

A kódrendszer összetevői 

Z
2
 értéke: 

 8,64 

Szignifikancia 

szintek 

Szociális 

reprezentáció-

alkotó-e Khi
2
 értékek 

       ωivil kliens er szak  - -  ✓  

ϊíler civil kliens 21,552  p < 0,05 

 Törzsvendég 23,000 p < 0,05   

 

A f kód szint  elemzés során megállapítást nyert, hogy míg a „civil kliens er szak” szociális 

reprezentáció-alkotót képez, addig a t le elkülönül , a f kódhoz közvetlenül tartozó két 

különálló kód nem. Ugyanakkor mindkét szóban forgó elemi jelentéshordozó, mint láttuk, a 

kódszint  elemzés szerint jelent séggel bír, ezért azt mondhatjuk, hogy – a jelentési 

hierarchiában betöltött szerepük alapján – gyenge szociális reprezentáció-alkotók. 

 

A kliens attribútum f kód által azonosított összetett jelentés-tartomány összetev inek 

bemutatását követ en, a 8. számú ábra segítségével tekintsük meg a f kód egészének jelent snek 

bizonyult jelentési/tartalmi szerkezetétμ 

 

8.számú ábra 
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Kódok szintjén a legnagyobb gyakorisággal rendelkez  változó a rend ri fizikai agresszió kód. A 

fentiek figyelembevételével a jelentésmez  többi kódjának gyakoriságát e kóddal hasonlítottam 

össze. Az így létrejöv  eredmények szerint a rend ri fizikai agresszió, , a rend ri megalázás, a 

segítségnyújtás hiánya, a hivatali visszaélés, valamint a rend r/futtató korrupció, rend ri 

er szakos közösülés kódok által azonosított elemi jelentéshordozó tartalmak a prostituáltak 

vonatkozásában a rend ri hatalmi visszaélések mint szociális reprezentációinak összetev i. 

  

A kódcsoport szint  elemzés eredményeit a 27. számú táblázat illusztráljaμ 

27.számú táblázat 

A kódrendszer összetevői 

Z
2
 értéke: 

 9,86 
Szignifikancia 

szintek 

Szociális 

reprezentáció-

alkotó-e Khi
2
 értékek 

Rend ri tettleges 0,250 n. sz. ✓ 

Feladatvégzés hiánya - - ✓ 

Korrupció  13,500 p < 0,05 

 Rend ri megalázás 6,533 n. sz. ✓ 

 

A f kódot alkotó három kódcsoport közül a leggyakoribbnak bizonyult „rend ri tettleges” 

kódcsoportjával hasonlítottam össze a másik két kódcsoport megfelel  értékeit. Ebb l kiderült, 

hogy a „korrupció” kódcsoport szociális reprezentáció-alkotót nem képez. 

 

A f kód szint  elemzés eredményeit a 28. számú táblázat szemléltetiμ 

 

28.számú táblázat 

A kódrendszer összetevői 

Z
2
 értéke: 

 
Szignifikancia 

szintek 

Szociális 

reprezentáció-

alkotó-e Khi
2
 értékek 

Rend ri er szak alapú hatalmi visszaélés   - - ✓ 

Rend ri nem-er szak alapú hatalmi 

visszaélés  1,923 n.sz. ✓ 
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A kódcsoportok közötti legnagyobb gyakorisággal a rend ri er szak alapú hatalmi visszaélések, 

mint fölérendelt kódcsoport rendelkezik, amelyet a nem er szak alapú hatalmi visszaélések, 

szintén fölérendelt kódcsoportjával hasonlítottam össze.  

Tekintettel arra, hogy a gyakoriság, és a Mcσemar próbák szignifikációja alacsony értéket 

mutatott, ezért mindkét fölérendelt kódcsoport, valamint az azokat magában foglaló alárendelt 

társas valóságalkotót képeztek.  

A rend ri hatalmi visszaélések f kód által azonosított összetett jelentés-tartomány összetev inek 

bemutatását követ en, a 9. számú ábra segítségével tekintsük meg a f kód egészének jelent snek 

bizonyult jelentési/tartalmi szerkezetétμ 

9.számú ábra 

 

Hasonlóan a korábban elemzett „cél” kódcsoporthoz, ez esetben is az történt, hogy míg a 

„rend r/futtató korrupció” kóddal azonosított elemi tartalom része a teljes jelentési 

hierarchiának, addig a fogalmilag azt magába foglaló „korrupció” kódcsoport nem! Tehát az 

absztraktabb, fölérendelt fogalom nem bizonyul a prostituáltak közös valóság konstruktuma 

alkotórészének. 
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4.6.3 A PROSTITUÁLT VIZSGÁLATI CSOPORT EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE 
 

A prostituáltak valóságképe szerint a döntési szabadság tekintetében a lányok kiszolgáltatott 

(„kiszolgáltatottság” 36%) helyzetben vannak. A függ ség a szerhasználatra is rányomja a 

bélyeget, a prostituáltak a mindennapi élet gyötrelmeinek elviselése érdekében egyedül vagy 

vendégeikkel kábítószert használnak („kábítószer” κ0%, „díler civil kliens” 1κ%). A kábítószer-

kereskedelem a futtatóhoz köthet , aki a prostituáltak szerfügg ségét kihasználva, vagy éppen 

megteremtve, munkavégzésre kényszeríti ket („kényszerítés” 66%, „díler futtató” őŐ%). A 

futtatókal kapcsolatban egyértelm en megállapítható, hogy a férfi futtatók száma kimagasló, n i 

futtatók száma pedig elenyész  (társas szinten nem reprezentált) („férfi futtató” 96%). A futtatók 

rendszeres ellen rz  tevékenységgel a lányokat felügyelik, az általuk megkeresett anyagi javak 

teljes egészét elveszik („ellen rzés” ő2%, „teljes kizsákmányolás” ι2%). Akaratuk 

érvényesítéséhez fizikai agressziót, és színlelt, hamis érzelmeken alapuló zsarolást alkalmaznak, 

gyakorta a lányok meger szakolása is központi szerephez jut („fizikai agresszió” ι0%, „színlelt 

intim kapcsolat” 6κ%, „er szakos közösülés” 42%). A prostitúciós munkából adódó érzelmi 

viszonyulás az érintettek számára egyaránt pozitív, és negatív elemeket hordoz magában 

(„pozitív” Őő%, „negatív” ő2%). A kuncsaftszerzés módja a személyes kontaktus, míg annak 

helyszíne az utca, és a lakóingatlan („személyes” 6κ%, „utca” ι0%, „lakás” 66%. A kliensekkel 

kapcsolatban a prostituáltak társas valósága szerint a civil szféra dominánsabb, a kuncsaftok 

er szakosak, szexuális aberrációikat, perverzióikat a lányokon élik ki („civil kliens” 9Ő%, „civil 

kliens er szak” ő0%, „perverzió” Őκ%). Az utcán a prostituáltak között egyaránt a barátság, 

valamint a rivalizáció is kimutatható („konkurencia” ő0%, „barátság” őκ%). A prostituáltak nemi 

aktusaival kapcsolatban kimutatható, hogy a védekezésre kiemelt hangsúlyt fektetnekμ orvosi 

sz résre járnak, és az aktus során gumióvszert használnak („óvszerhasználat” κ0%, „orvosi 

sz rés” ι6%). A prostitúcióban résztvev  lányok szociálisan reprezentált célja emberi értékeken 

alapuló kapcsolat kialakítása, valamint a családalapítás („kapcsolat kialakítása” 20%, 

„családalapítás” 30%). A prostitúció okait két részre bontottamμ az els  szempont az anyagi 

haszonszerzésb l kiinduló motiváció, a másik pedig a gyermekkori visszaélések („anyagi 

hazsonszerzés” ι6%, „gyermekkori visszaélések” Őκ%). Az anyagi haszonszerzés a jelenkori- 

(nem-gyermekkori), és a gyermekkori szegénységb l, a munkalehet ségek hiányából, valamint a 

családon való segítségb l tev dik össze („nem-gyermekkori szegénység” 20%, „gyermekkori 
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szegénység” 2Ő%, „munkalehet ségek hiánya” 20%, „családért” 3κ%). A gyermekkori 

visszaélések pedig a nem szexuális zaklatásokra (inkább a fizikai bántalmazásokra), valamint a 

gyermekkorban elszenvedett rossz bánásmód tapasztalataira vezethet ek vissza („rossz 

bánásmód” Ő2%, „gyermekkori nem szexuális bántalmazás ok” 12%). A prostituáltak 

rend rökkel való kapcsolatáról elmondható, hogy az negatív értékítéleten alapul („utálat” ιŐ%). 

A közös prostituált felfogás szerint a rend ri hatalmi visszaélések a prostituáltak megalázásán 

túlmen en, a fizikai agresszión át, egészen a lányok meger szakolásáig terjednek („rend ri 

fizikai agresszió” ι2%, „rend ri er szakos közösülés” Ő6%, „rend ri megalázás” ő0%). 

Kimutathatóvá vált az is, hogy véleményük szerint a rend rök a jogszabályból adódó 

kötelmeinek eleget nem tesznek, a feladatvégzés-, az segítségnyújtás hiánya, valamint hivatali 

visszaélések érvényesülnek („feladatvégzés hiánya” ικ%, „hivatali visszaélés” 62%, 

„segítségnyújtás hiánya” 60%). A rend rök, és a futtatók között a prostitúció zavartalan 

m ködése, valamint a futtatói er szak „legitimitása” megteremtése érdekében korrupciós 

cselekmények reprezentálódtak („rend r/futtató korrupció” Ő2%). A fenti statisztikai 

eredményeket a modellek SWτT/GYELV elemzésén keresztüli változókkal összehasonlítva, a 

prostituáltak valóságértelmezése során az alábbi eredmények mutathatóak ki. A „prohibicionista 

modell” gyengeségei közül a megbélyegzés, az el ítélet, a rend ri túlkapások, az áldozati 

reszocializáció érvényesíthetetlensége, az emberi-, és alkotmányos jogok gyakorlásának 

ellehetetlenítése, a gy löletb ncselekmények kialalulása, az áldozatvédelmi itnézkedések hiánya 

jelen van. Mivel a modellnek er sségei nincsenek, lehet ségei pedig állami akarathoz köthet , 

így azok elemzése indiferenssé vált. A „reglementációs modell” gyengeségei között megtalálható 

rend ri túlkapások szintén jelen vannak, ezáltal az emberi-, és alkotmányos jogok gyakorlása 

ellehetetlenül. A modell er sségei között szerepel a nemi betegségekk terjedésének, és 

terjesztésének megakadályozására irányuló állami akarat. A kutatás során sikerült azt 

kimutatnom, hogy a prostituáltak nem az állami akaratnak köszönhet en, hanem önmaguktól a 

védekezésre kimagaslóan nagy hangsúlyt fektetnek. Az intézményesített rendszer szintén az 

állami szerepvállalás funkcióját tölthetné be, azonban a prostituáltak valóságképében fellelhet  

volt olyan helyszín, amely ezt az utca mellett lehet vé tenné. A közterülett l elzárt, a 

köznyugalom megzavarása nélkül a nemi aktus létesítéseire gyakorta lakásokban kerül sor. 

Ezáltal megteremthet vé válna egy olyan lehet ség, amely a munkakörnyezet normalizálását 

lehet vé tenné. A prostituáltak társas valóságának viszont nem eleme a reszocializációs 
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intézkedéssorozat, amely a rend ri túlkapásokkal, és a feladatvégzés hiányával okozati 

összefüggésben áll. A modell er sségei közé tartozna a futtatói hálózatok felderítése is, amely a 

korrupciós cselekményekkel összefüggésben nem valósul meg. Az „abolicionista modellel” 

kapcsolatosan a prostituáltakk társas képzete szerint a kigy jtött er sségek egyike sem valósul 

meg. σem tudják sem az emberi-, sem az alkotányos jogaikat maximálisan gyakorolni, az 

önrendelkezési jogosultságok gyakorlása ellehetetlenül, a rend rök a futtatói hálózatokat nem 

derítik fel, és az áldozatvédelemmel kapcsolatos intézkedéseiket nem foganatosítják.  

 

4.6.4 A RENDŐRÖKTŐL NYERT SZÖVEGTEST KÓDJAI ÉS KÓDRENDSZEREI 
 

A rend rökt l nyert szövegek tartalomelemzése során ι f kódot, Ő fölérendelt-, 19 kódcsoportot 

és ι0 kódot különböztettem meg. Összességében 100 darab kóddal dolgoztam. Az adatbázis 

ő000 adatot foglalt magában. Alább -, csakúgy, mint a prostituáltak vonatkozásában -, a 

rend rökkel folytatott interjúk tartalomelemzése során használt kódokat, azok meghatározását 

(mindegyiket 1-1 példával illusztrálva), valamint azoknak a hierarchikus elrendez déseit 

mutatom be. Megjegyezni kívánom, hogy az azonos kódok jelentés tartományai megegyeznek, 

így az ismétlés elkerülése végett azok tartalmát nem szerepeltettem, csupán egy-egy példával 

illusztráltam. A hierarchikus szisztéma szintén „deduktív” módszerrel került meghatározásra, 

azaz a legszélesebb jelentési mez t magába foglaló, általam f kódként azonosított tartalmi 

egység fel l indulva ismertetem a mind elemibb jelentési egységek sorát. 
 
A rend ri munkavégzés f kódot alkotó rendszer elemeit a 29. számú táblázat mutatja beμ 

29.számú táblázat 
A kódrendszer összetevői 

Rend ri munkavégzés 

Fels bb utasítású feladat (kód) 

Statisztika (kód) 

Teher (kód) 

Titkos információgy jtés (kód) 
 
A rend ri munkavégzés összefoglaló megnevezés. A f kód hivatásos szolgálati jogviszonnyal 

rendelkez  személy – továbbiakban vizsgált személy - olyan feladatvégzését volt hivatott 

vizsgálni, amelyet számára a Rend rségi törvény határoz meg és annak észlelése esetén 

intézkedni köteles. A f kód során a napi munkavégzés, a fels -vezetés utasításai és operatív 
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eszközök is vizsgálat tárgyát képezték. Tekintettel arra, hogy a f kód egy kódcsoportra és azon 

belül Ő kódra oszlik, ezért a f kódcsoport szint  elemzés okafogyottá vált. 
 
A fels bb utasítású feladat kód mindazon tartalmakat vizsgálta, a munkavégzés f kód alá tartozó 

olyan feladatvégzést fejeztek ki, amely végrehajtása a napi szolgálat-ellátás során az elöljáró 

utasítása alapján kötelez  érvény . 
 
Példa a „fels bb utasítású feladat” kódraμ 
 

„Inkább az, hogy ki van adva, hogy legyen meg a bírság, legyen el állítva és ennyi.” 

 
A statisztika kód mindazon tartalmakat azonosította, amelyek a munkavégzés f kód alá tartozó 

olyan feladatvégzést fejeztek ki, amelyek a Rend rség statisztikai – b nfelderítési, 

közrendvédelmi – mutatóit el remozdíthatják. 

 

Példa a „statisztika” kódraμ 
 

„Az elöljárók is utasításba, parancsba adják, akkor meg kell felelni, meg a statisztikába azt 

mutatják ki.” 

 
A teher kód mindazon tartalmakat jelölte, amelyek a munkavégzés f kód alá tartozó olyan 

feladatvégzést fejeztek ki, amelyet a hivatásos szolgálati jogviszonnyal rendelkez  személy 

jogszabály alapján végrehajtani köteles, azonban az számára – szubjektív módon - plusz 

kötelezettséget jelent. 

 

Példa a „teher” kódraμ 
 

„Ez már egy nyűg, van egy éjszakai szolgálat, már az elején azzal kezdik, hogy a kurvákat 

ellen rizzük, menjünk oda-vissza.” 

 
A titkos információgy jtés kód mindazon tartalmakat foglalta magában, amelyek kifejezték, 

hogy a vizsgált személy, a rend ri feladataiból adódóan a prostituált személyt abból a célból, 

hogy az a b nelkövet kre terhel  információt szolgáltasson, eseti adatközl nek, informátornak 

vagy bizalmi személynek szervezi be.  
 
Példa a „titkos információgy jtés” kódraμ 
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„Tudok olyanról is, hogy együttműköd  volt a kurva, szólt nekünk, segítette a rend rség 

munkáját, tudta, hogy melyik ember ittas, ilyen együttműköd .” 

 
A rend ri viszonyulás a prostitúcióhoz f kódot alkotó rendszer a 30. számú táblázat szemléltetiμ 

30.számú táblázat 
A kódrendszer összetevői 

Rend ri viszonyulás a prostitúcióhoz (f kód) 

σem visszaélés-szer  viszonyulások (kódcs.) 

Elutasítás (kód) 

Ű nelkövet  (kód) 

Áldozat (kód) 

Közöny (kód) 

Elfogadás (kód) 

Profi (kód) 

Rend ri visszaélések (fölérendelt III.) 

σem er szak-alapú visszaélések (fölérendelt II.) 

Segítségnyújtás hiánya (kódcsoport) 

Feladatvégzés hiánya (kód) 

Áldozatvédelem hiánya (kód) 

Hivatali visszaélés (kód) 

Rend ri korrupció (fölérendelt) 

Kisrend ri korrupció (kódcsoport) 

Kisrend r/prostituált korrupció (kód) 

Kisrend r/futtató korrupció (kód) 

Vezet i (kód) 

Er szak-alapú visszaélések (fölérendelt) 

El ítélet-alapú agresszió (kódcsoport) 

Hátrányos megkülönböztetés (kód) 

Rasszizmus (kód) 

Egyéb el ítélet (kód) 

σem el ítélet-alapú agresszió (kódcsoport) 

Ellenséges (kód) 

Megvetés és megalázás (kód) 

Rend ri er szakos közösülés (kód) 

Rend ri fizikai agresszió (kód) 

Űels  ellen rzést l való félelem (kód) 
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A rend ri viszonyulás a prostitúcióhoz f kód összefoglaló megnevezés. A f kód a vizsgált 

személyek prostituáltakról alkotott véleményét foglalta magában, valamint hogy a vizsgált 

személyek a munkavégzés területén emocionális összetev kkel rendelkeznek-e, a 

tevékenységhez és a személyekhez – negatív, és/vagy pozitív - érzelmi kötöttség társul-e. A 

f kód ezeken felül a rend ri visszaéléseket is magában foglalta, azaz azt is vizsgálta, hogy a 

rend rök milyen túlkapásokat követnek el. Ide tartoztak a fizikai, és lelki sérüléseket keletkeztet  

megnyilvánulások, valamint a fizikai bántalmazás, és a korrupciós cselekmények is. Mik azok a 

rend ri túlkapások, amiket a rend r hivatali esküjét megszegve, a saját anyagi jólétének 

biztosítása, és szükségletének kielégítése érdekében megtesz. 

 

Az els  kódcsoport a nem-visszaélésszer  viszonyulások elnevezést kapta. Ez a kódcsoport azt 

volt hivatott vizsgálni, hogy a rend rök a prostituáltakról milyen véleményt alkottak, illet leg 

irányukba milyen értékítéletet közvetítettek. A kódcsoport az elutasítás, a b nelkövet , az 

áldozat, a közöny, az elfogadás, és a profi kódokat foglalta magában.  

 

Az elutasítás kód mindazon tartalmakat ölelte fel, amelyek kifejezték, hogy a vizsgált személy a 

prostitúciót deviáns magatartásnak értékeli, amely az állampolgárokban rosszalló értékítéletet, 

félelmet, közösségellenességet, undort generál. 

 

Példa az „elutasítás” kódraμ 

 

„Aki elmegy kurvának, az én értékrendem szerint egy deviáns viselkedési forma. És kb. én ezt 

tudom, hogy az emberekben ez megbotránkoztató.” 

 

A b nelkövet  kód mindazon tartalmakat vizsgálta, amelyek kifejezték, hogy a vizsgált személy 

a prostitúció minden formáját elítéli, az abban résztvev  személyt – a prostituáltat – 

b nelkövet nek tekinti. A vizsgált személy a prostitúcióval összefüggésben álló szabálysértések- 

és b ncselekmények elterjedését, a prostitúció jelenségéhez társítja. 

 

Példa a „b nelkövet ” kódraμ 

 

„A rend rök nem áldozatnak, hanem bűnelkövet nek tekintik ket.” 
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Az áldozat kód mindazon tartalmakat azonosította, amelyek kifejezték, hogy a vizsgált személy a 

prostitúció kereskedelmi formáját elítéli, az abban résztvev  személyt – a futtatót és a klienst – 

b nelkövet nek, a prostituáltat pedig áldozatnak tekinti. 

 

Példa az „áldozat” kódraμ 

 

„Meg inkább, ami áldozatsegítés, az inkább olyan sértett, aki rászorult, volt sok lány, akik 

intézetb l szöktek és kiálltak kurvának.” 

 

A közöny kód mindazon tartalmakat jelölte, amelyek kifejezték, hogy a vizsgált személy a 

prostitúció jelenségével kapcsolatban közömbös értékítélettel rendelkezik. Véleménye se nem 

negatív, se nem pozitív. 

 

Példa a „közöny” kódraμ 

 

„Nem is negatív, nem is pozitív.” 

 

Az elfogadás kód mindazon tartalmakat ölelte fel, amelyek kifejezték, hogy a vizsgált személy a 

prostitúció minden formáját társadalmilag elfogadottnak tekinti, szerinte az abban résztvev  

személy – így különösen a prostituált – sem szabálysértést, sem pedig b ncselekményt nem 

követ el. 

 

Példa az „elfogadás” kódraμ 

 

„A véleményem az igazából az, hogy a prostitúcióval nincs problémám.” 

 

A profi kód mindazon tartalmakat foglalta magában, amelyek kifejezték, hogy a vizsgált személy 

a hivatásából adódó rend ri feladatokat részrehajlás nélkül, a normának megfelel  módon 

végrehajtja, azzal és abban pozitív vagy negatív értékítéletet nem közvetít. 

  

Példa a „profi” kódraμ 

 

„Mint, hivatásosnak úgy kell eljárni, ahogy le van írva, ezt nem léphetjük át ezt a határt, amit 

a törvények leírnak, megszabnak.” 
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A rend ri visszaélések II. fölérendelt kódcsoport a nem-er szak alapú visszaélések, az er szak 

alapú visszaélések, és a rend ri korrupció fölérendelt kódcsoportokat tartalmazta. A II. 

fölérendelt kódcsoport vizsgálta, hogy a rend rök milyen túlkapásokat követnek el. Ide tartoztak 

a fizikai, és lelki sérüléseket keletkeztet  megnyilvánulások, valamint a fizikai bántalmazás, és a 

korrupciós cselekmények is. Mik azok a rend ri túlkapások, amiket a rend r hivatali esküjét 

megszegve, a saját anyagi jólétének biztosítása, és szükségletének kielégítése érdekében 

megtesz. 

 

A nem-er szak alapú visszaélések fölérendelt kódcsoport a segítségnyújtás hiánya kódcsoportot, 

a feladatvégzés hiánya, az áldozatvédelem hiánya és a hivatali visszaélés kódokat tartalmazta. 

Minden olyan magatartás ide tartozott, amit a f kód alá tartozó személy a törvényt szegve 

megtesz, mindezt azért, hogy anyagi jólétét biztosítsa, és szükségleteit kielégítse. A nem-er szak 

alapú visszaélések er szakot nem tartalmaznak, mégis a hatalomgyakorlás és az elnyomás 

módjának tekintend ek. 

 

A segítségnyújtás hiánya kódcsoport mindazon tartalmakat vizsgálta, amelyek kifejezték, hogy a 
rend rök a törvényben foglalt kötelezettségeit nem teljesítik. A prostituáltak élete, testi épsége 
védelmében szándékosan, vagy gondatlanul nem lépnek fel, így azt veszélyeztetik. A 
kódcsoporthoz a feladatvégzés hiánya, az áldozatvédelem hiánya, és a hivatali visszaélés kódok 
tartoztak. 

 

A feladatvégzés hiánya kód mindazon tartalmakat azonosította, amelyek az áldozatvédelemmel 

összefüggésben nem álló a prostitúcióval kapcsolatos feladatvégzés elmulasztását fejezték ki, 

amelyet a hivatásos szolgálati jogviszonnyal rendelkez  személy jogszabály alapján végrehajtani 

köteles, azonban azt neki felróható okokból elmulasztja. A feladat végre nem hajtása 

gondatlanságból – mulasztás – és aktív nem tevésb l adódhat össze. 

 

Példa a „feladatvégzés hiánya” kódraμ 

 

 „De, ha nincs kiemelve és konkrét feladatnak kiadva, nem biztos, hogy teljesül.” 

 

Az áldozatvédelem hiánya kód mindazon tartalmakat jelölte, a segítségnyújtás hiánya 

kódcsoportba tartozó olyan feladatvégzés elmulasztását fejezték ki, amelyet a hivatásos 

szolgálati jogviszonnyal rendelkez  személy jogszabály alapján 200ő. évi ωXXXV. törvény - a 
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b ncselekmények áldozatainak segítésér l és az állami kárenyhítésr l - végrehajtani köteles, 

azonban azt neki felróható okokból elmulasztja. A feladat végre nem hajtása gondatlanságból – 

mulasztás – és aktív nem tevésb l adódhat össze.  

 

Példa az „áldozatvédelem hiánya” kódraμ 

 

„Nem, semmiféleképpen sem valósul meg az áldozatvédelem.” 

 

A hivatali visszaélés kódμ lásd a prostituált vizsgálati csoport meghatározásainál. 

 

Példa a „hivatali visszaélés” kódraμ 

 

„Ez a nem viszlek be, behunyom a szemem, ha ezt megcsinálod történet.” 

 

A rend ri korrupció fölérendelt kódcsoport a kisrend ri korrupció kódcsoportot, valamint a 

kisrend r/prostituált korrupció, a kisrend r/futtató korrupció, valamint a vezet i korrupció 

kódokat foglalta magában. A korrupció kódcsoport azon tartalmakat vizsgálta, amelynek során a 

f kód alá tartozó személy anyagi ellenszolgáltatás fejében magát, vagy más személyt – 

jellemz en a futtatót - el nyhöz juttatja, vagy más személynek – rivális futtató - hátrányt okoz. A 

prostituáltak tekintetében a munkavégzésüket anyagi vagy más ellenszolgáltatás fejében nem 

lehetetleníti el.  

 

A kisrend r/prostituált korrupció mindazon tartalmakat foglalta magába, amelyek a vizsgált 

személy olyan tevékenységét fejezték ki, amelynek során a prostituálttól kapott anyagi 

ellenszolgáltatás fejében más személyt el nyhöz juttatott vagy más személynek hátrányt okozott. 

Fontos, hogy a tanúsított korrupciós cselekményért cserébe a megveszteget  részér l valamilyen 

ellenszolgáltatás – leginkább anyagi jelleg  – történjen. A kód megvalósulásának feltétele, hogy 

megveszteget  és megvesztegetett fél is egyaránt legyen.  

 

Példa a „kisrend r/prostituált korrupció” kódraμ 

 

„Amiket én is hallottam, hogy kimentek, és maradhatsz, de akkor ennyit és ennyit tejeljél.” 
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A kisrend r/futtató korrupció kód mindazon tartalmakat vizsgálta, amelyek a vizsgált személy 

olyan tevékenységét fejezték ki, amelynek során a futtatótól kapott anyagi ellenszolgáltatás 

fejében más személyt el nyhöz juttatott vagy más személynek hátrányt okozott. Fontos, hogy a 

tanúsított korrupciós cselekményért cserébe a megveszteget  részér l valamilyen 

ellenszolgáltatás – leginkább anyagi jelleg  – történjen. A kód megvalósulásának feltétele, hogy 

megveszteget  és megvesztegetett fél is egyaránt legyen. 

 

Példa a „kisrend r/futtató korrupció” kódraμ 

 

„Aki korrupt alapból, szerintem benne lenne egy ilyenbe is, hogy, ha folyamatosan fizet neki a 

strici, akkor azokat a kurvákat nem bántja.” 

 

A vezet i korrupció mindazon tartalmakat azonosította, amelyek a rend ri fels - és 

középvezetésbe tartozó olyan személyt fejeztek ki, aki a prostituálttól vagy a futtatótól kapott 

anyagi ellenszolgáltatás fejében más személyt el nyhöz juttatott vagy más személynek hátrányt 

okozott. Fontos, hogy a tanúsított korrupciós cselekményért cserébe a megveszteget  részér l 

valamilyen ellenszolgáltatás – leginkább anyagi jelleg  – történjen. A kód megvalósulásának 

feltétele, hogy megveszteget  és megvesztegetett fél is egyaránt legyen.  

 

Példa a „vezet i korrupció” kódraμ 

 

„De fels  szinten, mondjuk osztályvezet  szinten lehetséges a korrupció, hogy a stricivel a  

kapcsolat meglegyen, hogy valamennyit toljon, hogy f nök itt lenne, akkor ne bántsuk már a 

kurvát, így könnyű mozgatni az állományt is.” 

 

Az er szak alapú visszaélések fölérendelt kódcsoport az el ítélet kódcsoportot, és azzal együtt a 

hátrányos megkülönböztetés, a rasszizmus, az egyéb el ítélet, az ellenséges, a megvetés és 

megalázás, a rend ri er szakos közösülés, a rend ri fizikai agresszió, és a bels  ellen rzést l 

való félelem kódokat foglalta magában. Ide tartoztak mindazon magatartások, amelyek fizikális 

sérülést keletkeztettek. A hatalomgyakorlás és az elnyomás egyik eszköze. Az er szaknak 

áldozatul esett vizsgált személyek arra kényszerülnek, hogy a f kód alá tartozó személy 

akaratának megfelel en cselekedjenek, a t le elvárt módon viselkedjenek és az er szaktól való 

félelmükb l saját akaratukkal ellentétes magatartást tanúsítsanak.  
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Az el ítélet kódcsoport a hátrányos megkülönböztetés, a rasszizmus, és az egyéb el ítélet 

kódokat foglalta magában.  

 

A hátrányos megkülönböztetés kód mindazon tartalmakat jelölte, amelyek a vizsgált személy 

által tanúsított olyan cselekvést fejeztek ki, mely által a vizsgált személy a prostituáltat az 

állampolgárral szemben – a rend ri feladatvégzésb l adódóan – a rend ri eljárás alatt negatívan 

megkülönbözteti. A megkülönböztetés jogtalan hátrány okozására, és jogtalan el ny 

megszerzésére irányul. Kivéve a rasszista indítékon alapuló esetekr l beszámoló tartalmakat. 

 

Példa a „hátrányos megkülönböztetés” kódraμ 

 

„Tegnap hoztam be prostitúcióért,  csak egy prostituált, úgyhogy mindenképpen hátrányban 

vannak a normál emberhez képest.” 

 

A rasszizmus kód mindazon tartalmakat ölelte fel, amelyek a vizsgált személy olyan cselekvését 

fejezték ki, mely által a vizsgált személy a prostituáltat az állampolgárral szemben – színre, 

nemre, fajra, hovatartozásra, nemzeti identitásra, stb. – negatívan megkülönbözteti. A 

megkülönböztetés jogtalan hátrány okozására, és jogtalan el ny megszerzésére irányul. 

 

Példa a „rasszizmus” kódraμ 

 

 „Nyilván, aki használja az nem az ötös út szélén a legolcsóbb cigány kurvát.” 

 

Az egyéb el ítélet kód mindazon tartalmakat foglalta magába, amelyek kifejezték, hogy a 

vizsgált személy a prostituálttal szemben el zetes ismeret nélkül negatív értékítéletet közvetít. 

ϊegradál, lenéz, negatív véleményt és képet alkot, anélkül, hogy az érintett(ek)et, egyúttal 

elkövet nek is tartaná. (Pl. nemi bajt terjesztenek, stb.) 

 

Példa az „egyéb el ítélet” kódraμ 

 

 „Meg a fert zések, Hepa C, meg ezek a vérbaj, szifilisz, tripper. B rbetegségek. Hát, figyelj, ez 

a baj az egésszel.” 
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Az ellenséges kód mindazon tartalmakat vizsgálta, amelyek kifejezték, hogy a vizsgált személy 

anélkül, hogy a prostituálttal intézkedést folytatott volna, olyan magatartást tanúsított, amely a 

prostituált kárára, nevezett javát, el menetelét gátolta, rontotta.  

 

Példa az „ellenséges” kódraμ 

 

„A rend rök lenézik ket, én tudom a saját körzetemben, amikor ott vidéken KMB-s voltam, 

aztán tudod, jól van na, úgy állsz hozzájuk, hogy negatívan az egész.” 

 

A megvetés és megalázás kódμ lásd a prostituált vizsgálati csoport meghatározásainál. 

 

Példa a „megvetés és megalázás” kódraμ 

 

„Emberi méltóságuknál mennyire tisztelik ket, ezt nehéz megmondani, mert valljuk be, sok 

olyan van, akit az ember le sem köpne, mert szutyok.” 

 

A rend ri er szakos közösülés kódμ lásd a prostituált vizsgálati csoport meghatározásainál. 

 

Példa a „rend ri er szakos közösülés” kódraμ 

 

„Például levitték a fogdára a kurvát, a fogdás bácsi jól akarta magát érezni és leszopatta.” 

 

A rend ri fizikai agresszió kódμ lásd a prostituált vizsgálati csoport meghatározásainál. 

 

Példa a „rend ri fizikai agresszió” kódraμ 

 

„13 éves lány volt, aki intézetb l megszökött, na annak nagy volt a szája, azt az M… meg is 

pofozta, még nagyképű szar volt, ott az M-nek eljárt a keze, de meg is érdemelte.” 

 

A bels  ellen rzést l való félelem mindazon tartalmakat ölelte fel, amelyek a bels  elhárítás 

munkavégzését fejezték ki, amely hozzájárul ahhoz, hogy a vizsgált személyekben a retorziótól 

való félelem kialakuljonμ A félelem hatására a vizsgált személy a hivatalából adódó hatalommal 

nem él vissza. 

 

Példa a „bels  ellen rzést l való félelem” kódraμ 
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 „Túl er s a bels  ellen rzés, visszatért a Rákosy rendszer, papír van, toll van, két indok, ami 

miatt az embert feljelenthetik.” 

 

A prostituáltak viszonyulásai f kódot alkotó rendszer elemeit a 31. számú táblázat mutatja beμ 

31.számú táblázat 
A kódrendszer összetevői 

Prostituáltak viszonyulásai (f kód) 

Prostituáltak rend rökr l (kódcsoport) 

Tisztelet és szeretet (kód) 

Utálat (kód) 

Tiszteletlen (kód) 

Félelem (kód) 

Prostituáltak futtatókról (kódcsoport) 

Félelem (kód) 

Együttm ködés (kód) 

Anyagi haszonszerzés eszköze (kód) 

Prostituáltak prostituáltakról (kódcsoport) 

Konkurencia (kód) 

Űarátság (kód) 

 

A prostituáltak viszonyulásai f kód összefoglaló megnevezés. A f kód a rend rök szemével a 

prostituáltak más prostituáltakról, futtatókról és a rend rökr l alkotott véleményét foglalta 

magában. Ide tartozott, a rend rökr l alkotott pozitív és negatív vélemény, valamint más 

prostituáltakkal barátság vagy konkurencia, kapcsolat kialakítása, illet leg a futtatóhoz f z d  

értékítélet is. 

 

A prostituáltak viszonyulásai f kód prostituált prostituáltakról kódcsoporthoz a konkurencia és a 

barátság kódok tartoztak. A kódcsoport azt volt hivatott vizsgálni, hogy a rend rök szemével a 

prostituáltak vonatkozásában a munkavégzés területén más prostituáltakkal milyen típusú 

kapcsolat alakul ki. Létezik-e barátságon alapuló, egymást segít  kapcsolatrendszer, vagy az 

önös érdekek által vezérelt konkurencia er sebbnek bizonyul. Űarátság, mint emberi viszony, 

amely a szereteten, a tör désen, és a gondoskodáson alapul. A vizsgált személyek társaikra 

számíthatnak, egymásnak kölcsönösen testi- és lelki támaszt nyújtanak. A vizsgált személyek 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.06



169 

között legtöbbször a kölcsönös segítségnyújtás, a bizalom és az érzelmi támogatás jelenik meg. 

A konkurencia pedig a megszerzend  javak iránti versengést öleli fel. A kódcsoport konkurencia, 

és barátság kódokra oszlott. 

 

A konkurencia kódμ lásd a prostituált vizsgálati csoport meghatározásainál. 

 

Példa a „konkurencia” kódraμ 

 

 „Ki kell szorítani a túl sok csoportot, a vetélytársak megjelenését,, a csajok is ezt szeretnék, 

hogy a különböz  placcokon, ahol megvan a helyük.” 

 

A barátság kódμ lásd a prostituált vizsgálati csoport meghatározásainál. 

 

Példa a „barátság” kódraμ 

 

„Kinn állnak, de aztán ki tudja, volt, amikor volt egy eltűnés, és az egyik kurva jelentette, mert 

barátn k voltak.” 

 

A prostituáltak rend rökr l kódcsoport a tisztelet és szeretet, az utálat, a tiszteletlen, és a félelem 

kódokat ölelte fel. A kódcsoport azt volt hivatott vizsgálni, hogy a rend rök szemével a 

prostituáltak vonatkozásában a munkavégzés területén a rend rökkel milyen típusú kapcsolat 

alakul ki, hogyan vélekednek róluk. Ez a kapcsolat vajon negatív, vagy pozitív értékítéletet 

hordoz magában.  

 

A tisztelet és szeretet kód mindazon tartalmakat azonosította, amelyek kifejezték, hogy a 

prostituált az intézkedést és az intézked t tiszteli, szereti.  

 

Példa a „tisztelet és szeretet” kódraμ 

 

„Szerintem azt a rend rt, aki normálisan beszél velük és helyén tudja kezelni a dolgokat azt 

tisztelik.” 

 

Az utálat kód mindazon tartalmakat foglalta magába, amelyek kifejezték, hogy a prostituált az 

intézkedést és az intézked t gy löli.  
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Példa az „utálat” kódraμ 

 

„Gyűlöl téged, ha meglát, nagyképű, tisztában van a jogaival, tisztában van azzal, hogy 

behozod úgysem lesz bel le semmi, kap egy csekket, leszarja, ledolgozza, befizeti, leüli.” 

 

A tiszteletlen kód mindazon tartalmakat vizsgálta, amelyek kifejezték, hogy a prostituált az 

intézked vel szemben tiszteletlen. 

 

Példa a „tiszteletlen” kódraμ 

 

„Többnyire megadják a tiszteletet, de van, amelyik beflegmázik.” 

 

A félelem kód mindazon tartalmakat azonosította, amelyek kifejezték, hogy a prostituált a 

hatóságtól való félelmében jogkövet  magatartást tanúsít.  

 

Példa a „félelem” kódraμ 

„Mert fél, és nem tesz vallomást.” 

 

A prostituáltak futtatókról kódcsoport a félelem, az együttm ködés, és az anyagi haszonszerzés 

eszköze kódokat ölelte fel. A kódcsoport azt volt hivatott vizsgálni, hogy a rend rök szemével a 

prostituáltak vonatkozásában a munkavégzés területén a futtatókkal milyen típusú kapcsolat 

alakul ki, hogyan vélekednek róluk. Ez a kapcsolat vajon negatív, vagy pozitív értékítéletet 

hordoz magában.  

 

A félelem kód mindazon tartalmakat jelölte, amelyek kifejezték, hogy a futtató által alkalmazott 

agresszió következtében – fizikai és mentális – a prostituált személyben félelem keletkezik, 

amely arra készteti, hogy a futtató által követelteket megtegye. 

 

Példa a „félelem” kódraμ 

 

 „Aki kiáll prostituáltnak az általában megélhetésért áll ki, a másik oldal pedig a félelem.” 
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Az együttm ködés kód mindazon tartalmakat ölelte fel, amelyek kifejezték, hogy a futtató és a 

prostituált közötti viszony együttm ködésen, kölcsönösségen alapul. A futtató nem 

zsákmányolja ki a prostituáltat, közöttük feladat- és munkamegosztás van.  

 

Példa az „együttm ködés” kódraμ 

 

„A prostituáltnak érdeke, hogy a strici eltartsa t, a stricinek pedig szintén érdeke, mert a 

prostituáltak hozzák neki a pénzt, egymásból élnek gyakorlatilag.” 

 

Az anyagi haszonszerzés eszköze kód mindazon tartalmakat foglalta magában, amelyek 

kifejezték, hogy a meginterjúvolt szerint a futtató a prostituált személyben kizárólag pénzforrást 

lát, - saját, leginkább anyagi forrásának biztosítása érdekében - mentálisan, fizikailag 

kihasználja. 

 

Példa az „anyagi haszonszerzés” kódraμ 

 

„A striciknek a prosti csak a fej stehene, egy árucikk, amit eladnak, és ebb l lesz nekik pénz. 

Minél jobban dolgozik, annál több pénz lesz.” 

 

A prostitúció oka és célja f kódot alkotó rendszer elemeit a 32. számú táblázat mutatja beμ 

32.számú táblázat 
A kódrendszer összetevői 

Prostitúció oka és célja (f kód) 

Prostitúció okai (fölérendelt) 

Anyagi haszonszerzés (kódcsoport) 

Gyermekkori szegénység ok (kód) 

σem gyermekkori szegénység ok (kód) 

Munkalehet ség hiánya (kód) 

Iskolázatlanság (kód) 

Rossz bánásmód (kód) 

Élvezet (kód) 

Prostitúció célja (kódcsoport) 

Kapcsolat kiépítése (kód) 

Kábítószeradag megszerzése (kód) 
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A prostitúció oka és célja összefoglaló megnevezés. A f kód a rend rök szemével a prostituáltak 

munkavégzésével kapcsolatos múltbéli, és jöv beli cselekvésre késztet  bels  tényez it 

vizsgálta. 

 

A f kód els  kódcsoportja a prostitúció okai fölérendelt kódcsoport volt. A prostitúció okai 

fölérendelt kódcsoport azokat a rend ri szemmel, a prostituáltak tudatában létrejöv  bels -, 

illet leg küls  késztetéseket vizsgálta, amelyek a prostituáltakat arra motiválták, hogy 

prostitúcióval foglalkozzanak.  

 

Az anyagi haszonszerzés kódcsoport mindazon tartalmakat vizsgálta, amelyek kifejezték, hogy 

rend ri szemmel a prostituáltak tevékenysége rendszeres jövedelem és nyereség megszerzésére 

irányul. A kódcsoport a gyermekkori szegénység, nem-gyermekkori szegénység, és a 

munkalehet ségek hiánya, az iskolázatlanság, a rossz bánásmód, és az élvezet kódokat ölelte fel. 

 

A gyermekkori szegénység kódμ lásd a prostituált vizsgálati csoport meghatározásainál. 

 

Példa a „gyermekkori szegénység” kódraμ 

  

„De van, akit a családi környezet, a gyermekkori élethelyzetek kényszerít erre a szakmára.” 

 

A nem-gyermekkori szegénység kódμ lásd a prostituált vizsgálati csoport meghatározásainál. 

 

Példa a „nem gyermekkori szegénység” kódraμ 

 

 „Az indoka, oka az egyértelműen a szegénység, mármint akik részt vesznek benne, az a 

szegénység.” 

 

A munkalehet ség hiánya kódμ lásd a prostituált vizsgálati csoport meghatározásainál. 

 

Példa a „munkalehet ségek hiánya” kódraμ 

 

 „Oka egyértelmű, a munkanélküliség.” 
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Az iskolázatlanság kód mindazon tartalmakat foglalta magába, amelyek a prostitúciót gyakorló 

személy szellemi kvalifikáltságát tükröz  motívumokat és indokokat fejezték ki. Leginkább az 

általános iskola és elemi osztályok elvégzése.  

 

Példa az „iskolázatlanság” kódraμ 

 

„Alulképzettek, nincs iskolájuk.” 

 

A rossz bánásmód kódμ lásd a prostituált vizsgálati csoport meghatározásainál.. 

 

Példa a „rossz bánásmód” kódraμ 

 

 „Max a körülményei, amit el tudok képzelni, olyan neveltetés, olyan család, olyan 

körülmények, hogy ide megy, egy normális ember ilyen melóba nem áll be.” 

 

Az élvezet kód mindazon tartalmakat azonosította, amelyek kifejezték, hogy a prostitúciót 

folytató személy tevékenységét önszántából csinálja, számára az aktus, illet leg az ahhoz 

kapcsolódó körülmények élvezetet, örömöt és eufóriát okoznak.  

 

Példa az „élvezet” kódraμ 

 

 „A könnyebb megélhetés, és örömüket lelhetik benne.” 

 

A cél kódcsoport mindazon tartalmakat vizsgálta, amelyek kifejezték, hogy rend ri szemmel a 

prostituáltak tevékenysége milyen jöv beli megvalósítandó eredmény elérésére irányul. A 

kódcsoport a kapcsolat kialakítása, és a kábítószer-adag megszerzése kódokat foglalta magában.  

 

A kapcsolat kialakítása kód mindazon tartalmakat jelölte, amelyek kifejezték, hogy a vizsgált 

személyek célja a kuncsaftokkal értékhordozó, de nem családalapítási szándékkal vezérelt 

emberi kapcsolat kialakítása. 

 

Példa a „kapcsolat kialakítása” kódraμ 

 

„Minél több klienst és pénzt gyűjteni.” 
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A kábítószer-adag megszerzése mindazon tartalmakat vizsgálta, amelyek kifejezték, hogy a 

prostituált személy célja a kliensekkel folytatott viszonyra alapozva, a napi kábítószer-anyag 

adag megszerzése.  

 

Példa a „kábítószeradag megszerzése” kódraμ 

 

 „Az a cél, hogy hozzájusson a napi adaghoz és a strici ne verje össze ket.” 

 

A prostitúciós tevékenység f kódot alkotó rendszer elemeit a 33. számú táblázat mutatja beμ 

33.számú táblázat 
A kódrendszer összetevői 

Prostitúciós tevékenység (f kód) 

ϊöntési szabadság (kódcsoport) 

Kiszolgáltatottság (kód) 

Szabad döntés (kód) 

Kereslet (kód) 

Védekezés (kódcsoport) 

Óvszerhasználat igen (kód) 

Óvszerhasználat nem (kód) 

τrvosi sz rés igen (kód) 

τrvosi sz rés nem (kód) 

Prostitúciós tevékenység helyszíne (kódcsoport) 

Utca (kód) 

Lakás (kód) 

ϊroghasználat (kódcsoport) 

Kábítószer segítség (kód) 

Alkohol (kód) 

Kábítószer -függ ség (kód) 

 

A f kód a vizsgált személyek célirányos és rendszerint – anyagi – ellenszolgáltatásért végzett 

erotikus tevékenységét ölelte fel, amely más ember – igénybevev  – számára kielégülést 

garantált és feltételezett. A prostitúció tevékenység fajtái közé tartozott a szexualitással 

összefüggésbe hozható összes lehetséges együttlét, így különösenμ hetero-, homo- és biszexuális 

tevékenység. A f kód a munkavégzés helyszínét, az élvezeti cikkek fogyasztását, és a nemi 

betegségekkel kapcsolatos védekezést is magában foglalta. 
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A prostitúciós tevékenység f kód els  kódcsoportja a döntési szabadság kódcsoport volt, 

amelyhez a kiszolgáltatottság, a szabad döntés és a kereslet kódok tartoztak.  

 

A döntési szabadság kódcsoport azt volt hivatott azonosítani, hogy a prostituáltak 

vonatkozásában a munkavégzés területén a szabad akarat, milyen mértékben érvényesül. A 

prostituáltak vajon szabadon dönthetnek-e arról, hogy kivel, mikor és hol folytatnak nemi aktust, 

vagy ezt esetlegesen kényszer, fenyegetés hatására teszik-e. A kódcsoport a kiszolgáltatottság, a 

szabad döntés és a kereslet kódokat foglalta magában.  

 

A kiszolgáltatottság kódμ lásd a prostituált vizsgálati csoport meghatározásainál. 

 

Példa a „kiszolgáltatottság” kódraμ 

 

 „Fenyegetés, teljesen ki van szolgáltatva.” 

 

A szabad döntés kódμ lásd a prostituált vizsgálati csoport meghatározásainál. 

 

Példa a „szabad döntés” kódraμ 

 

 „De amúgy tízb l kett  lány áll ki önszántából.” 

 

A kereslet kód mindazon tartalmakat foglalta magába, amelyek egy olyan függ ségi viszonyt 

fejeztek ki, amely a prostitúciót igénybe vev  személyek – leginkább kliens – és a prostitúció, 

mint jelenség között alakul ki, ezzel megteremtve a prostituáltak munkavégzésének lehet ségét 

és alapját.  

 

Példa a „kereslet” kódraμ 

 

„Ha nem lenne rá kereslet, akkor nem létezne.” 

 

A védekezés kódcsoport azt jelölte, hogy a vizsgált személyek a nemi betegségek terjesztése és 

terjedése ellen milyen védekezési módszert alkalmaztak. A védekezés gyakorisága alkalmi vagy 

hosszú távú is lehet. A kódcsoporthoz az óvszerhasználat igen, és nem, valamint az orvosi sz rés 

igen, és nem kódok tartoztak.  
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Az óvszerhasználat igen kódμ lásd a prostituált vizsgálati csoport meghatározásainál. 

 

Példa az „óvszerhasználat igen” kódraμ 

 

„Óvszer az van náluk, az mindegyiknél van.” 

 

Az óvszerhasználat nem kód mindazon tartalmakat azonosította, amelyek kifejezték, hogy a 

nemi aktus nem óvszer használatával valósul meg, annak használatára a prostituáltak tudatosan 

nem törekedtek. 

 

Példa az „óvszerhasználat nem” kódraμ 

 

„Hát, nem igazán. Egyszer, kétszer vittünk be kurvát, de azoknál nem.” 

 

Az orvosi sz rés igen kódμ lásd a prostituált vizsgálati csoport meghatározásainál. 

 

Példa az „orvosi sz rés igen” kódraμ 

 

„Mindegyiknek megvan a kiskönyv.” 

 

Az orvosi sz rés nem kód mindazon tartalmakat jelölte, amelyek kifejezték, hogy a prostituáltak 

a munkavégzéshez és egészségüknek megtartása érdekében, rendszeres vagy eseti jelleggel 

orvoshoz nem fordultak, a nemi betegségek elleni sz r vizsgálatokon részt nem vettek. 

Amennyiben betegnek bizonyultak, úgy magukat nem kezeltették. 

 

Példa az „orvosi sz rés nem” kódraμ 

 

„Az utcai kurvák tekintetében egyáltalán nem jellemz .” 

 

A prostitúciós tevékenység helyszíne kódcsoport a munkavégzés helyszíneit ölelte fel. A 

kódcsoport az utca, és a lakás kódokat foglalta magában 

 

Az utca kódμ lásd a prostituált vizsgálati csoport meghatározásainál. 

 

Példa az „utca” kódraμ 
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 „Nyilván az itt a húspiacon a Gubacsi sarkán, meg a Rákóczi téren.” 

 

A lakás kódμ lásd a prostituált vizsgálati csoport meghatározásainál. 

 

Példa a „lakás” kódraμ 

 

„De amikor felmész egy lakásra egy normális csajhoz, akir l tudod, hogy dolgozik, és 16 nála 

egy óra, az mindjárt másképp néz ki.” 

 

A droghasználat kódcsoport azt vizsgálta, hogy a prostituált személyek tudatuk befolyásolása 

érdekében milyen élvezeti cikkeket használtak. A kódcsoport minden olyan kémiai vegyületet 

magában foglalt, amelynek fogyasztása, a vizsgált személy vonatkozásában alkalmas volt arra, 

hogy tudatát befolyásolja, esetleges függ sége kialakuljon. Az élvezeti cikk fogyasztása 

segítséget nyújtott továbbá abban is, hogy a vizsgált személyek az ket ért sérelmeket és 

bántalmazásokat elviselni tudják. A kódcsoport a kábítószer-segítség, az alkohol, és a kábítószer-

függ ség kódokat foglalta magában.  

 

A kábítószer kódμ lásd a prostituált vizsgálati csoport meghatározásainál. 

 

Példa a „kábítószer” kódraμ 

  

„A kinti kurvák nagy része az kábítószeres. azért drogoznak, mert jó buli, felpörget és leszarja 

az egészet.” 

 

Az alkohol kódμ lásd a prostituált vizsgálati csoport meghatározásainál. 

 

Példa az „alkohol” kódraμ 

 

„Els  körben, alkohol, de, ha nem elég, akkor jön a drog.” 

 

A kábítószer-függ ség kód mindazon tartalmakat ölelte fel, amelyek kifejezték, hogy a 

prostituáltak kábítószer-használóak, függ ek, számukra a napi munkatevékenység és 

életkörülmények fenntartása kizárólag a napi adag megszerzését követ en hajtható végre. 
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Példa a „kábítószer-függ ség” kódraμ 

 

„Kábítószerfügg ek, ez a tapasztalat a jár réletb l.” 

 

A „futtató neme” f kódot alkotó rendszer elemeit a 34. számú táblázat illusztráljaμ 

 

34.számú táblázat 
A kódrendszer összetevői 

Futtató neme (f kód) 

Férfi futtató (kód) 

σ i futtató (kód) 

 

A futtató neme f kód, amelyhez a férfi futtató, és a n i futtató kódok tartoztak. A kódcsoport a 

futtató biológiai nemét vizsgálta.  

 

A férfi futtató kódμ lásd a prostituált vizsgálati csoport meghatározásainál. 

 

Példa a „férfi futtató” kódraμ 

 

„Strici mindegyikeknek van.” 

 

A n i futtató kódμ lásd a prostituált vizsgálati csoport meghatározásainál. 

 

Példa a „n i futtató” kódraμ 

 

„Napi szinten, odamegyek a madamhoz.” 

 

A futtató attribútum f kódot alkotó rendszer elemeit a 3ő. számú táblázat szemléltetiμ 
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35.számú táblázat 
A kódrendszer összetevői 

Futtató attribútum (f kód) 

Futtatói tevékenység (kódcsoport) 

Látencia (kód) 

Részleges kizsákmányolás (kód) 

Teljes kizsákmányolás (kód) 

Védelem (kód) 

ϊíler futtató (kód) 

Rend r futtató (kód) 

Futtatói agresszió (kódcsoport) 

Fizikai agresszió (kód) 

Színlelt intim kapcsolat (kód) 

Kényszerítés (kód) 

Kábítószer-kényszerítés (kód) 

Futtatókhoz viszonyulás (kódcsoport) 

Ű nelkövet  (kód) 

Gy lölet (kód) 

 

A futtató f kód összefoglaló megnevezés. A futtató, a prostituáltakkal összefüggésbe hozható 

olyan személy, aki felettük – beleértve a munkavégzést, a jövedelmezést, a haszonszerzést, stb. - 

hatalmat gyakorol. A futtató tevékenység kódcsoport azt volt hivatott jelölni, hogy a futtató a 

prostituáltak felett a hatalmat milyen módon gyakorolja. Ezt legf képpen milyen eszközökkel, és 

módszerekkel teszi, mivel éri el. A kódcsoport a látencia, a részleges-, és teljes kizsákmányolás, 

a védelem, a díler futtató, és a rend r futtató kódokat foglalta magában.  

 

A látencia kód mindazon tartalmakat vizsgálta, amelyek kifejezték, hogy a prostitúcióval 

kapcsolatos futtatói tevékenységet látencia övezte, azt a futtató a kliensek, az állampolgárok és a 

hatóságok el l elrejtette, titokban végezte. 

 

Példa a „látencia” kódraμ 

 

„A stricik elbújnak.” 

 

A részleges kizsákmányolás kódμ lásd a prostituált vizsgálati csoport meghatározásainál. 
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Példa a „részleges kizsákmányolás” kódraμ 

 

„Futtatja a csajt, neki amit bekeres, a csajnak minimális összeg lesz az övé.” 

 

A teljes kizsákmányolás kód lásd a prostituált vizsgálati csoport meghatározásainál. 

 

Példa a „teljes kizsákmányolás” kódraμ 

 

„De körülbelül az összesét elveszi a strici” 

 

A védelem kódμ lásd a prostituált vizsgálati csoport meghatározásainál. 

 

Példa a „védelem” kódraμ 

 

„Azt idealizálják, hogy azért vannak, mert védik ket, meg vigyázza ket.” 

 

A díler futtató kód mindazon tartalmakat vizsgálta, amelyek kifejezték, hogy a prostituált 

számára a „droghasználat kódcsoportba” tartózó élvezeti cikkeket, a futtatók biztosítják, 

fogyasztják, vásárolják, adják, teszik elérhet vé. 

 

Példa a „díler futtató” kódraμ 

 

„A strici szerzi be, más bűncselekmények, szerzi a kábítószert, árulja és futtatja a lányokat.” 

 

A rend r futtató kód mindazon tartalmakat foglalta magába, amelyek kifejezték, hogy a 

rend rök, a prostituáltat anyagi ellenszolgáltatás fejében egy harmadik fél számára szexuális 

tartalmú munkavégzésre közvetítették.  

 

Példa a „rend r futtató” kódraμ 

 

„Szobára mentek, szobáztattak, és a vád az volt, hogy a két kolléga rendszeresen feljárt oda és 

tíz-húszezreket elkértek, hogy hagyják, hogy a szobáztatás működhessen.” 
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A futtatói agresszió kódcsoport a futtató általi hatalomgyakorlás és elnyomás eszközét vizsgálta. 

τlyan érzelmi vagy fizikai kényszer- és nyomásgyakorlás, amely a prostituált számára testi- 

vagy lelki sérelmet okozott. Az er szaknak áldozatul esett vizsgált személyek arra 

kényszerülnek, hogy a „futtató” f kód alá tartozó személy akaratának megfelel en cselekedjen, a 

t le elvárt módon viselkedjen és az er szaktól való félelméb l saját akaratával ellentétes 

magatartást tanúsítson. A kódcsoport a fizikai agresszió, a színlelt intim kapcsolat, a 

kényszerítés, és a kábítószer-kényszerítés kódokat foglalta magában. 

 

A fizikai agresszió kódμ lásd a prostituált vizsgálati csoport meghatározásainál. 

 

Példa a „fizikai agresszió” kódraμ 

 

„Vannak olyan stricik, akik verik ket.” 

 

A színlelt intim kapcsolat kódμ lásd a prostituált vizsgálati csoport meghatározásainál. 

 

Példa a „színlelt intim kapcsolat” kódraμ 

 

 „Az a kurva, akinek a stricije a párja, egy ilyen érzelmi viszony.” 

 

A kényszerítés kódμ lásd a prostituált vizsgálati csoport meghatározásainál. 

 

Példa a „kényszerítés” kódraμ 

 

 „A prosti mindig kényszerb l dolgozik ott.” 

 

A kábítószer-kényszerítés kód mindazon tartalmakat foglalta magába, amelyek kifejezték, hogy a 

prostituált olyan küls , fizikai ráhatás eredményeképpen akaratával ellentétes módon kábítószert 

kell, hogy fogasszony, amely függ séget keletkeztet. A függ ség kialakítása a futtató részér l 

tudatos jelleg , nevezett ezzel biztosítja a rendszeres anyagi jelleg  pénzszerzési lehet ségét. 

Kivéve kényszerítés és fenyegetés kód. 

 

Példa a „kábítószer-kényszerítés” kódraμ 

 

„Verik ket, meg bedrogozzák, hogy ne ellenkezzenek.” 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.06



182 

 

A futtatókhoz viszonyulás kódcsoport azt vizsgálta, hogy a rend rök a futtatókról milyen 

véleményt alkottak, hozzájuk érzelmileg hogyan viszonyulnak. A kódcsoport a b nelkövet , és a 

gy lölet kódokat foglalta magában.  

 

A b nelkövet  kód mindazon tartalmakat azonosította, amelyek kifejezték, hogy a vizsgált 

személy a prostitúció él sköd  formáját elítéli, az abban résztvev  személyt – a futtatót – 

b nelkövet nek tekinti anélkül, hogy egyúttal negatív érzelmeket fejezne ki vele szemben. A 

vizsgált személy a futtatóhoz kapcsolja az azzal összefüggésben álló szabálysértések- és 

b ncselekmények elterjedését.  

 

Példa a „b nelkövet ” kódraμ 

 

„Személy szerint kett vel találkoztam. Az igazi bűnöz , én ezt tartom bűnöz nek, nem a 

kurvát.” 

 

A gy lölet kód mindazon tartalmakat ölelte fel, amelyek kifejezték, hogy a vizsgált személy a 

futtatóval szemben haragot, dühöt, megvetést fejez ki anélkül, hogy egyúttal ket elkövet ként 

azonosítaná. 

 

Példa a „gy lölet” kódraμ 

 

 „Az alja népség, ez a személyi edz s kategória körülbelül.” 

 

A „kliens foglalkozása” f kódot alkotó rendszer elemeit a 36. számú táblázat illusztráljaμ 

36.számú táblázat 
A kódrendszer összetevői 

Kliens foglalkozása (f kód) 

Kliens foglalkozása (kódcsoport) 

ωivil (kód) 

Rend r (kód) 

 

A „kliens foglalkozása”f kód, amelyhez a civil kliens és a rend r kliens kódok tartoztak. A 

kódcsoport mindazon tartalmakat vizsgálta, amelyek a kliens foglalkozására utaltak.  
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A civil kliens kódμ lásd a prostituált vizsgálati csoport meghatározásainál. 

 

Példa a „civil kliens” kódraμ 

 

„Munkástól, családapáig, az üzletembert l, a taxisig.” 

 

A rend r kliens kódμ lásd a prostituált vizsgálati csoport meghatározásainál. 

 

Példa a „rend r kliens” kódraμ 

 

„Voltam is kurvával, meg vittünk is lakásra.” 

 

A kliens adottsága f kódhoz tartozó rendszer elemeit a 37. számú táblázat mutatja beμ 

 

37.számú táblázat 
A kódrendszer összetevői 

Kliens adottsága (f kód) 

Igényes (kód) 

Igénytelen (kód) 

 

A kliens adottsága kódcsoport a kliens küls  fizikai tulajdonságait, és személyiségjegyeit 

vizsgálta. A kódcsoport az igényes, és az igénytelen kódokat foglalta magában.  

 

Az igényes kód mindazon tartalmakat ölelte fel, amelyek a kliens jól szituált, küls  

megjelenésében megnyilvánuló igényességet tükrözte. 

 

Példa az „igényes” kódraμ 

 

„Elvárják mindenkit l, aki megy, még az ápolt külsejű emberekt l is.” 

 

Az igénytelen kód mindazon tartalmakat foglalta magába, amelyek a kliens visszataszító, küls  

megjelenésében megnyilvánuló gusztustalanságot, igénytelenséget tükrözte. 

 

Példa az „igénytelen” kódraμ 

 

„Sok kamionost kellett nekik, törökt l kezdve a dzsuvás emberekig.” 
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A kód szint  elemzés eredményeit a 39. számú táblázat szemléltetiμ 

39.számú táblázat 

A kódrendszer összetevői 

Z
2
 értéke:  

 17 
Szignifikancia 

szintek 

Szociális 

reprezentáció-

alkotó-e Khi
2
 értékek 

Áldozatvédelem hiánya    - ✓ 

Elutasítás  1,800 n.sz. ✓ 

Ű nelkövet   3,846 n.sz. ✓ 

Áldozat  31,114 p < 0,05   

Közöny  25,138 p < 0,05   

Elfogadás  8,167 n.sz. ✓ 

Profi  34,000 p < 0,05   

Feladatvégzés hiánya  8,909 n.sz. ✓ 

Hivatali visszaélés  3,522 n.sz. ✓ 

Kisrend r/prostituált korrupció  14,226 n.sz. ✓ 

Kisrend r/futtató korrupció  3,240 n.sz. ✓ 

Vezet i  25,485 p < 0,05   

Hátrányos megkülönböztetés  10,800 n.sz. ✓ 

Rasszizmus  20,571 p < 0,05   

Egyéb el ítélet  7,200 n.sz. ✓ 

Ellenséges  3,200 n.sz. ✓ 

Megvetés és megalázás  4,481 n.sz. ✓ 

Rend ri er szakos közösülés  2,909 n.sz. ✓ 

Rend ri fizikai agresszió  5,143 n.sz. ✓ 

Űels  ellen rzést l való félelem  14,226 n.sz. ✓ 

 

A kódok között a legnagyobb gyakorisággal az áldozatvédelem hiánya kód szerepel, amelyet a 
jelentés-tartomány mez  összes többi kódjával hasonlítottam össze. Az így kapott eredmények 
szerint az „elutasítás”, a „b nelkövet ”, az „elfogadás”, a „feladatvégzés hiánya”, a „hivatali 
visszaélés”, a „kisrend r/prostituált korrupció”, a „kisrend r/futtató korrupció”, a „hátrányos 
megkülönböztetés”, az „egyéb el ítélet”, az „ellenséges”, a „megvetés és megalázás”, a „rend ri 
er szakos közösülés”, a „rend ri fizikai agresszió”, a „bels  ellen rzést l való félelem” kódok 
által azonosított elemi jelentéshordozó tartalmak a rend rök szociális reprezentációinak 
összetev i. 
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A kódcsoport szint  elemzés eredményeit a 40. számú táblázat mutatja beμ 

40.számú táblázat 

A kódrendszer összetevői 

Z
2
 értéke:  

 12,25 
Szignifikancia 

szintek 

Szociális 

reprezentáció-

alkotó-e Khi
2
 értékek 

σem visszaélés-szer  viszonyulások - n. sz. ✓  

Segítségnyújtás hiánya 5,444 n.sz. ✓  

Kisrend ri korrupció  20,000 p < 0,05 

 El ítélet-alapú agresszió 7,000  n.sz. ✓  

Nem el ítélet-alapú agresszió 1,000  n.sz. ✓  

Vezet i 42,000 p < 0,05 

 Űels  ellen rzést l való félelem 32,111 p < 0,05 

  

A kódcsoport szint  elemzés eredménye során a legnagyobb gyakorisággal a nem visszaélés-

szer  viszonyulások rendelkezik. A fennmaradó három kódcsoport közül (kódcsoport szintjén) 

kisrend ri korrupció nem képezte a rend rök valóság-konstruktumát. 

 

σe feledjük viszont azt a tényt, hogy míg kódcsoport szintjén, a kódcsoport hierarchiában a 

kisrend ri korrupció nem valóság-konstruktum, addig kód szinten a kódcsoporthoz társított 

jelentéstartalmak annál inkább a rend rök társas valóságának összetev i. 

 

A fölérendelt I. szint  elemzés eredményeit a 41. számú táblázat illusztráljaμ 

41.számú táblázat 

A kódrendszer összetevői 

Z
2
 értéke:  

 11,56 
Szignifikancia 

szintek 

Szociális 

reprezentáció-

alkotó-e Khi
2
 értékek 

σem visszaélés-szer  viszonyulások - n. sz. ✓  

Segítségnyújtás hiánya 5,444 n.sz. ✓  

Rend ri korrupció  15,000 p < 0,05 

 El ítélet-alapú agresszió 7,000  n.sz. ✓  

σem el ítélet-alapú agresszió 1,000  n.sz. ✓  

Űels  ellen rzést l való félelem 32,111 p < 0,05 
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A fölérendelt I. szint  kódcsoportok elemzésénél, hasonlóan a kódcsoport szint  elemzéshez, a 

rend ri korrupció, valamint a bels  ellen rzést l való félelem a rend rök szociális reprezentáció-

alkotói közé nem tartozik. 

 

A fölérendelt II. szint  elemzés eredményeit a 42. számú táblázat mutatja beμ 

42.számú táblázat 

A kódrendszer összetevői 

Z
2
 értéke:  

 9,86 
Szignifikancia 

szintek 

Szociális 

reprezentáció-

alkotó-e Khi
2
 értékek 

σem visszaélés-szer  viszonyulások 1,000 n. sz. ✓  

σem er szak-alapú visszaélések 6,000 n.sz. ✓ 

Er szak-alapú visszaélések - - ✓  

Űels  ellen rzést l való félelem 35,000 p < 0,05 

  

A fölérendelt II. szint  elemzés során a legnagyobb gyakorisággal az „er szak-alapú 

visszaélések” kódcsoport rendelkezik. A táblázatban szerepl  másik két kódcsoportot, valamint a 

különálló kódot azzal hasonlítottam össze. Az így kapott eredmények szerint, a „bels  

ellen rzést l való félelem” a rend rök társas valóságának alkotói közé nem tartozik. 

 

A f kód szint  elemzés eredményeit a 43. számú táblázat szemléltetiμ 

43.számú táblázat 

A kódrendszer összetevői 

Z2 értéke: 
Szignifikancia 

szintek 

Szociális 

reprezentáció-

alkotó-e Khi
2
 értékek 

σem visszaélés-szer  viszonyulások  -  - ✓ 

Rend ri visszaélések  0,333 n.sz. ✓ 

 

Mivel a kódcsoportok között gyakorisági szinten elenyész  különbség bontakozódott ki, ezért a 

szignifikációs eltérés szintén alacsony értékkel zárult. Az így kapott eredmények szerint, 

mindkét kódcsoport és a hozzá társított kódok által lefedett jelentéstartalmi mez k a rend rök 

szociális reprezentációinak összetev i. A prostituáltak viszonyulásai f kód által azonosított 

összetett jelentés-tartomány összetev inek bemutatását követ en, a 11. számú ábra segítségével 

tekintsük meg a f kód egészének jelent snek bizonyult jelentési/tartalmi szerkezetétμ 
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44.számú táblázat 

A kódrendszer összetevői 

Z2 értéke: 

 13,32 
Szignifikancia 

szintek 

Szociális 

reprezentáció-

alkotó-e Khi
2
 értékek 

Utálat   - - ✓ 

Tisztelet és szeretet  9,143 n.sz. ✓ 

Tiszteletlen  23,148 p < 0,05   

Félelem  21,552 p < 0,05   

Félelem  0,167 n.sz. ✓ 

Együttm ködés  17,640 p < 0,05   

Anyagi haszonszerzés eszköze  0,048 n.sz. ✓ 

Konkurencia  9,966 n.sz. ✓ 

Űarátság  16,133 p < 0,05   

 

A kódok között a legnagyobb gyakoriságú elem az utálat kód. A fentiek figyelembevételével e 

kóddal kellett a jelentésmez  többi kódjának gyakoriságát összehasonlítanom. Az így kapott 

eremdények szerint az „utálat”, a „tisztelet és szeretet”, a „félelem”, az „anyagi haszonszerzés 

eszköze”, a „konkurencia” által azonosított elemi jelentéshordozó tartalmak a rend rök szociális 

reprezentációinak összetev i. 

 

A f kód szint  elemzés eredményeit az 45. számú táblázat illusztráljaμ 

 

45.számú táblázat 

A kódrendszer összetevői Khi
2
 értékek Szignifikancia szintje 

Szociális 

reprezentáció-e 

Prostituáltak futtatókról (kódcsoport) -  - ✓ 

Protituáltak rend rökr l (kódcsoport) 0,529 n.sz. ✓ 

Prostituáltak prostituáltakról (kódcsoport) 20,161 p < 0,05 

  

A f kód szint  elemzésnél, a „prostituáltak futtatókról”, és „prostituáltak prostituáltakról” 

kódcsoportokat a „prostituáltak rend rökr l” kódcsoporttal hasonlítottam össze. A fentiek 
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alapján megállapítottam, hogy a „prostituáltak prostituáltakról” kódcsoport a rend rök valóság-

konstruktumát nem képezte. 

 

Hasonlóképpen az el z ekhez, ismét fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy míg a f kód 

szint  elemzés során a „prostituáltak prostituáltakról” kódcsoport a rend rök szociális összetev i 

közé nem sorolható, addig a kódcsoport során azonosított jelentés-tartalmi mez  kódok általi 

lefedett tartalmai bizony a rend rök társas valóságalkotóinak egészei. 

 

A prostituáltak viszonyulásai f kód által azonosított összetett jelentés-tartomány összetev inek 

bemutatását követ en, a 12. számú ábra segítségével tekintsük meg a f kód egészének 

jelent snek bizonyult jelentési/tartalmi szerkezetétμ 

 

12.számú ábra 
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A kódcsoport szint  elemzés eredményeit az 47. számú táblázat szemléltetiμ 

47. számú táblázat 

A kódrendszer összetevői 

Z
2
 értéke: 

 10,82 
Szignifikancia 

szintek 

Szociális 

reprezentáció-

alkotó-e Khi
2
 értékek 

Anyagi haszonszerzés  - -   ✓ 

Prostitúció célja  29,121  p < 0,05   

Iskolázatlanság 24,500 p < 0,05 

 Rossz bánásmód 20,000 p < 0,05 

 Élvezet 35,000 p < 0,05 

  

A kódcsoport szint  elemzés során a legnagyobb gyakoriságú elem az anyagi haszonszerzés 

kódcsoport, amelyet a prostitúció célja kódcsoporttal, valamint az iskolázatlanság, rossz 

bánásmód, és élvezet kódokkal hasonlítottam össze. A fentiek eredményeképpen a rend rök 

társas valóságának alkotói közé kizárólag az anyagi haszonszerzés kódcsoport tartozik. 

 

A f kód szint  elemzés eredményeit az 48. Számú táblázat mutatja beμ 

 

A leginkább absztrakt jelentési szinten a „a prostitúció okai” fölérendelt kódcsoport és az attól 

elkülönül  „prostitúció célja” kódcsoport gyakorisági értékeit vetettem össze. Amint a 

kódcsoport szint  elemzés eredményei alapján megállapítást nyert, a Mcσemar-próba tanúsága 

szerint az utóbbi jelentési kör f kód-szinten sem alkotja a teljes jelentési rendszer részét, mivel 

el fordulási aránya p<0,0ő szinten különbözik a „prostitúció okai” fölérendelt kódcsoport 

megfelel  értékét l. 

48.számú táblázat 

A kódrendszer összetevői Khi
2
 értékek 

Szignifikancia 

szintek 

Szociális 

reprezentáció-

alkotó-e 

Prostitúció okai (fölérendelt) - - ✓ 

Prostitúció célja (kódcsoport) 31,114 p < 0,05   
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A prostitúció oka és célja f kód által azonosított összetett jelentés-tartomány jelent snek 

bizonyult összetev inek bemutatását követ en, a 13. számú ábra segítségével tekintsük meg a 

f kód egészének jelentési/tartalmi szerkezetétμ 

 

13.számú ábra 

 

 

Szintén észre kell vennünk azt, hogy míg a „kábítószeradag megszerzése” kóddal azonosított 

elemi tartalmak részei a teljes jelentési hierarchiának, addig a fogalmilag azokat magába foglaló 

„prostitúció célja” kódcsoport nem! Azaz, az absztraktabb jelentési szint nem bizonyul a 

prostituáltak közös valóság-konstruktuma alkotórészének, másrészt a logikailag, de csak 

logikailag (és nem pszichológiai értelemben) „alátartozó” jelentési elemek viszont annál inkább. 
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A kódok között a legnagyobb gyakorisággal a kábítószer-segítség kód. A fentiek 

figyelembevételével e kóddal kellett a jelentésmez  többi kódjának gyakoriságát 

összehasonlítanom.  Az így kapott eredmények szerint a rend rök szociális reprezentáció alkotóiμ 

a „kábítószer-segítség”, a „kiszolgáltatottság”, az „óvszerhasználat igen”, az „orvosi sz rés 

nem”, az „utca” kódok által lefedett jelentéstartalmak. 
 
A f kód szint  elemzés eredményeit az 50. számú táblázat mutatja beμ 

50.számú táblázat 

A kódrendszer összetevői 

Z
2
 értéke: 

 9,86 

Szignifikancia szintje 

Szociális 

reprezentáció-e Khi
2
 értékek 

Védekezés  - n.sz. ✓ 

ϊöntési szabadság  0,400 n.sz. ✓ 

Prostitúciós tevékenység helyszíne  9,000 n.sz. ✓ 

ϊroghasználat  1,600 n.sz. ✓ 

 
A legnagyobb gyakoriságú változó a védekezés kódcsoport, így az összehasonlítás alapját az 

képezte. Az összehasonlítás eredményeképpen mind a négy kódcsoport a rend rök valóság-

konstruktuma részeinek tekintend ek. A prostitúciós tevékenység f kód által azonosított 

összetett jelentés összetev inek bemutatását követ en, a 14. számú ábra segítségével tekintsük 

meg a f kód egészének tartomány jelent snek bizonyult jelentési/tartalmi szerkezetétμ 

 

14.számú ábra 
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52.számú táblázat 

A kódrendszer összetevői 

Z
2
 értéke: 

 14,4 
Szignifikancia 

szintek 

Szociális 

reprezentáció-

alkotó-e Khi
2
 értékek 

Fizikai agresszió  - n.sz. ✓ 

Látencia  30,000 p < 0,05   

Részleges kizsákmányolás  37,000 p < 0,05   

Teljes kizsákmányolás  3,600 n.sz. ✓ 

Védelem  9,941 n.sz. ✓ 

ϊíler futtató  1,286 n.sz. ✓ 

Rend r futtató  38,095 p < 0,05   

Színlelt intim kapcsolat  4,000 n.sz. ✓ 

Kényszerítés  1,000 n.sz. ✓ 

Kábítószer-kényszerítés  32,111 p < 0,05   

Ű nelkövet   16,667 p < 0,05   

Gy lölet  35,000 p < 0,05   

 

A kódok között a legnagyobb gyakorisággal a fizikai agresszió kód szerepel. A fentiek 

figyelembevételével e kóddal hasonlítottam össze a jelentésmez  többi kódjának gyakoriságát. 

Az így kapott eredmények szerint, a rend rök társas valóságának összetev iμ a „fizikai 

agresszió”, a „teljes kizsákmányolás”, a „védelem”, a „díler-futtató”, a „színlelt intim kapcsolat”, 

a „kényszerítés” kódok által lefedett jelentéstartalmak. 

 

A f kód szint  elemzés eredményeit a 53. számú táblázat illusztráljaμ 

 

53.számú táblázat 

A kódrendszer összetevői 

Z
2
 értéke: 

 8,64 
Szignifikancia 

szintek 

Szociális 

reprezentáció-

alkotó-e Khi
2
 értékek 

Futtatói tevékenység  - - ✓ 

Futtatói agreszió  - - ✓ 

Futtatókhoz viszonyulás 21,000 p < 0,05   

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.06





201 

A f kód szint  elemzés eredményeit a 54. számú táblázat mutatja beμ 

54.számú táblázat 

A kódrendszer összetevői 

 

 
Szignifikancia 

szintek 

Szociális 

reprezentáció-

alkotó-e Khi
2
 értékek 

Civil  - - ✓ 

Rend r  12,462 p < 0,05   

 

A prostituáltakhoz hasonló módon ez esetben is egy széls séges fejleménnyel találkozunk, 

amennyiben a f kódhoz fogalmi szinten sorolódó két kód gyakorisági értékeit hasonlítjuk össze, 

mely egyben a f kód-szint  (de itt nem a kódszint ) elemzésnek feleltethet  meg. 

 

A kódok között a legnagyobb gyakoriságú elem a civil kód. A fentiek figyelembevételével a 

jelentésmez  többi kódjának gyakoriságát e kóddal hasonlítottam össze. Az így létrejöv  

eredmények szerint a civil kód által azonosított elemi jelentéshordozó tartalom a rend rök 

szociális reprezentációinak összetev i. 

 

Ezek után a „kliens foglalkozása” f kód által azonosított és a 1ι. számú ábrával illusztrált 

jelentési mez  áttekintése – úgy gondolom – szintén nem fogja az τlvasó türelmét túlságosan 

igénybe venni. 

 

17.számú ábra 
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18.számú ábra 

 

 

4.6.6 A RENDŐRI VIZGÁLATI CSOPORT EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE 
 

A rend ri társas képzet eredményeképpen megállapítható, hogy a prostitúcióval kapcsolatos 

rend ri munkavégzés a feladatokok kód köré összpontosul („feladat” 9Ő%). A rend rök a napi 

munkavégzésre teherként tekintenek, amelyet egyrészt fels bb utasításra, másrészt pedig a 

rend rség statisztikai mér számainak el mozdítása érdekében teljesítenek („teher” ő0%, 

„fels bb utasítású feladat” 32%, „statisztika” 36%). Ritkább esetben a lányokra, mint a titkos 

információgy jtés eszközére tekintenek („titkos információgy jtés” 2Ő%). Gondolhatnánk, hogy 

a fentiek a rend ri intézkedéskultúrára, és a prostituáltakkal való viszonyra is kihatással lesz, 

nézzük tehát meg, hogy a rend rök társas valóságának mely elemei bizonyultak 

dominánsabbnak. A rend rök társas képzete szerint a prostitúció létez  jelenség, elfogadják, 

hogy az szükséges rosszként a társadalomban jelen van, ám a prostituáltakat b nelkövet nek 

tekintik, hozzáállásuk velük szemben ellenséges, elutasító („elfogadás” ŐŐ%, „b nelkövet ” 

ő2%, „ellenséges” ő6%, „elutasítás” 60%).  Ebb l adódóan velük szemben a hátrányos 

megkülönböztetés, az el ítélet, valamint a megvetés, és megalázás érvényesül („hátrányos 

megkülönböztetés” 36%, „egyéb el ítélet” Őκ%, „megvetés és megalázás” ő0%). A társas 

valóság szerint segítséget a rend rökt l nem kapnak, feladatukat normaellenesen végzik, az 

áldozatvédelmi intézkedések nem érvényesülnek („segítségnyújtás hiánya” κŐ%, „feladatvégzés 

hiánya” ŐŐ%, „áldozatvédelem hiánya” ι2%). A hivatali visszaéléseken túlmen en, a 

prostituáltakat (rend ri oldalról is) gyakorta szexuális és fizikai bántalmazások érik („hivatali 

visszaélés” őŐ%, „er szakos közösülés”ő6%, „fizikai bántalmazás” Ő6%). A rend rök a 

prostituáltaktól, és a futtatóiktól kapott (leginkább anyagi) ellenszolgáltatás fejében a prostitúció 

zavartalanságát garantálják („kisrend r/futtató korrupció” őŐ%, „kisrend r/prostituált korrupció” 
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ő0%). Mindezek ellenére a prostituáltak tisztelettel van a rend rök felé, bár az utálat is a társas 

képzet egyik eleme („tisztelet és szeretet” 2Ő%, „utálat” ő6%). A prostitúciós munkavégzés 

helyszíne az utca, ahol a lányok között emberi értékeken alapuló kapcsolat nem bontakozódik ki, 

egymásra versenytársként tekintenek („utca” 6κ%, „konkurencia” 22%). Helyzetük 

kiszolgáltatott, a mindennapi gyötrelmeket szintén a kábítószer-használat enyhíti 

(„kiszolgáltatottság” κŐ%, „kábítószer segítség” ι0%). A kábítószert a futtató teszi elérhet vé 

(„díler-futtató” κ0%). A rend ri társas valóság szerint a prostituáltak munkavégzésének egyetlen 

célja a napi kábítószeradag megszerzése („kábítószeradag megszerzése” 1Ő%). A célok mellett a 

rend ri társas valóság a prostitúció okait a gyermekkori-, és a jelenkori szegénységben, a 

munkalehet ség-, valamint a gyermekkori szocializáció hiányában, és az iskolázatlanságban 

jelölik meg („gyermekkori szegénység” κ%, „nem-gyermekkori szegénység” 22%, 

„munkalehet ség hiánya” 2Ő%, „rossz bánásmód” 36%, „iskolázatlanság” 20%). A rend rök 

társas valóságának is domináns eleme, hogy a nemi aktus, így a védekezés a prostituáltaknál 

gumióvszer használatával megy végbe („óvszerhasználat” ő0%). A futtatóval kapcsolatban a 

rend ri társas valóság is meger síti, hogy a férfi-futtató helyzete domináns („férfi-futtató” κ6%). 

A futtató és a prostituált kapcsolatát a félelem körvonalazza, a futtató kizárólag az anyagi 

haszonszerzés eszközeként tekint rá („félelem” ő2%, „anyagi haszonszerzés eszköze” őŐ%). A 

futtató a kereset egészét elveszi, színlelt érzelmeken alapuló zsarolással, és fizikai agresszióval 

biztosítja a prostitúcióra való kényszerítést, amelyért cserébe a rend rök társas valóságképe 

szerint a lányok védelmet kapnak („teljes kizsákmányolás” ιŐ%, „színlelt intim kapcsolat” ικ%, 

„fizikai agresszió” κ6%, „kényszerítés” κ2%, „védelem” 60%). A futtatói magatartások a 

rend rök el tt ismertek, azonban a társas valóság szerint ez nem b ncselekmény, a futtatók nem 

b nelkövet ek, cselekményük elfogadott („b nelkövet ” Ő6%, „látencia” 26%, „gy lölet” 16%). 

A kliensekkel kapcsolatban megállapítható, hogy azok a civil szférából kerülnek ki, egyaránt 

igényes, és igénytelen ügyfelek („civil” ő2%, „igényes” Őκ%, „igénytelen” Őκ%). A fenti 

statisztikai eredményeket a modellek SWτT/GYELV elemzésén keresztüli változókkal 

összehasonlítva, a rend rök valóságértelmezése során az alábbi eredmények mutathatóak ki. A 

„prohibicionista” modell összes gyengesége és veszélye a rend rök társas képzetében 

megtalálható. A megbélyegzés, az el ítélet, a rend ri túlkapások, a devianciaelméletek, a 

gy lölet-b ncselekmények, az áldozatvédelem-, valamint a futtatói hálózatok felderítésének 

hiánya jelen van. A modellel kapcsolatos gazdasági érdek a rend rök társas világában nem 
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szerepel. A prostituáltakat továbbra is kirekesztett populációként tartják számon. A 

„reglementációs” modellel összefüggésben a rend ri túlkapások mérvadóak, a megbélyegzés itt 

is érvényesül. A fentieken túlmen en bizonyítottá vált a statisztikaszemlélet megjelenése. A 

modell er sségei között a nemi betegségek terjesztésének megakadályozására irányuló állami 

akaratot is megtaláljuk, azonban a rend ri valóságkép is meger síti, hogy a védekezésre a 

prostituáltak állami beavatkozás nélkül, önmaguktól ügyelnek. Rendszeres jelleggel gumióvszert 

használnak. A modell el nyei és lehet ségei közé tartozna a betegségek kezelésére szolgáló 

orvosi ellen rzés, azonban a rend ri valóságképnek ez nem eleme. A rend ri valóságkép szintén 

nem tanúskodik arról, hogy az intézményesített rendszer milyen el nyökkel rendelkezik, 

tekintettel arra, hogy képzetükben a prostituáltak munkavégzése kizárólag az utcán érvényesül. 

Az áldozatvédelem hiánya, a normával ellentétes feladatvégzés a prostituáltak társadalmi 

reszocializációját, és reintegrálását nem teszi lehet vé, azt ellehetetleníti. Az „abolicionista” 

modellel kapcsolatosan megállapítást nyert, hogy a rend ri valóságkép szerint a futtatók/futtató 

hálózatok felderítése nem valósul meg, az üldöztetésük nem szolgálati feladat, magatartásuk 

b ncselekményt nem valósít meg. Ezáltal a modell legnagyobb er sségét, a futtatói magatartások 

megszüntetését, és ezáltal a nemzetközi joggal való harmonizációt cáfolják meg. A prostituált 

reszocializációs intézkedéssorozatokban nem vesznek részt, a társadalmi integrálás nem valósul 

meg, az áldozatvédelmi intézkedések nem kerülnek foganatosításra.  

 

4.6.7 A PROSTITUÁLT ÉS A RENDŐRI VIZSGÁLATI CSOPORT ÖSSZEHASONLÍTÁSÁNAK 
EREDMÉNYEI 
 

A prostituált- és a rend ri vizsgálati csoportoktól nyert tartalmakat számos közös kód, 
kódcsoport, fölérendelt kódcsoport valamint f kód által azonosított jelentés fedi le. Annak 
érdekében, hogy a két vizsgálatba vont szociális kategória prostitúcióról alkotott társas 
valóságainak mind az egymással átfed , mind az elkülönül  összetev it azonosíthassam, els  
lépésben mindazon szociális reprezentáció-alkotó jelentési elemeket hasonlítottam össze 
egymással, amelyek mindkét vizsgálati csoport esetében egyaránt jelent snek bizonyultak. 
Önként adódhat a kérdésμ ha mindkét vizsgált populációban jelent s, azaz társas szinten 
reprezentáció-alkotó elemekr l beszélünk, akkor e fejleményhez képest milyen többlet 
információkra tehetünk szert az e körbe tartozó változók összehasonlítása révén? σos, mindeme 
eredmények a figyelmünk középpontjában álló két szociális reprezentáció szerkezetének még 
árnyaltabb, analitikusabb leírásához segíthetnek hozzá. σevezetesen, azt is megláthatjuk, hogy az 
amúgy közös jelent séggel bíró jelentési összetev k a két vizsgált csoport egymásra 

vonatkoztatásában mekkora súlyt képviselnek. Mely változók azok, amelyek mindkét csoportban 
egyforma jelent séget töltenek be, és melyek azok, amelyek – párjukhoz képest – inkább a 
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prostituált- vagy inkább a rend ri csoport szociális reprezentációjában töltenek be hangsúlyosabb 
szerepet. Az alábbiakban e számítások eredményeit közlöm.  
 

A már megismert metódust követve, a (közösen el forduló) kódok szintjét l haladok egészen a 

f kódokig. A matematikai statisztikai számítások mindenütt az elvégzett khi2
-próbák 

eredményeit tükrözik. A mindkét vizsgálati csoportnál szociális reprezentáció-alkotó kódok és 

összehasonlításuk eredményeit a 56. számú táblázat mutatja beμ 

 

56.számú táblázat 
 Rendőri Prostituált  

Jelentős közös kódok Gyakoriság 

(%) 

Gyakoriság 

(%) 

Khi
2
 értéke Szignifikancia

-szint 

Megvetés és megalázás 50 50 - n. sz. 

Rend ri fizikai agresszió 46 72 6,986 p < 0,01 

Rend ri er szakos közösülés 56 46 1,000 n.sz. 

Konkurencia 22 50 8,507 p < 0,01 

Utálat 56 74 4,334 p < 0,01 

Gyermekkori szegénység ok 8 24 4,762 p < 0,05 

σem gyermekkori szegénység 

ok 

22 20 0,060 n. sz. 

Munkalehet ségek hiánya 24 20 0,233 n. sz. 

Rossz bánásmód 36 42 0,378 n. sz. 

Kiszolgáltatottság 70 36 11,602 p < 0,01 

Óvszerhasználat 50 80 9,890 p < 0,01 

Utca 68 70 0,047 n. sz. 

Kábítószer 84 80 0,271 n. sz. 

Férfi futtató 86 96 3,053 p < 0,1 

Teljes kizsákmányolás 74 72 0,051 n. sz. 

ϊíler futtató 80 54 7,644 p < 0,01 

Fizikai agresszió 86 70 3,730 p < 0,1 

Színlelt intim kapcsolat 78 68 1,268 n. sz. 

Kényszerítés 82 66 3,326 p < 0,1 

Civil 52 94 22,374 p < 0,01 

 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.06



207 

 A mindkét vizsgálati csoportnál a társas valóságalkotó kódcsoportok és összehasonlításuk 

eredményeit a 57. számú táblázat illusztráljaμ 

 

57.számú táblázat 
 Rendőr Prostituált  

Jelentős közös kódcsoportok Gyakoriság 

(%) 

Gyakoriság 

(%) 

Khi
2
 értéke Szignifikancia

-szint 

Prostituált attit d prostituált 24 88 41,558 p < 0,01 

Prostituált attit d rend r 74 84 1,507 n. sz. 

Anyagi haszonszerzés 76 76 - n. sz. 

ϊöntési szabadság 88 74 3,184 p < 0,1 

Védekezés 92 82 2,210 n. sz. 

Prostitúciós tevékenység 

helyszíne 

68 96 13,279 p < 0,01 

ϊroghasználat 84 88 0,332 n. sz. 

Futtatói tevékenység 90 100 5,263 p < 0,05 

Futtatói agresszió 90 98 2,837 p < 0,1 

 

1/3. A fölérendelt kódcsoportok szintjén kimutatható azonos változók és az összehasonlításuk 

eredményeit a 58. számú táblázat mutatja beμ 

 

58.számú táblázat 
 Rendőr Prostituált  

Közös fölérendelt 

kódcsoportok 

Gyakoriság 

(%) 

Gyakoriság 

(%) 

Khi
2
 értéke Szignifikancia

-szint 

σem er szak-alapú visszaélések 88 74 0,332 n. sz. 

Er szak-alapú visszaélések 100 84 14,943 p < 0,01 

Prostitúció okai 80 82 0,233 n. sz. 

 

A f kódok szintjén kimutatható azonos változók és az összehasonlításuk eredményeit a 59. 

számú táblázat szemléltetiμ 
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A rend ri csoporthoz hasonlóan a fölérendelt kódcsoportok, valamint f kódok szintjén, olyan 

jelentési összetev k, amelyek ne képeztek volna szociális reprezentáció-alkotót, nem 

azonosíthatóak. Ugyanakkor találkozunk olyan jelentéshordozó elemekkel is, amelyek társas 

szinten sem a prostituált-, sem pedig a rend ri csoport szociális reprezentáció-alkotóinak nem 

képezik részét. Ez a fejlemény a kódok szintjén és egy kódcsoport esetén ragadható meg. 

 

Sem a rend ri-, sem a prostituált csoport nem társas valóságalkotó kódjait a 60. számú táblázat 

illusztráljaμ 

60.számú táblázat 
Kódok Gyakoriság (%) 

 Rendőr Prostituált 

Szabad döntés 16 6 

Alkohol 12 28 

σ i futtató 8 16 

Részleges kizsákmányolás 10 6 

Rend r 14 36 

 

Sem a rend ri-, sem a prostituált csoport szociális reprezentáció-alkotónak nem bizonyult 

kódcsoportját a 61. számú táblázat mutatja beμ 
 

61.számú táblázat 
Kódcsoport Gyakoriság (%) 

 Rendőr Prostituált 

Prostitúció célja 14 38 

 

4.6.8 A VIZSGÁLATI CSOPORTOK EREDMÉNYEINEK EGYÜTTES ÖSSZEGZÉSE 
 

Megállapítást nyert, hogy a közösen el forduló, és jelent snek bizonyult elemi jelentések 

többsége mindkét csoportnál egyforma súllyal szerepel, azaz ezen csoportok között 

szignifikancia szint  különbség nincs. A prostituáltak bels  világa, és m ködési mechanizmusa 

kapcsán mindösszesen három kódban van különbség. Triviálisnak hat(hat), hogy a kuncsaftok 

civil mivoltát („civil” ő2/9Ő% p<0,01) , a gumióvszerrel való aktust („óvszerhasználat” ő0/κ0%, 

p<0,01) a prostituáltak a rend röknél elterjedtebben érzékelik (egységesen reprezentálják). 

Ennek magyarázata, hogy bizonyos önreflexióval állunk szemben, hiszen ezeket a prostituáltak 
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belülr l tapasztalják meg, ugyan úgy, mint a köztük fennálló feszül , konkuráló viszonyokat is. 

Talán a legérdekesebb csoportközi különbség a futtatókhoz való viszonyulás társas képzeteiben 

fedezhet  felμ míg mindkét csoport a prostituáltakat teljesen kizsákmányolt sokaságnak látja ( 

„teljes kizsákmányolás” ιŐ/ι2% n.sz.), és a rend rök erre rímelve ket egyben 

kiszolgáltatottként is értelmezik („kiszolgáltatottság” ι0%), addig a prostituáltak a 

kizsákmányolt önképük ellenére, bár kiszolgáltatottként reflektálnak önmagukra, de ennek 

gyakorisága („kiszolgáltatottság” 36%) jóval alatta marad mind a kizsákmányolt létükhöz, mind 

a rend ri megítéléshez viszonyítva (p<0,01). A kérdés inkább az, hogy e látszólagos 

inkoherencia hátterében vajon mi állhat? Lehetséges válaszként merül fel, hogy a „döntési 

szabadság”, az „intim kapcsolat” kódok együttesen 60%-os gyakoriságúak. Azaz az anyagiakon 

túlmen en is van örömforrás a prostitúcióbanμ összességében annak pozitív megítélésének 

arányában is ez tükröz dhet („pozitív” Ő2%). Ezek szerint a rend rök a prostituáltak 

kiszolgáltatottságát azok anyagi természet  kizsákmányolásának egydimenziós összefüggése 

mentén értelmezik, ezzel szemben a közvetlenül érintettek számára kiszolgáltatottságuk 

megélése terén a futtatói kizsákmányolás csak az egyik összetev . A díler-futtató rend ri 

magasabb értéke rend rszakmai ok lehet inkább („díler-futtató” 80/54%, p<0,01 ). A kábítószer-

kereskedelem elleni fellépés nemcsak hazai, hanem nemzetközi kötelezettség is egyben. A 

prostitúció okairól alkotott társas valóságértelmezés szinte mindkét csoportnál megegyezik. egy 

minimális eltérés fedezhet  fel, a gyermekkori szegénység, mint tulajdonított ok terén, de a 

csoportközi szignifikáció gyakorisági különbség mellett, meghatározó jelent ség  tulajdonított 

oksági szereppel egyik csoportnál sem bír („gyermekkori szegénység κ/2Ő, p<0,0ő). A 

prostituáltak és rend rök közötti viszony társas szint  megítélésében lényegi eltérés nincs. A 

fentieken belül az egyetlen, és csak hangsúlybeli különbség a szexuális er szakon túli, rend ri 

er szak („rend ri fizikai agresszió” Ő6/ι2, p<0,01) megítélésében vanμ a rend ri csoport részér l 

vajon mindezt úgy értelmezhetjük, hogy ez lenne a mundér viszonylagos védelme, vagy éppen a 

a rend ri er szak prostituáltak túlhangsúlyozásával állunk szemben? σem tudhatjuk, de a lényeg 

az, hogy a prostituáltak rend rökkel szemben érzett utálatának egyik fontos alapja lehet az 

utóbbiaknak tulajdonított attribútum. Érdekes, hogy a rend rök, az irányukban megfogalmazódó 

utálatot annak a prostituáltak körében tapasztalható elterjedtségéhez képest szignifikáns 

mértékben alábecsülik. 

 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.06



216 

5. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE 
 

Az eredmények elemzését a f kódok által azonosított jelentési tartományok (témák) mentén 

végezzük. Minden érintett tematikus mez  esetén el bb a két vizsgálati csoport szociális 

reprezentációinak közösen vallott összetevőit veszem számításba, majd rámutatok a prostituálti- 

illetve rend ri pozícióból következ , sajátosan eltérő valóságértelmezési mozzanatokra. Végül 

bemutatom, hogy melyek azok a hipotetikus jelentési egységek, amelyek az eredmények 

tanúsága szerint nem emelkedtek a társas valóság szintjére. Az érintett f kódok által lefedett 

jelentésmez k összetev inek értelmezését a prostituáltak ebbéli tevékenységével szorosan 

összefügg  elemeir l alkotott társas konstruktumok áttekintésével kezdem. Ezt követ en 

megvizsgálom, hogy a prostitúciós tevékenység okai és céljai miként képeznek szociális 

reprezentáció-összetev ket, majd a vizsgált csoportok prostitúcióról/prostituáltakról illetve a 

rend rökr l alkotott társas valóságait elemzem. 

 

5.1 A PROSTITÚCIÓS TEVÉKENYSÉG ÉS ANNAK AKTORAI MINT 
SZOCIÁLIS REPREZENTÁCIÓ-ALKOTÓK ÉRTELMEZÉSE 
 

Mind a prostituáltak, mind pedig a rend rök valóságképében egyaránt reprezentált, hogy a 

prostituáltak kiszolgáltatott helyzetben vannak, sem a rokonaikra, sem a barátaikra, sem pedig a 

hatóságokra nem számíthatnak („kiszolgáltatottság”ν rendre 36/ι0%).  

 

Ugyanakkor a prostituáltak idevágó, hangsúlyozottan társas szinten kitapintható reprezentáció-

alkotói terén egy éles ambivalencia mutatható kiμ a kiszolgáltatottság mellett az épp ellentétes 

megítélést involváló „szabad döntés” kód is megegyez  gyakorisággal fordul el  (36/36%). 

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az egyes prostituáltak ennyire önellentmondásos formában 

ítélnék meg saját tevékenységük szabadságfokát. Az adatok azt mutatják, hogy míg a prostituált 

csoport személyeinek 58%-a adott „kiszolgáltatottság” és/vagy „szabad döntés” kódokkal 

azonosított jelentéseket, az individuális szinten, mentális valóságként  megjelen  ambivalens 

viszonyulás csak 12%-nál érhet  tettenμ k azok, akikben egyszerre él úgy, hogy a prostitúciós 

tevékenység folytatása hátterében mind a kiszolgáltatottság, mind a szabad akarat érvényesülése 

egyaránt megjelenik. Az adott halmaz többsége esetében (Ő6%) viszont vagy csak a 

kiszolgáltatott élethelyzet vagy csak a meg rzött döntési szabadság reprezentált. 
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A prostitúció gyakorlásának színhelye részben hasonlóan reprezentálódik a két csoport körébenμ 

a közösen vallott elem az utcai helyszín („utca” 6κ/ι0%). Szemben a rend ri reprezentációval, a 

prostituáltak körében viszont ugyanilyen hangsúlyosan jelenik meg a lakásban folytatott 

prostitúciós tevékenység társas képzete is („lakás” 66%). Logikailag értelmezend , hogy a 

lakásbeli nemi aktus közbotránkoztatást nem vethet fel. Az autókban zött foglalatosság viszont 

még a prostituáltak társas konstruktumának sem képezte elemét („autó” 12%). 

 

A kliensekkel történ  kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás csak a prostituált csoportban 

reprezentálódik. Kiderült, hogy e folyamat mindig személyes megjelenést kíván, a 

kapcsolatfelvétel is személyesen zajlik. Az internetes és telefonkönyves hirdetések csak mentális 

reprezentációként, szórványosan jelennek meg, a társas valóságképnek nem elemei. (prostituált 

csoportμ „személyes” 6κ% vs. internetes hirdetés” 30%).  

 

A kliensek vonatkozásában mindkét valóságértelmezés egyetlen közös eleme, hogy a kliensi kört 

a civil területen dolgozó férfiak alkotják. A rend rök mint kliensek, társas léptékben egyik 

vizsgálati csoport esetében sem reprezentálódnak („civil” ő2/9Ő% vs. „rend r” 1Ő/6%). Ett l 

eltekintve a prostituáltak klientúrája mint szociális reprezentáció-összetev , a vizsgálati 

csoportok között jelent s különbséget mutat. A prostituáltak valóságképének egyik 

kulcsfontosságú eleme a törzsvendég pozíció („törzsvendég” 22%).  Figyelemre méltó, hogy 

kizárólag a prostituáltak alkotnak társas valóságot a kliensek által tanúsított er szakról („kliensi 

er szak” 6κ%), mely – hasonlóan a kés bbiekben ismertetend  rend ri és futtatói agresszióhoz – 

a fizikai bántalmazásokban testesül meg. A fizikai er szakot, a kliensek mentálisan beteg 

hajlamainak kielégítése, a perverzió egészíti ki. („perverzió” 16%). Érdekesség, hogy a 

drogterjesztés a civil klienseknél is megjelenik. A futtatókon kívül k azok, akik a kábítószert a 

prostituáltak részére rendelkezésre bocsájtják, és velük együtt fogyasztják. („díler civil kliens” 

Ő6%). A rend rök kliensekre vonatkozó társas reprezentációja – érthet  okoknál fogva – jóval 

szegényesebb. A rend rök képzetében a civil foglalkozású „fizet vendégek” egyetlen attribútum 

mentén értelmez dnekμ különbséget tesznek az igényes valamint az igénytelen, elhanyagolt 

kliensek között (Őκ/Őκ%). 
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A prostitúció jelenségének további, úgy t nik, nélkülözhetetlen szerepl i a futtatók. Szemben a 

kliensek társas szint  reprezentációival, a prostituáltak és a rend rök konstruktumai között e 

téren igen nagymérték  hasonlóságot fedezhetünk fel. Utóbbiak munkájuk során vélhet en 

gyakrabban és/vagy intenzívebben léphetnek kapcsolatba eme elkövet kkel.  

 

Ezek szerint a klientúrához hasonlóan a futtatók szintén a férfiak köréb l kerülnek ki, 

lényegében nincsenek lányokért dolgozó madamok. Kizárólag a férfi futtatók és a hozzájuk 

társuló brutális er szak világa létezik („férfi futtató 96/κ6%ν „n i-futtató” κ/16%). Az er szak, 

ami az agresszió különféle formáiban testesül megμ brutális bántalmazás, er szakos közösülés, 

színlelt érzelmi kapcsolat, amelynek egyetlen célja van csupán, a futtató által kikényszerített 

totális kizsákmányolás („futtatói agresszió” 90/9κ%, „fizikai agresszió” κ6/ι0%, „teljes 

kizsákmányolás” ιŐ/ι2% vs. „részleges kizsákmányolás” 10/6%, „színlelt intim kapcsolat” 

ικ/6κ%). A prostituált valóságképben például a futtató által alkalmazott er szakos közösülés, a 

még megmaradt tekintélyt ássa alá, és feltétlen engedelmességre késztet („er szakos közösülés” 

52%). Az engedelmesség kikövetelésének eszköze pedig a futtatói ellen rzés, a mindent látó 

szem („ellen rzés” Ő2%). A futtató a nyereségen a prostituálttal nem osztozkodik, mindent 

elvesz t le, amit csak tud és akar.  A prostituált nem más, mint a futtató anyagi 

haszonszerzésének eszköze. („anyagi haszonszerzés eszköze” őŐ%). Mindegy, hogy a 

kényszerítés fizikai vagy pszichikai ráhatás következtében érvényesül, lényege, hogy a 

prostitúciós munkavégzés a futtató anyagi igényeit teljes mértékben kielégítse („kényszerítés” 

82/66%).  

 

A rend ri konstruktum a futtatóval kapcsolatosan a védelem funkciójával egészül ki. („védelem” 

60%).  az, aki a lányokat a kliensi er szaktól, a rend rök attrocitásaitól megvédi. A teljesség 

kedvéért érdemes még megjegyeznünk, hogy a rend r mint lánykeresked  (futtató) társas szinten 

– bízvást mondhatjukμ szerencsére – nem reprezentált (rend ri csoportμ „rend r-futtató” 6%). 

 

A nemi aktusokkal kapcsolatosan viszont örvendetes tény, hogy mindkét vizsgálati csoport 

valóságképének közös eleme a nemi betegségek elleni küzdelem, azaz a védekezés, és 

óvszerhasználat. („óvszerhasználat” ő0/κ0%, „védekezés” 92/κ2%) A prostituáltak a nemi 
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betegségek elkerülése és terjesztése ellen óvszert használnak, erre az aktus során klienseiket is 

kötelezik. 

 

A rend ri értelmezésekb l ugyanakkor hiányzik az a közös tudás, mely szerint a prostituáltak oly 

módon is nagy hangsúlyt fektetnek a védekezésre, hogy túl az óvszer használatán, rendszeresen 

járhatnak orvosi sz résre (prostituált csoportμ „orvosi sz rés” ι6%ν rend ri csoportμ „orvosi 

sz rés nem” őŐ%). A védekezéssel kapcsolatos kutatási eredmény elgondolkodtató lehet azok 

számára, akik a biológiai és el ítéletességen alapuló stigmatizációt – így különösen azt a nézetet, 

miszerint a prostituáltak a nemi betegségek hordozói – megteremtették. Annak ellenére, hogy a 

rend ri mintában az orvosi sz rés a társas valóságnak eleme nem volt, mindkét vizsgálati csoport 

meger sítette azt, hogy a nemi betegségek terjesztése és terjedése ellen a prostituáltak az aktus 

során gumióvszert használnak. 

 

Sajnálatos tény viszont, hogy a mindennapi szörny ségek elviseléséhez a legtöbb prostituált 

élvezeti szereket fogyaszt („droghasználat” κŐ/κκ%). A közös valóságkép az élvezeti cikket a 

kábítószer-használattal azonosítja. Sem az alkohol, sem a cigeretta nem bizonyul olyan er s 

nyugtatónak, hogy a prostituáltak szenvedéseit, ha id szakosan is, de csillapítsa („kábítószer” 

κŐ/κ0% vs. „alkohol” 12/2κ%). Minderre azért van szükség, hogy képesek legyenek arra, hogy a 

futtatók, a kliensek, és a hatóság által gyakorolt er szakot elt rjék, és egyáltalán, a napi 

munkavégzéssel járó borzalmakat elviselni tudják. Mindkét vizsgálati csoport egyetértett abban 

is, hogy a lányok részére a kábítószert a futtatók biztosítják, k azok, akik a lányokban 

kábítószer-függ séget kialakítják. („díler-futtató” κ0/őŐ%) Egy újabb lehet ség számukra arra, 

hogy a lányok a napi adag megszerzése érdekében nekik, a futtatóiknak „dolgozzanak” 

(„kényszerítés” κ2/66%). 

 

5.2 A PROSTITÚCIÓ OKAI ÉS CÉLJAI MINT SZOCIÁLIS 
REPREZENTÁCIÓ-ALKOTÓK ÉRTELMEZÉSE  
 

A prostitúció hátterér l, az azt el idéz  mozgatórugókról alkotott valóságértelmezések azt 

mutatják, hogy mind a rend ri, mind pedig a prostituált vizsgálati csoport egyetért abban, hogy 

az okokat az anyagi természet ν valamint a gyermekkorra visszavezethet  pszicho-szociális 

területen kell keresni. Az el bbieket a munkalehet ségek hiánya, a mindennapi rossz 
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egzisztenciális helyzet, illet leg a gyermekkorra visszanyúló, és arra visszavezethet  

mélyszegénység társas valóságának magas el fordulási aránya határozzák meg („anyagi 

haszonszerzés ι6/ι6%, „munkalehet ség hiánya” 20/2Ő%, „nem gyermekkori szegénység ok” 

20/22%, „gyermekkori szegénység ok” 2Ő/κ%). Álláslehet ség nélkül, bizonyos régiók 

gazdasági elmaradottsága hozzájárulhat ahhoz, hogy a prostitúció keresend  tevékenység legyen. 

A rend rök önálló valóságképében a prostitúció okát az iskolázatlanságban látják 

(„iskolázatlanság” 20%,). Űár oksági kapcsolatot a kutatás nem tárt fel, de a logikai viszony azt 

diktálja, hogy az alacsony végzettség, és az álláslehet ségek hiánya között összefüggés van. A 

valóságkép szerint a prostituált azért választja ezt a munkát, mert iskolai végzettségének 

hiányában más választási lehet sége nincs. 

 

A tulajdonított pszicho-szociális oki faktorok területén kimutathatóvá vált az is, hogy a 

gyermekkorban elszenvedett lelki terror, azaz a szül k által gyakorolt verbális, és non-verbális 

er szak, a prostitúciós munkavégzés egyik (szintén a modális okság keretein belül értelmezhet ) 

indokának tekinthet  („rossz bánásmód” Ő2/36%). E mellett a prostituált vizsgálati csoportnál – 

társas szinten – a gyermekkorban el forduló nem szexuális bántalmazások reprezentációja is 

megjelenik („gyermekkori visszaélések” Őκ%, „gyermekkori nem szexuális bántalmazás ok” 

12%). Figyelemre méltó, hogy még a prostituáltak sem hozzák összefüggésbe a 

gyermekkorukban elszenvedhet  szexuális jelleg  bántalmazásokból ered  traumák lehetséges 

szerepét a kés bbi prostitúciós tevékenység gyakorlásával („gyermekkori szexuális bántalmazás 

ok” κ%ν nem szociális reprezentáció-alkotó). 

 

A prostitúció céljainak megítélésében a két vizsgálati csoport élesen elkülönül , partikuláris 

értelmezéseket konstruált.  A rend rök szerint a prostitúciós munkavégzésnek egyetlenegy célja 

van, mégpedig, hogy a prostituált a napi kábítószeradagjához hozzáférhessen („kábítószeradag 

megszerzése” 1Ő%ν szociális reprezentáció-alkotó). A kábítószert önként fogyasztják, kényszer e 

területen szerintük nem érvényesül („kábítószer-kényszerítés” 1κ%ν nem szociális reprezentáció-

alkotó). 

 

A prostituáltaknál ezzel ellentétben a kliensekkel folytatott aktusok, és a prostitúció célja kett s. 

A munkavégzés els dleges célja a pár- és emberi kapcsolatok kiépítése, a családalapítás 
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(„kapcsolat kiépítése” 20%, „családalapítás” 30%). Másodlagosan, amennyiben a prostituált 

családdal rendelkezik, úgy annak anyagi támogatása („családért” 3κ%). Úgy t nik, a 

prostituáltak e célok elérésében ténylegesen hisznek, helyzetüket nem vallják kilátástalannak. 

(„kilátástalanság” κ%ν nem szociális reprezentáció-alkotó). 

 

5.3 A PROSTITÚCIÓVAL ÖSSZEFÜGGŐ ATTITŰDÖK, MINT SZOCIÁLIS 
REPREZENTÁCIÓ-ALKOTÓK ÉRTELMEZÉSE  
 

A viszonyulások tekintetében az eredményeket az alábbi összefüggések mentén értelmeztemμ a 

rend rök és prostituáltak egymásról alkotott, attit dinális elemeket tartalmazó társas valóságai, a 

prostituáltak egymáshoz való viszonyát leíró reprezentációi, végül a két csoport futtatókkal 

kapcsolatos megítélése. 

 

A két vizsgálati csoport egymáshoz való viszonyáról elmondható, hogy a másik sokaság iránt 

táplált er s, negatív attit dök jellemz ek. A kölcsönös negatív hozzáállás a megvetés, a lenézés, 

az indulatok, az utálat érzéseiben ölt testet. Legyen szó egy közterületi intézkedésr l vagy akár 

egy rutinszer  igazoltatásról, a rend rök és a prostituáltak valóságképe szerint az unszimpátia 

mindig jelen van (Prostituált csoportμ „utálat” ő6%ν Rend ri csoportμ „elutasítás” 60 %, 

„b nelkövet ” ő0 %). 

 

Ennél viszont jóval ellentmondásosabb kép bontakozik ki a rend rök azon szociális 

reprezentáció-alkotói alapján, amelyek a prostituáltak hozzájuk való viszonyulását fogalmazzák 

meg. A prostituáltaknak tulajdonított, rend rök felé megnyilvánuló utálat érzése mellett a rend ri 

valóságkép egy újabb elemmel egészül kiμ a prostituáltak – a rend rök szerint – irántuk érzett 

tiszteletével és a rend rök szeretetével (tisztelet és szeretet” 2Ő%, „együttm ködés” 1Ő%). Tehát 

egy újabb, ambivalens megítéléseket magában foglaló szociális konstruktumot azonosíthatunk, 

amelyben a prostituáltak rend rök felé megnyilvánuló utálatának, tiszteletének, szeretetének és 

együttm ködésének egymást logikailag jórészt kizáró, tulajdonított attit djei együttesen alkotják 

a rend ri valóság-konstruktumot. A prostituáltak rend rökkel szemben megjelen , vélelmezett 

„tiszteletét” talán még értelmezhetjük olyan formán, miszerint, bár a prostituáltak és a rend rök 

alapvet en nem szívlelik egymást, mégis, a prostituáltak a rend ri intézkedés alatt és azt 

követ en a hatóságokkal együttm ködnek. Ebben az értelemben a rend ri intézkedés tiszteletér l 
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sz tt valóság-elemr l lehet szó. A prostituáltak rend rök iránt érzett, rend rök által nekik 

tulajdonított „szeretet” konstrukciója azonban – éles ellentmondásban az „utálat” épp ellentétes 

el jel , tulajdonított attit djével – további vizsgálatokat indokol.  

 

A rend ri és prostituált felfogásban közös metszet, hogy az utcán a prostituáltak egymásra nem 

barátként, hanem konkurenciaként tekintenek, farkastörvények uralkodnak („konkurencia” 

22/ő0%) Aki többet tud nyújtani, az többet is szakít. Minél több kliens és aktus, annál több 

profit. A prostituáltak egymáshoz való viszonyáról alkotott társas valóság e körben azonban 

kett s természet μ egyszerre van jelen a versengés kényszere, az egymással való konkurálás 

eleme, ugyanakkor az ezzel ellentétes viszonyokról sz tt társas reprezentáció is megjelenikμ a 

lányok nem rivalizálnak, a klienseket egymás között arányosan elosztják, egymás munkáját 

segítik, érzelmileg támogatják egymást, barátságok szöv dnek („barátság” őκ%).  

 

A rend ri valóságkép szerint a prostituáltak munkájukat nem élvezetb l végzik. („élvezet” 6%). 

A prostituáltak körében kitapintható jelentés azonban ennek ellentmondó. Önmagában a munka 

„szeretete” pozitív attit döket hordoz magában, azonban a vele járó küls  körülmények (futtató, 

er szak, kizsákmányolás, rend rség) az „idilli” képet beárnyékolják. („pozitív” Ő6%, „negatív” 

ő2%). A prostituáltaknak a tevékenységükkel összefüggésben álló személyekhez és a 

környezethez való érzelmi viszonyulása számszer en is kimutatható, ahol az érzelmek hiánya 

társas szinten nem jelenik meg. („érzelmi viszonyulás” 90%, vs. „érzelmek hiánya” 20%ν nem 

szociális reprezentáció-alkotó). 

 

Annak ellenére, hogy a futtatói attribútum a prostituáltak, és a rend rök részér l is kimutatható 

volt, a futtatói viszonyulás csak a rend rök valóságképének eleme. A futtatói attribútum 

kódcsoport a futtatói magatartásokat ölelte fel, így a futtatói er szak is kimutatásra került. Annak 

ellenére, hogy ezek a magatartások szemmel láthatóak, a nyilvánosság el tt zajlanak, a rend rök 

a futtatókat nem tekintik b nelkövet nek, véleményük szerint, magatartásuk nem valósít meg 

sem szabálysértést, sem pedig b ncselekményt. („b nelkövet ” Ő6% „gy lölet” 16%) 

 

5.4 A RENDŐRI VISSZAÉLÉSEK MINT SZOCIÁLIS REPREZENTÁCIÓ-
ALKOTÓK ÉRTELMEZÉSE  
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A prostituáltaknak ebben a harcban a férfi-futtatók által alkalmazott er szakkal, és a hatóságok 

sorozatos jogsértéseivel egyedül kell szembenézniük („er szak alapú visszaélések” 100/κŐ%, 

„nem er szak-alapú visszaélések” κκ/ιŐ%, „rend ri fizikai agresszió” Ő6/ι2%, „futtatói 

agresszió” 90/9κ%, „fizikai agresszió” κ6/ι0%). A futtatói, a hatósági és a kliensi er szakos és 

kizsákmányoló jelleg  magatartásokkal szemben senki sem védi meg ket („er szak alapú 

visszaélések” 100/κŐ%, „nem er szak-alapú visszaélések” κκ/ιŐ%, „futtatói agresszió” 90/9κ%). 

Kitaszítottak, számkivetettek, kívülállók („megvetés és megalázás” ő0/ő0%). 

 

Alapozom ezt arra, hogy a hatóság tagjai nemhogy segítenének, hanem a futtatókhoz hasonló 

módon bántalmazzák, megvetik, és megalázzák a lányokat („er szak alapú visszaélések” 

100/κŐ%, „nem er szak-alapú visszaélések” κκ/ιŐ%, „rend ri fizikai agresszió” Ő6/ι2%, 

„megvetés és megalázás” ő0/ő0%, „rend ri fizikai agresszió” Ő6/ι2%). Még hihetetlenebb és 

elgondolkodtató kép tárul elénk, amikor szembesülünk azzal a ténnyel, hogy a „szolgálati 

pipaként” elhíresült er szak létez  jelenség. Társas szinten reprezentált elem, hogy a rend rök a 

lányokkal szexuális indíttatással er szakoskodnak („rend ri er szakos közösülés” Ő6/ő6%). 

 

A rend rök a prostitúció létezését adottnak („elfogadás” ŐŐ%), míg a prostituáltak személyét 

b nelkövet nek tekintik („b nelkövet ” ő2%). A rend ri valóságkép szerint a prostitúció-

jelenség már sid kt l fogva létezik, ennek tényét nem vitatják, azonban úgy vélik, hogy, mivel 

annak a b ncselekmények kialakulásában fontos szerepe van, így az abban résztvev  

prostituáltat b nöz  személyiség. Figyelmen kívül hagyják az áldozati jelleget, nem 

foglalkoznak a prostituáltak világában kimutatható kényszerrel, fenyegetéssel („áldozat” 6%, 

„közöny” 1κ%). Az áldozatvédelem hiánya, valamint a rend ri hivatásból adódó feladatok 

elvégzésének szándékos mulasztása, a hatalmi visszaélések egyik legsúlyosabb eszköze. 

(„rend ri visszaélések” 96%, „segítségnyújtás hiánya” κŐ%, „hivatali visszaélés” őŐ%, 

„feladatvégzés hiánya” ŐŐ%, „áldozatvédelem hiánya” ι2%.). A rend rök a prostituáltak részére 

szándékosan nem nyújtanak segítséget, elveszik t lük a reintegrálódás és reszocializáció 

lehet ségét. („feladatvégzés hiánya” ŐŐ%, „elutasítás” 60%). 

 

A feladatvégzés hiánya és a korrupciós bevételek szedése között akár a rend rök, akár a 

prostituáltak valóságképében a logikai összefüggés kimutatható. A rend rök valóságképe szerint 
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azért, hogy a lányok a munkavégzés során a hatósági ellen rzést l, valamint az atrocitástól 

mentesüljenek, a rend rök a futtatóktól, és a prostituáltaktól pénzt szednek. („rend ri 

visszaélések” 96%, „rend ri korrupció 6κ%, „kisrend r/prostituált korrupció” ő0%, 

„kisrend r/futtató korrupció” őŐ%,). Megjelenik a korrupció, amelynek egyetlen visszatartó 

erejét a bels  ellen rzést l való félelem testesíti meg. („rend ri visszaélések” 96%, „rend ri 

korrupció 6κ%, „bels  ellen rzést l való félelem” 30%). A korrupció kizárólag kisrend ri 

szinten reprezentálódik. („kisrend ri korrupció” őκ%). A rend ri vezet kkel kapcsolatos 

korrupció a rend ri valóságképnek társas szinten nem alkotóeleme. („vezet i” 1Ő%). 

 

A prostituáltak valóságképe szerint a korrupció igaz, hogy a segítségnyújtásról való lemondással 

összefüggésben áll, de a pénzmozgás csak egyirányú. („rend ri hatalmi visszaélés” 9Ő%, 

„feladatvégzés hiánya” ικ%, „segítségnyújtás hiánya” 60%). A korrupt pénzek csak a futtató, és 

a rend r között cserél dnek, abból a prostituált nem kap. („rend ri hatalmi visszaélés” 9Ő%, 

„rend r futtató korrupció” Ő2%, „rend r/prostituált korrupció” κ%). A rend r és futtató közötti 

korrupció a prostituáltak vonatkozásában azért különálló elem, mert a prostituáltak a rend ri 

vezet k és a kisrend rök között nem tettek különbséget, így a korrupció, mint társas 

reprezentáció-alkotó önálló valóságképként elevenedik meg.  

 

A rend rök intézkedéseik során a mindkét vizsgálati csoportban egyaránt reprezentált rend ri 

fizikai agresszión, korrupciós bevételein, és egyéb visszaélésein túl megjelen , további 

ellenséges magatartásformákat is tanúsítanakμ ezek után nem lep dhetünk meg azon a 

fejleményen sem, hogy e csoportot az intézkedési helyzetekt l függetlenül is negatív 

viszonyulások jellemzik („ellenséges” ő6%). 

 

A rend rök el ítéletesek, a prostituáltakat hátrányosan megkülönböztetik (el ítélet-alapú 

agresszió” κŐ%, „hátrányos megkülönböztetés” 36%, „egyéb el ítélet” Őκ%,). A prostituáltakkal 

szemben tanúsított el ítéletességük azonban nem rasszista alapon nyugszikμ mint rend ri 

sokaság, a számos, magát cigánynak valló prostituálthoz nem viszonyulnak fokozottabban 

diszkriminatív módon (rasszizmus 2Ő%), mint a nem-roma prostituáltakhoz. Ebben az 

összefüggésben el ítéletük tárgya egyszer en a prostituáltak kategóriája.  
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5.5 A RENDŐRI MUNKAVÉGZÉS MINT SZOCIÁLIS REPREZENTÁCIÓ-
ALKOTÓK ÉRTELMEZÉSE  
 

A közös valóságkép mellett a kutatás olyan elemeket is feltár, amelyek csak a rend rök szociális 

valóság-konstruktumát alkotják. Az egyetlen olyan f kód által lefedett kategória, amely csak a 

rend rök valóságképében jelent meg, az a rend ri munkavégzés („rend ri munkavégzés” 9Ő%). 

 

A munkavégzés területén a rend rök a prostituáltakkal kapcsolatos napi intézkedési kötelmüket 

teherként élik meg, amely számukra nem jelent mást, minthogy a parancsnokok eme 

utasításaikkal – felfelé megfelelve - a rend rség eredményességi statisztikájának mutatóit 

növeljék. („fels bb utasítású feladat” 32%, „teher” ő0%). Legyenek eredményes elfogások, 

el állítások, amelyek a statisztikai szemlélet alapját képezik („statisztika” 36%).  E statisztikai 

szemlélet nemcsak a rendészeti-, hanem a b nügyi szakterületen is jelentkezik, a rend rök 

prostituáltakat a titkos információgy jtés eszközének tekintik („titkos információgy jtés” 2Ő%). 

Tekintettel arra, hogy a prostituáltaknál napi rendszerességgel több ember is megfordul, illet leg 

b nöz kr l is rendelkezhetnek információval, így a rend rök ket felhasználva értékes 

adatokhoz juthatnak. Ugyanakkor megdöbbent  eredmény-hiány, hogy olyan, prostitúcióval 

kapcsolatos rend ri intézkedések, amelyek a jogszabályokból adódó kötelmeket végrehajtanák, 

és a jogosultságokat gyakoroltatnák, társas szinten nem reprezentáltak, így azok nem alkotják a 

rend ri valóság részét. („profi” Ő%). 

 

5.6 A PROSTITÚCIÓ SZABÁLYOZÁSI MODELLJEI ÉS A MAGYAR 
VALÓSÁG EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE 
 

A vizsgálati eredmények jól illusztrálják, hogy a társas szint  alkotók a létez  modellek 

SWτT/GYELV analíziseinek er sségeivel, gyengeségeivel, lehet ségeivel, veszélyeivel, vagy 

éppen azok hiányaival mennyire párhuzamban állnak. A „prohibicionista” modell uralkodó 

irányzata, annak gyengeségei, és veszélyei a jelenkori végrehajtásban teljességgel 

megtalálhatóak. A rend ri megbélyegzés, ezáltal a devianciaelméletek (gy lölet-

b ncselekmények) kialakulása, a rend ri túlkapás, az áldozatvédelmi tevékenység hiánya, a 

reintegrálás-, és reszocializáció érvényesíthetetlensége, a futtatói hálózatok felderítésének 

hiánya, az emberi-, és alkotmányos jogok gyakorlásának ellehetetlenülését, a nemzetközi joggal 
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való harmonizáció megcsúfolását, és a joggyakorlás/jogalkalmazás csorbulását idézi el . A 

modellel kapcsolatosan a prostitúciós tevékenység gazdasági foglalkoztatottsága is felmerül, 

azonban ez sem a prostituált, sem pedig a rend ri mintában eshet ségként nem szerepel. A 

„reglementációs” modellel kapcsolatban a megbélyegzés, valamint az el ítéletesség, a rend ri 

hatalmi visszaélések, a statisztikaszemlélet a gyengeségi oldalon megmutatkozik. Ezekkel 

párhuzamosan a veszélyek, mint a nemzetközi joggal való harmonizáció, az emberi-, és 

alkotmányos jogok gyakorlásának ellehetetlenülése megmutatkozik. Az er sségek oldalán 

szintén nem érvényesül a futtatói hálózatok felderítésére irányuló végrehajtói-, és a 

reszocializációs intézkedések bevezetésére irányuló akarat. A nemi betegségek terjesztésének és 

terjedésének megakadályozása érdekében a rend ri, és a prostituált minta alapján is 

bizonyosságot nyert, hogy az óvszerhasználat jelent s. Űár az orvosi sz rések egyoldalúnak 

mutatkoztak, ám a védekezésbeli eredmények el relépésnek tekinthet ek a tekintetben, hogy a 

nemi betegségekhez köthet  deviancia-elméletek létjogosultságán elgondolkozzunk. Az 

intézményesített rendszerekkel kapcsolatosan a közterülett l elzárt, és a köznyugalom 

megzavarásának eshet sége nélküli munkavégzés önállóan is utat tört magának. Míg utcabeli 

munkavégzés is van, de az arányaiban inkább már-már a lakáson belüli felé tendál. Ez viszont 

megteremthetné a modell intézményesítésben látott lehet ségeit, a prostituáltak 

munkakörnyezete, a szolgáltatás, és a személyek helyzete normalizálódhatna. Az „abolicionista” 

modellel kapcsolatosan az er sségek és a lehet ségek nem valósulnak meg. Mindazon 

eredmények, amelyek a rend ri hatalmi visszaélésekkel kapcsolatosan el fordulnak, a modell 

er sségeit és ez által lehet ségeit cáfolják. Az áldozatvédelem, a reszocializáció, a futtatói 

hálózatok felderítése nem valósul meg. Ezáltal az igazi b nelkövet k szankcionálása, és 

üldöztetése, a nemzetközi jog alkalmazhatósága, a joggyakorlás szintén veszélybe kerül. 

 

5.7 A KUTATÁSI EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA 
 

A prostitúció pszichológiai- és jogi környezetének a saját tudományos eredményeimmel történ  

összehasonlítása. 
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Irwin, Goffman által prezentált tudományos munkák a prostituáltak negatív megbélyegzésér l, 

megvetésükr l és megalázásukról tudósítanak.595
,
596. A szerz k a stigmatizáció körülményeinek 

kizárólag a pszichológiai hatásait vizsgálták, a jogi környezetre nyomást nem gyakoroltak. A 

megbélyegzés pszichológiai hatása („tönkretett identitás”), és a jogi környezet alakulása között 

viszont éles párhuzam mutatható ki. A tiltó modell alkalmazásának egyik legnagyobb 

gyengesége a prostituáltak megbélyegzése. (A szerz k viszont csak azt vizsgálták, hogy a civil 

lakosság körében a megbélyegzés kimutatható-e.) A disszertáció viszont a megbélyegzést a 

prostituáltak és a rend rök szemszögéb l is vizsgálat tárgyává tette, amellyel ezt a látókört 

tovább szélesíthettem. 

 

A vizsgálat tárgyát képezte az is, hogy a prostitúció jelenségét vajon a társadalom által körülvev  

negatív diszkrimináció és megbélyegzés befolyásolja-e. Vagy, hogy a társadalom egy sz k 

rétege által preferált, és a tiltó-modell alkalmazását lehet vé tev  szemlélet vajon más 

csoportot/réteget is érint-e. A prostituáltakkal folytatott interjúk eredményeinek feldolgozása 

során megállapítást nyert, hogy a hivatkozott szerz k eredményein túlmen en, a megalázás, és a 

megbélyegzés a mai napig a prostituáltak és a rend rök valóság-konstrukciójának részét alkotja.  

 

A hivatkozott megbélyegzés-címke nemcsak a devianciával kapcsolatos attribútumokat, hanem a 

nemi betegségek terjesztésének tényét is felöleli, Goffman megállapításai erre (is) irányultak. A 

reglementációs módell SWτT/GYELV elemzése során feltárt er sségei között a nemi 

betegségek terjesztése és terjedése elleni állami akaratot, valamint a szexuális önrendelkezés 

szabályozásra irányuló állami igényt is megtaláljuk. Azonban hiába van állami akarat, amely egy 

normaszint  szabályozásban megvalósul, és hiába vannak a civil mozgalmak (WHτ és a helyi 

egészségügyi prevenciós hírforrások, oktatási és intézményes, hazai és nemzetközi programok, 

vagy a HIV/AIϊS fert zés világot megmozgató akciós programja), ha az egyén a szabályozás 

kötelmeit, vagy a civil szervezetek ajánlásait nem fogadja meg. A disszertációmban azt szerettem 

volna kimutatni, hogy az egyén az állami akarat szerint, azaz például „normakövet ” módon, 

vagy éppen tudatosan, önrendelkezve tesz-e azért, hogy a nemi betegségek terjedésének gátat 

                                                 
595 IRWIN Katherine: Saints and Sinners: Elite Tattoo Collectors and Tattooists as Positive and Negative Deviants. – In. Sociological Spectrum, 

2003. 23. évf. 1. sz. – p.: 27–57. 
596 GOFFMAN Erving: The Moral Career of the Mental Patient.- In: RUBINGTON Earl (szerk.): Deviance: The Interactionist Perpective, 

Indiana: Routledge, 2007. 
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szabjon. A kutatás annak vizsgálatára nem terjedt ki, hogy vajon az embereket a gyógyíthatatlan 

betegségekkel kapcsolatos félelem motiválja-e, az viszont bizonyításra került, hogy mind a 

prostituáltak, mind a rend rök társas valóságának a védekezés, ezáltal a nemi betegségek 

terjesztése, és a terjedése elleni védelme centralizált-, tudatos-, önvezérelt-, és nem pedig az 

állami szabályozás, igény, és akarat eleme. 

 

Mindkét vizsgálati csoport egyetértett abban, hogy a prostituáltak tudatosan tesznek azért – 

óvszert használnak -, hogy a nemi betegségek terjedésével kapcsolatos kockázatot csökkentsék. 

A prostituált csoport esetén ezen felül kimutatható az is, hogy rendszeres jelleggel orvosi 

sz résen, és kezelésen is részt vesznek, megtesznek mindent azért, hogy a nemi betegségek ellen 

k maguk, és klienseik is egyaránt védelmet élvezhessenek. Minderre tekintettel szerettem volna 

elérni azt, hogy az uralkodó nemi betegségek terjesztésével, és terjedésével a prostituáltakat 

megbélyegz  devianciaelméletek képvisel it, e elmélet helyességét illet en újraértelmezésre 

sarkalljam. 

 

A fentieken túlmen en, a vizsgálat a megalázással kapcsolatos attit d vonatkozásában is 

megvalósult. A megalázás a rend rök er szak-alapú hatalmi visszaéléseinek eszközrendszerének 

elválaszthatatlan részét képezi. Annak ellen rzésére, hogy a megalázás a rend rök társas 

képzetének alkotóeleme-e, szintén vizsgálat tárgyává tettem. A rend rökkel folytatott interjúk 

eredményeinek feldolgozása során sikerült feltárnom azt, hogy megvetés és megalázás a 

rend rök nem-el ítélet alapú agressziójának szerves részét képezi. Űizonyítanom sikerült azt, 

hogy a prostituáltakkal szembeni negatív értékítéletet nem csak az állampolgárok, hanem a 

hatóság tagjai is nap, mint nap alakítják. A vizsgálati eredmények alapján sikerült 

alátámasztanom, hogy a „tönkretett identitás” kialakulása, részben az állampolgárok, részben 

pedig a hatóság munkavégzésének és hozzáállásának eredményeképpen születhet meg. 

Amennyiben a jogi környezetet a prohibicionista szemlélet elemeivel töltjük fel, úgy a 

megbélyegzésnek köszönhet en személyiségek százezreit tesszük tönkre. Meglátásom szerint a 

”tönkretett identitás” koncepcióhoz szorosan kapcsolódó Sanders féle „jo-jo effektus”, az általam 

feltárt rend ri hatalmi visszaélések elemeivel egészülhet ki.597
 Vizsgálati eredményeim a Sanders 

féle eredményekkel ellentmondásban állnak. Véleményem szerint a kliensi brutalitás, a 
                                                 
597 SANDERS Teela: Becoming an Ex-Sex Worker: Making Transitions Out of a Deviant Career. – In. MCCRAY Kristan: Rehab Retrospect 

former Prostitutes and the Reconstruction of Deviance. – New York: Deviant Behavior, 2011. – p.: 743-768. 
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mentálisan beteg pszichés perverzió a „jo-jo effektus” pozitív oldalát sohasem er sítheti, azok a 

személyiségre kizárólag negatív hatást gyakorolhatnak. Ez a fajta er szak nem különbözik a 

futtatók, vagy a rend rök által alkalmazott pszichikai, vagy fizikai er szaktól. 

 

Szilágyi e vonatkozásban fejtette ki, hogy az identitástorzulás eredményeképpen a legtöbb 

prostituált szenvedélybeteggé válik.598
 Alkoholhoz, cigarettához, és kábítószerhez nyúlnak. A 

szerz  viszont ennek alátámasztására tudományos kutatást nem végzett. A szenvedélybetegség 

szintén deviancia, amely elleni küzdelem a prohibicionizmus eszközrendszerének eleme. A 

vizsgálati csoportok tekintetében volt szerencsém a szenvedélybetegségek vonatkozásában is 

analízist végezni. E tudományos munkámmal (mindkét vizsgálati csoport eredményeire 

tekintettel) sikerült bizonyítanom, hogy míg az alkohol, és a cigaretta nem, addig a kábítószer-

használat a társas valóságkép részét alkotja. A prostituáltak maguk is elmondják, és a rend rök is 

meger sítik azt a tényt, hogy a munkavégzés megkönnyítése érdekében a lányok kábítószert 

használnak. Ahhoz, hogy az identitásukat romboló, és el ítéleten alapuló hatásokat enyhíthessék, 

a kábítószer által nyújtott élvezethez fordulnak. A drogok használata következtében létrejöv  

eufória-, és az adott pillanatban/id ben átélt gondtalanság érzése hozzásegíti ket ahhoz, hogy a 

mindennapi borzalmakat leküzdjék, és hosszútávon a szörny ségeket – akár verbális, akár fizikai 

er szak - kibírni képesek legyenek. A kábítószer-használat, a személyiségtorzulás, és a 

szenvedélybetegségek között éles párhuzam, ok-okozati összefüggés mutatható ki. 

 

A kábítószer-használattal összefüggésben sikerült feltárnom, hogy a prostituáltak kábítószert 

nem csak önmaguktól-, kliensi-, és futtatói-, hanem rend ri ráhatás következtében is használnak. 

(Megjegyzem, hogy ugyan míg társas szinten nem, addig egyéni szinten a „díler rend r” kód is 

reprezentált.) Mindez bizonyítja azt, hogy a rend r, a futtató és a kliens is biztosítja, esetenként 

ráer szakolja a prostituáltra a kábítószer-fogyasztását. Közvetve, és közvetlenül is hozzájárulnak 

ahhoz, hogy a függ ség-, és a szenvedélybetegség kialakulhasson. A megállapítások az 

abolicionizmusban rejl  er sségeket és lehet ségeket kiaknázhatja. A prostituáltak áldozati 

jellege, a kábítószer-kényszerítés elemével is kiegészül. Ez az eredmény felhívhatja a figyelmet 

arra, hogy az abolicionista szemlélet  részszabályozás, így a kábítószer-függ séggel és 

kényszerítéssel kapcsolatos reszocializációs intézkedéssorozat hatékony lehet. 

                                                 
598 SZILÁGYI Vilmosμ Prostitúció, csalás vagy öncsalás. – In. Űelügyi Szemle, 2001. Ő9. évf., Ő-5. sz. – p.:113-122. 
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Murphy és Seidmann úgy vélték, hogy a prostituáltaknak mind a függ ségek kialakulásában, 

mind pedig a prostitúciós munkakörnyezet megválasztásában, és legf képpen abban, hogy saját 

életükkel mihez kezdenek szabad akaratuk van, függetlenek, k döntik el, hogy mivé válnak. A 

munkájukat élvezettel végzik.599
,
600

 Megállapításai az áldozati szemlélettel éles ellentétben 

állnak. Az abolicionizmus pont azért volt hivatott létrejönni, hogy a futtatók kizárásával és 

szankcionálásával, a prostituáltak igazi szabad akarata létrejöhessen. 

 

ϊr. Forrai Judit [200ι] kényszerítéssel kapcsolatos megállapításai a fenti szerz k által leírtakkal 

ellenkeznek.
601

 Az értekezés vizsgálata során kapott eredmények e megállapításokat er sítik. A 

prostituáltak jelent s része kiszolgáltatott, és pont a küls  kényszer hatására nem tehetik azt meg, 

hogy munkakörnyezetüket megválasszák, és amennyiben e munkával felhagyni kívánnának, úgy 

azt megtehessék. Mind a prostituáltak, mind a rend rök vonatkozásában a futtatói kényszerítés a 

társas valóságkép eleme. Ameddig a futtató részér l a pszichikai, és fizikai ráhatás érvényesül, 

addig a prostituált önálló, és szabad akarata logikailag sem értelmezhet . A futtatók azok, akik a 

munkavégzésre a prostituáltak jelent s részét rákényszerítik, megteremtve ezzel a kiszolgáltatott 

helyzetüket. Sem embertársaikhoz, sem pedig a hatóságokhoz nem fordulhatnak. Amennyiben a 

futtatói hálózatok megsz nnének, és az állam a prostituáltak részére a biztonságos és felszerelt 

munkakörnyezetet lehet ségét megteremtené, úgy mind a kényszerítés, mind pedig a 

kiszolgáltatottság érzése megsz nhetne. A prostituáltak úgy ténylegesen szabad akarattal, és 

cselekv képességük tudatában dönthetnék el azt, hogy prostituáltként dolgoznak-e tovább vagy 

sem. 

Miller szerint ez a kényszerítés, és kiszolgáltatottság viszont csak szerep, a prostituált a munkáját 

valójában nagyon is élvezi.602
 A „trükkös identitás” elmélet az abolicionista szemléletének teljes 

cáfolata. Lényege, hogy a prostituált azért bújik áldozati szerepbe, hogy szánalmat keltsen, 

valójában nem áldozat, hanem a munkáját tudatosan és élvezettel végz  személy. Az empirikus 

kutatási eredményeim lehet séget biztosítottak arra, hogy a „trükkös identitás” elméletét a hazai 

prostitúciós társas valóság képzetével összevethessem. Miller nézetéb l következ en két f  

                                                 
599 MURPHY Alexandra: Vice Careers The changing Countours of Sex Work in NY. – In. Qual Sociol, 2006. 29. évf. 2. sz. – p.: 129-154. 
600 SEIDMAN Irving: Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences. – New York: Teachers 

College Press,1991. 
601 FτRRAI Juditμ Prostitúció és szociális munka. – In. ωivil Szemle, 200ι. Ő. évf. 11. sz. – p.: 65-87. 
602 MILLER Heather Lee: Trick Identities The Nexus of Work and Sex. – In. Indiana University Press, 200Ő. 1ő. évf. Ő. sz. – p.: 145-153. 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.06



231 

összetev t kellene megtalálnunk a prostituáltak vonatkozó társas valóságábanμ az els  a 

prostitúciós tevékenység mint ambivalenciát nélkülöz , tiszta örömforrás, a megelégedettség 

záloga. σos, a magyar prostituáltaknak vajon felh tlen boldogságot nyújt e „munkájuk”? A 

válasz rövidenμ nem. σem, mert körükben egyszerre reprezentált a tevékenységük mint 

örömforrás („pozitív” Ő6%), de úgy is, mint amely szenvedésekkel, kínokkal teli („negatív” 

ő2%). A „trükkös identitás” másik alapvetéséb l következ en azt kellene látnunk, hogy a 

prostituált minta csak manipulatív szándékkal hangoztatja saját kiszolgáltatottságát, valójában 

azonban rzi függetlenségét. Ez lenne a helyzet, amennyiben azt vélelmeznénk, hogy az 

interjúalanyok mindvégig megtéveszt  céllal beszéltek szinte minden, a prostitúciós 

gyakorlatukkal összefüggésben szóba került mozzanatról. A futtatóknak, rend röknek, 

klientúrájuknak való kiszolgáltatottságukrólν ha mindaz, amit elmondtak az ellenükben 

megvalósuló verbális és fizikai agresszióról, er szaktevésekr l, megaláztatásokról, egyszer en a 

részvétkeltés jól kimunkált, manipulatív eszköze lett volna. Ha szinte minden szavuk hazugság 

lett volna. σehezen hihet . Mindezek miatt, legalábbis magyar viszonylatban a Miller féle 

„trükkös identitás” elképzelés nem tartható. 

 

A megbélyegzés témakörén kívül Seidmann a prostituáltakat egy tíz összetev s rendszerben 

értékelte.603
 A csoportosítás részét képezte még az önvédelmi mechanizmus is, amit én a 

munkavégzés helyszínével azonosítottam. Seidmann szerint a prostituáltak a munkájukat nem 

utcán végzik, hanem hirdetéseket adnak fel azért, hogy olyan személyekkel ne találkozzanak, 

akikkel nem akarnak (pl. közeli hozzátartozó, családtag, stb.), ezzel védve önmagukat és 

környezetüket. A valóságértelmezések feltárása során a vizsgálati csoportok erre vonatkozó 

konstruktumai Seidmann eredményeit csak részben támogatjákμ míg mindkét csoport esetén az 

„utca” a prostitúciós tevékenység egyik kiemelt helyszíneként reprezentálódik, addig, de 

kizárólag a prostituáltak társas reprezentációiban – Seidmann eredményeivel összhangban – a 

„lakás” is az el bbivel szinte megegyez  gyakoriságú tartalomként jelenik meg. A lakás az 

önvédelmi mechanizmus részét képezi. Mivel a prostituáltak lakáson csak azokat fogadják, 

akiket el tte leellen riztek, így olyan személlyel nem találkozhatnak, akivel nem akarnak. Persze 

ez már bizonyos fokú önállóságot mutat, akinél a futtató jelen van, az e privilégiummal nem 

rendelkezik. A futtató jelenléte pedig az egyik legfrekventáltabban reprezentált jelentési elem. 
                                                 
603 SEIDMAN Irving: Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences. – New York: Teachers 

College Press,1991. 
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Amint láthattuk, a rend ri vizsgálati csoport a prostitúció tényét mint létez  jelenséget ugyan 

elfogadja, az abban résztvev  prostituáltakat azonban b nelkövet nek tekinti, velük szemben – 

az el z ek szerint - negatív értékítéletet közvetít. E rend ri alapállás egyebek mellett azért is 

problematikus, mert a Seidmann által megfogalmazott ún. „fordított megbecsülés” a prostituáltak 

személyiségét fejleszthetné, amelyre jelen kutatásom alapján esély csak úgy kínálkozna, ha a 

rend ri állománnyal valamint az állampolgárokkal sikerülne megértetnünk azt, hogy a negatív 

értékítélet közvetítése csak feszültséget, és rosszallást generál. Mindez, attól tartok, elviekben 

létez  esély. 

 

Az abolicionista szemlélet szerint a prostituált a gyermekkori rossz szocializáció-, és a 

feln ttkorban elszenvedett er szak áldozata. A pszichológia tudományának segítségével ezek az 

okok pontosan feltérképezhet ek. A szemlélet létjogosultságának igazolására/cáfolására 

tudományos kutatásom során két f csoportot – ok és cél - alkottam, míg az abolicionista, és a 

pszichológiai szemlélet – a teljesség igénye mellett - csak az okokra koncentrál. Ugyanakkor 

nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy az ok, és cél között mindig relációs összefüggés 

van. Kalla, ωsíkvári, és Űorai szerint a prostituálttá válásban a családi szocializáció f  szerepet 

játszik.604
,
605

,
606

 Feltételezhet , de nem törvényszer  az, hogy a gyermek megfelel  nevelése, 

kés bb számára, társadalmilag elfogadott életet prognosztizál. Azt viszont sikerült bizonyítanom, 

hogy a gyermekkori rossz szocializáció, a rossz bánásmód, mint okok, a prostituálttá válás 

folyamatában közrejátszottak. A vizsgált személyek tekintetében a szül i gondoskodást, tör dést, 

és szeretetet, a megvetés, a megalázás, és a fizikai bántalmazások váltották fel, ami bennük mély 

lelki sebeket keletkeztet  fájdalmakat generált. A fizikai bántalmazás csúcspontja a prostituáltak 

valóságképében a gyermekkori nem szexuális bántalmazásokban teljesedett ki. Több szerz , 

köztük Ekberg, és Fehér is egyetértett abban, hogy e indokok a gyermek személyiségét porrá 

zúzzák. A fentiekkel összefüggésben álló gyermekkori szegénység ugyan ilyen 

következményekkel járhat. A serdül  gyermek egyetlen kiutat a gyors pénzszerzési lehet ségben 

látja, amihez a futtatón keresztül a prostitúció táptalajt biztosít. Mivel értékrendjükb l, a 

neveltetésnek köszönhet en bizonyos szociális elemek hiányoznak, ezért pénzszerzésre csak a 

                                                 
604 KALLA Zsuzsaμ Szabálytalan n i életpályák, prostitúció a reformkori Pesten. – In. Kaleidoscope, 2010. 1. évf. 1. sz. – p.:197-226. 
605 ŰτRAI Ákosμ Prostitúció. – Bp.: Print 2000 Nyomda Kft, 2003. 
606 JUHÁSZ Judit, ωSÍKVÁRI Juditμ Középpontban a prostituáltak alapvet  jogaiμ háttérkutatás az oktatási program el készítésében. – Bp.: Panta 

Rhei Társadalomkutató Űt., 2010. – p.: 1-61. 
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testüket használják.607
 Woods szerint ezek az okok hozzájárulnak ahhoz, hogy a lányok otthonról 

elszökjenek, amit a futtatók az „édesgetés” módszereivel kihasználnak, majd prostitúcióra 

kényszerítik ket.608
  

 

Az „édesgetés” a futtatói magatartás eszköze, amelyet kutatásomban a „színlelt intim kapcsolat” 

kóddal azonosítottam. A futtató egy érzelmi manipulátor, aki a prostituáltak esend ségét és 

gyengeségét kihasználja. A gyermekkori szocializációból hiányzó, és a szül t l meg nem kapott 

szeretetet, tör dést és figyelmet, a futtató színlelt érzésekkel helyettesíti. Jobb esetben ez 

elegend  ahhoz, hogy az érzelmileg manipulált prostituált dolgozzon, amennyiben mégsem, úgy 

akaratának fizikai bántalmazás útján szerez érvényt. Romans, Hotaling, Giobbe τ’ωonnor 

kutatásaihoz hasonlóan, saját eredményeim is alátámasztják, hogy az „édesgetés”, és a fizikai 

agresszió a prostituáltak életében jelen van.609
,
610

,
611

,
612

 Mindezek mellett a lányok 

munkavégzését a futtatók ellen rzés alatt tartják, nem lazsálhatnak, nem trükközhetnek, 

elszámolással tartoznak. 

 

A fizikai agresszión túlmen en még elrettent bb az a kép, amelyet a PTSϊ-vel kapcsolatos 

er szakos közösülések tárnak elénk. A fizikai fájdalmak, és a lelki sebek örökre 

megmaradhatnak. A gyermekkorban elszenvedett – hozzátartozó –, és kés bb a futtató által 

elkövetett nemi er szak eseteit a PTSϊ kialakulásának egyik lehetséges okaiként tartják számon. 

613
,
614

,
615

 Saját eredményeim a gyermekkori er szakos közösülést egyéni-, a futtatói-, és a rend ri 

er szakos közösülést társas szinten reprezentálta. Az mindkét valóságkép állandósult eleme. 

Egyértelm , hogy a PTSϊ kimutatásához szélesebb kör  vizsgálatokra volna szükség, azonban, 

ha azt vesszük alapul, hogy kialakulásában az er szaknak jelent s szerepe van, akkor 

                                                 
607 ŰETLEσ Annaμ σ elszívás – prostitúció a gazdaságban. - In. FEHÉR Lenke (szerk.)μ Adás-vétel konferancia a prostitúcióról. – Űp.μ τrszágos 
Kriminológiai Intézet, 2011., - p.: 1-39. 
608 HOM Kristin, WOODS Stephanie: Trauma and its Aftermath for Commercially Sexually Exploited Women. – In. Mental Health Nursing, 

2013. 3Ő. évf. – p.:75-81. 
609 ROMANS Sarah: The mental and psychical health of female sex workers a comparative study. – In. Australian & New Zealand Journal of 

Psichiatry, 2000. 3ő. évf. 1. sz. – p.: 75-80. 
610 HOTALING Norma: Been There Done that SAGE, a Peer Leadership Model Among Prostitution Survivors. – In. Journal of Trauma Practice, 

200Ő. 3Ő. évf. 2. sz. – p.: 255-265. 
611 GIOBBE Gamache: Prostitution: Oppression Disguised as Liberation. - In: FARLEY Melissa (szerk.): Prostitution, Violence, and 

Posttraumatic Stress Disorder. – USA: Women and Health, 1998. – p.: 37-49. 
612 τ’ωτσστR Monica μ A prostitúció és szexuális célú emberkereskedelem összefüggései ismeretterjeszt  kézikönyv. -  Stockholmμ ωATW és 
EWL kiadó, 2006 
613 SILBERT Mimi, PINES Ayala: Victimization of Street Prostitutes. – In. Victimology, 19κ2. ι. évf. 1-4. sz. –p.: 122-133. 
614 MYERLING James: Early sexual experience as a factor in prostitution. – In. Archives of Sexual Űehaviour, 19ιι. ι. évf. 1. sz.. – p.: 31-42. 
615 EKŰERG Gunillaμ σemzetközi vita a prostitúcióról és n kereskedelemr lμ az érvek cáfolata. - In: EKBERG Gunilla (szerk.): Szeminárium a 
prostitúció törvényesítésének hatásairól. – Űp.μ Forgács Zsuzsa és Juhász Géza kiadó Vállalat, 2002. – p.: 1-70. 
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elfogadhatjuk, hogy a PTSϊ kialakulásának nemcsak a gyermekkori, hanem feln ttkorban, a 

hatóságok által alkalmazott er szak is oka lehet. A rend ri agresszió – bántalmazás, 

megbélyegzés, er szak - ugyan olyan traumatikus élményt generálhat, amely a PTSϊ 

kialakulásához vezethet. A fenti elméleti konklúzió szerint, a Finkelhor féle „traumagenetic 

modell” a feln ttkori futtatói, kliensi er szakon felül, a hatóságok által gyakorolt hatalmi 

visszaélésekkel, azon belül is a testi/lelki agresszióval is kiegészül(het).616
 

 

A feldolgozott eredményekkel kapcsolatban ok és a cél között relációs kapcsolatot vizsgálni 

szükséges. A legtöbb publikáció a prostitúció célját egyértelm en az anyagi haszonszerzésben 

jelöli meg. Azt viszont, hogy az anyagi haszonszerzés mire irányul, egyik sem tárgyalja. ϊoktori 

értekezésemben hangsúlyt fektettem arra, hogy a motivációs bázist elemezzem, és értékeljem. Az 

anyagi haszonszerzés, mindkét valóságkép állandósult eleme, de, annak miértjei eltérnek 

egymástól. A gyermekkori-, és nem gyermekkori szegénység mindkét vizsgálati csoport társas 

valóságának eleme. Míg viszont a rend ri vizsgálati csoport tekintetében – Forrai és Űetlen 

kutatásaival összhangban – a munkalehet ségek hiánya társas konstruktum, addig a prostituáltak 

tekintetében – mindannak ellenére, hogy a gyermekkorban milyen traumatikus élmények 

generálódtak – a családon való segedelem új elemként jelenik meg. Annak ellenére, hogy a 

gyermekkori szocializáció hiányzik, a gyermekkori er szak és rossz bánásmód kimutatható, a 

prostituáltak a családért dolgoznak. Ezzel összefüggésben sikerült azt is feltárnom, hogy a 

prostituáltak céljai között a családalapítás gondolata is megjelenik. Azt a szeretetet, tör dést, és 

gondoskodást, amelyet gyermekkorban nem kaptak, vagy kaphattak meg, azt k maguk saját 

családjuknak meg szeretnék adni, és leend  saját családjuktól meg szeretnék kapni. 

 

A fenti eredmények tanúskodnak arról, hogy a prostitúció szabályozására létrehozott modellek, 

valamint a pszichológiai intézkedések összefüggésbe hozhatóak. A fentiek eredményeképpen 

akár elméleti, avagy gyakorlati síkon is érdemes elgondolkodnunk azon, hogy egy új modell -, 

amely a pszichológiai reszocializációs intézkedéseket is magába foglalja -, milyen el nyöket, és 

lehet ségeket rejthet magában, annak alkalmazása a prostitúció kérdéskörét milyen irányba 

befolyásolhatná. 

                                                 
616 FINKELHOR David: The trauma of child sexual abuse: Two models. – In. Journal of Interpersonal Violence, 1987. 2. évf. – p.: 348-366. 
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6. TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EREDMÉNYEK 
 

ϊoktori értekezésem megírásakor arra törekedtem, hogy a feltett kérdéseimre választ kaphassak, 

feltételezéseim bizonyosságot nyerhessenek, ezáltal kit zött céljaim megvalósulhassanak. 

Kutatómunkám ideje alatt megpróbáltam tudományos igényességgel a témában felhalmozott 

ismeretanyagot összegy jteni, feldolgozni, összegezni, elemezni és értékelni. Segítségül hívva a 

megközelít leg tíz éves gyakorlati tapasztalataimat, valamint a hazai, és nemzetközi 

szakirodalom tanulmányozásán alapuló elemz  munkámat, szerettem volna egy olyan elméleti 

alapokon nyugvó, és a gyakorlatban is felhasználható értekezést készíteni, amely reményeim 

szerint mind a büntet  igazságszolgáltatás, mind a rendvédelmi végrehajtás, mind a gazdaság 

fehérítése, mind az állam m ködése, valamint mind az emberi-, és alkotmányos jogok gyakorlása 

területén felhasználhatóvá válhat. A disszertáció elkészítésével szerettem volna a prostituáltak, és 

a rend rök társas valóságának térképét feltárni, a jelenség jöv beli kezelésére -, akár egy új 

modell megalkotásával – javaslatokat tenni. 

 

6.1 KÖVETKEZTETÉSEK 
 

Hazánkban azt elmúlt évszázadokban-, és évtizedekben végbemen  szexuális célú 

b ncselekmények (kerítés, prostitúció el segítése, kitartottság, stb.), és a prostitúció jelensége 

jelent s mértékben megváltoztatta a szabályozás jellegét és feladatait. Míg a prostitúciót 

bizonyos századokban tisztelték, addig manapság ezt az ideológiát, a futtatói hálózatok 

kizsákmányolása, a kliensi brutalitás, valamint a hatósági mulasztás váltotta fel. A prostitúcióra 

épül  szervezett b nözés olyan problémát generált, amelyhez az adott országnak, - Hazánknak is 

- alkalmazkodnia kell. Úgy gondolom, hogy a mindenkori normaalkotás elvárt eredményt sosem 

hozhat akkor, ha az egyébként is látenciába burkolózó prostitúció jelenségét, a legalacsonyabb 

szintt l a legmagasabb szintig fel nem derítjük, okait meg nem értjük, és legf képpen nem 

teszünk meg mindent azért, hogy az abban résztvev k jogosultságaikat normaszer en 

gyakorolhassák. A megismert társas valóságok eredményeképpen az államot a jöv re 

vonatkozóan az alábbi veszélyforrások fenyegethetikμ 

 

1. A prostitúciós b ncselekményekkel érintett áldozatok száma tovább emelkedik 

2. Az alkotmányos-, valamint emberi jogok területén a joggyakorlás ellehetetlenül. 
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3. Az áldozatok társadalomba való reintegrálása, az együttes reszocializációs 

intézkedéssorozatok és az áldozatvédelem hiányának köszönhet en kétségessé válik. 

4. A prostitúciós b ncselekményekb l profitáló személyek tovább terjeszkednek, a 

kizsákmányolásából adódóan, további milliárdos feketebevételhez jutnak hozzá. 

5. A milliárdos feketebevételekb l további b ncselekményeket követhetnek el, er södik a 

fegyver-, a kábítószer-kereskedelem, valamint a terrorizmus.  

6. A rendvédelmi szervek sorozatos mulasztása, az igazságszolgáltatás, és annak rendjéhez 

f z d  társadalmi érdek sérelmet szenved.  

 

Az emberi élet, a legfontosabb érték, amit a Földön él  összes embernek védenie kell. Az 

alapvet  emberi-, és alkotmányos jogok mindenkit megilletnek, az állam azok érvényesítésére, és 

az azt megsért k szankcionálására garanciát vállal. Minden országnak érdeke, és kötelessége, 

hogy az ilyen jelleg  cselekményeket felderítse, a sérülést szenvedett személyek önbecsülését, és 

a sérült (jog)területet, egy átfogó, hatékony és komplex intézkedéssorozattal helyreállítsa. A 

fentiekre tekintettel szeretnék egy olyan „új modell” megteremtésére javaslatot tenni, amely a 

prostitúció jelenség szabályozására, a megsértett értékek védelmére hivatott. 

 

6.2 HIPOTÉZISEK BIZONYÍTÁSA 
 

1. Igazoltam, hogy Magyarországon a prostitúció szabályozására létrejött modellek 

SWτT/GYELV analízis során feltárt gyengeségei és veszélyei a jelenkori 

szabályozásban, és annak végrehajtásában jelen vannak, az er sségek, és lehet ségek 

kihasználatlanok. A modellek viszont olyan gyengeségekkel és veszélyekkel 

rendelkeznek, amelyek miatt önállóan a prostitúció kezelésére alkalmatlanok. 

 

Modellenként igazolásra került, hogy azok gyengeségei és veszélyei a jelenkori szabályozásban -

, leginkább a végrehajtói állomány szintjén – megtalálhatóak. A biológiai stigmatizáció, a 

rend ri hatalmi visszaélések (túlkapások), a statisztikaszemlélet, a gy lölet-b ncselekmények 

kialakulása, az áldozatvédelmi tevékenység-, valamint a futtatók/futtatói hálózatok 

feltérképezésének és szankcionálásának hiánya, az ügyféli kör demoralizálódása mind-mind a 

rend ri-, és a prostituált társas valóság összetev inek bizonyultak. Ezek a gyengeségek ahhoz 

vezetnek, hogy a hazai jogi szabályozás a nemzetközi joggal ellentétessé válik, az emberi-, és 
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alkotmányos jogok gyakorlása ellehetetlenül, az igazi b nelkövet k felel sségre vonása nem 

valósul meg, a prostituáltak kirekesztett helyzete tovább romlik. τlyan er sségek, mint az 

intézményesített rendszer, a kontroll és ellen rzés állami funkciója, a reszocializációs 

intézkedéssorozatok, a társadalmi reintegrálódás folyamatának biztosítása, a b nelkövet k 

szankcionálása, az önrendelkezési jog gyakorlása, a gazdasági tevékenység fehérítése nem 

érvényesül. Az ezekben rejl  lehet ségek kihasználatlanok maradnak. Tekintettel arra, hogy a 

modellek gyengeségei, veszélyei fellelhet ek, az er sségek és lehet ségek kihasználatlanok, 

ezért önállóan a modellek a prostitúció kezelésére alkalmatlanok. 

 

2. Űizonyítottam, hogy a modellek közül hazánkban a „prohibicionista” szemlélet az 

uralkodó, amely lehet séget nyújt a hatóságok, ezen belül a rendvédelmi szervek hatalmi 

visszaéléseireμ a rend rök a prostituáltakat igen, a futtatókat nem tartják b nelkövet nek, 

velük szemben nem lépnek fel. 

 

A „prohibicionista” modell külön elemzése során bizonyosságot nyert, hogy a prostituált-, és 

rend ri valóságkép egyaránt a rend ri hatalmi visszaélések köré centralizálódik. A modell 

gyengeségei és veszélyei egyt l egyig hozzájárulnak ahhoz, hogy a rend ri hatalmi túlkapások 

táptalajhoz jussanak, és burjánzanak. A rend ri er szakos-, és nem er szakos visszaélések (így 

különösen a biológiai stigmatizáció, a deviancia-b ncselekmények kialakulása, a fizikai/lelki 

agresszió, a megvetés és megalázás, a korrupció, a segítségnyújtás hiánya, az áldozatvédelmi 

tevékenység hiánya, a futtatói hálózatok szankcionálásának hiánya, stb.) dominálnak. A rend rök 

a futtatói magatartásokat nem tartják b ncselekménynek, a futtató hálózatok feltérképezése nem 

valósul meg, számukra a futtató nem b nelkövet . A prostitúció szabályozására irányuló 

elméletek közül a prohibicionizmus az a szemlélet, amely jellegénél fogva (nincs er ssége, 

gyengesége és veszélye viszont annál inkább) a jelenség kezelésére maximálisan alkalmatlan, 

mégis a hatályos szabályozásban, illet leg annak gyakorlati végrehajtásában dominánsan, 

uralkodó módon érvényesül. 

 

3. Feltételezem, hogy az általam használt tudományos módszerrel (a prostitúció jelenségét, 

mint szociális reprezentációt feltáró kvalitatív, valamint kvantitatív technikák együttes 

alkalmazásával) a prostitúció és a rend ri intézkedéskultúra közös viszonyrendszerének 

elemei, kifejezetten annak hátterében meghúzódó szubjektív- és objektív okok, 
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motiváció-, és célreprezentációk feltárhatóak. Feltételezem továbbá, hogy az okok 

egymástól nem függetlenek, a mikro- és makró környezeti szinten beazonosítható 

bizonyos elemek között nagymérték  korrelációs kapcsolat van. Feltételezem továbbá, 

hogy a magyar prostituáltak és a magyar rend rök prostitúcióról alkotott szociális 

valóságának összetev i egymással minden szempontból éles ellentétben állnak. 

 

Alátámasztottam, hogy a prostitúció látens jelensége a szociális valóságot feltáró kvalitatív, és 

kvantitatív technikák együttes alkalmazásával feltérképezhet . A rend rök-, és a prostituáltak 

valóságértelmezése során sikerült egy olyan térképet készítenem, amely a rend ri 

intézkedéskultúra és a prostitúció közös viszonyrendszerét feltárja, a háttérben megbúvó 

szubjektív-, és objektív okokra rávilágít, a motiváció-, és célreprezentációkat megismerteti. Nem 

sikerült annak bizonyítása, hogy a mikro-, és makró környezeti szinten beazonosítható elemek 

között korrelációs kapcsolat van. σem sikerült továbbá annak igazolása sem, hogy a magyar 

prostituáltak és a magyar rend rök prostitúcióról alkotott szociális valóságának összetev i 

minden szempontból éles ellentétben állnának. Űizonyos szegmensek tekintetében – így 

különösen a rend ri hatalmi visszaélések, a prostitúció okai, a prostitúciós tevékenység, a 

prostitúció attit djei, stb. – a rend ri-, és a prostituált társas valóság megegyezik, ellentét nem 

mutatható ki. 

 

4. Feltételezem, hogy a prostituáltak alkotmányos-, és emberi jogainak érvényesülését és 

gyakorlását a prostitúció szabályozására irányadó, hatályos ratifikált, és kodifikált hazai 

valamint nemzetközi egyezmények nem, vagy csak részben biztosítják. A σew Yorki 

Egyezmény bizonyos rendelkezéseinek dominanciája – így különösen a prostitúcióra 

ráteleped  futtatói magatartások, és az áldozatvédelem tekintetében - a gyakorlati 

végrehajtásban nem érvényesül, a szabályokat a rend rség nem tartja be. Feltételezem 

továbbá, hogy az Egyezményb l való teljes kilépés, és ezáltal egy új jogi szabályozás 

létrehozása, vagy bizonyos cikkelyek felmondása megoldást jelenthetne. 

 

Feltártam, hogy a magyar jogi szabályozás a ratifikált nemzetközi egyezmény pontjainak 

érvényesülését nem-, vagy csak részben garantálja. Az Egyezmény kimondja, hogy az aláíró 

államnak a futtatókat büntetnie-, a prostituáltaknak pedig áldozatvédelmi segítségben kell 

részesítenie. A prostituált-, és rend ri valóságkép szerint viszont sem az áldozatvédelmi 
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tevékenység, sem a futtatók szankcionálása nem valósul meg, a rend rök valóságképe szerint a 

futtatók pedig nem b nelkövet k. A fentiek függvényében megállapítható, hogy az 

Egyezményben vállalt nemzetközi jogi kötelmek a magyar szabályozásban, és annak 

végrehajtásában nem érvényesülnek. Tekintettel arra, hogy a nemzetközi területen vállalt 

kötelmek nem érvényesülnek, így a szabályozás felülvizsgálata indokolttá válhat. 

 

5. Feltételezem, hogy a prostitúció jelenkori szabályozására egy olyan új modell alkotható 

meg, amely a korábbi modellek - nemzetközi standardok alapján elvégzett 

SWτT/GYELV analitikus elemzésén keresztüli - er sségeit, és lehet ségeit kiemeli, a 

gyengeségeit és veszélyeit, valamint a m ködésb l adódó hibáit kiküszöböli. 

 

Igazoltam, hogy a prostitúció szabályozására egy olyan új modell alkotható meg, amely a 

SWτT/GYELV analitikus elemzésén keresztül a gyengeségeket és veszélyeket kiküszöböli, az 

er sségeket és lehet ségeket pedig kiaknázza. 

 

6.3 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK: 
 

Megítélésem szerint az értekezés elkészítése során az alábbi új tudományos eredmények 

születtekμ 

 

1. Űizonyítottam, hogy a prostitúció szabályozására hivatott modellek gyengeségei, és 

veszélyei a jelenkori szabályozásban és annak végrehajtásában megtalálhatóak. Így a 

prohibicionista modell SWτT/GYELV analízis által feltárt gyengeségeinek és 

veszélyeinek egyes összetev jét az elvégzett empirikus kutatás eredményei kivétel nélkül 

alátámasztották (részletesebben lásd a 2. pont alatt). Hasonlóképpen, mind a 

reglementációs és abolicionista modell gyengeségei és veszélyei empirikus meger sítést 

nyertek. Tekintettel arra, hogy a modellek er sségei és lehet ségei egyik vizsgálati 

csoport által reprezentált populációban sem képezi valóságuk inherens összetev jét 

(magát a tényleges realitást), ebb l következik, hogy a prostitúció szabályozása és 

különösen az abból levezethet  gyakorlat a prostitúció rendészeti kezelésére önmagában 

alkalmatlan.  

2. Feltártam, hogy a magyar rend rség szemléletét dönt  többségben a „prohibicionizmus”, 

azzal együtt a hatalmi visszaélések – különös tekintettel a megbélyegzés, az agresszió, a 
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hivatali visszaélés, a korrupció, és az áldozatvédelem hiánya – jellemzi. Igazoltam, hogy 

a magyar rend rök dönt  többsége a prostituáltakat a nemzetközi szabályozás ellenére 

b nelkövet nek tartják, a futtatók ellen nem lépnek fel, a futtatói magatartás 

jogellenessége nem képezi a prostitúcióról alkotott szociális valóságának összetev it. 

3. Feltártam a prostitúció és a vele kapcsolatba hozható rend ri intézkedéskultúra 

viszonyrendszerének elemeit, különös tekintettel a vizsgált csoportok motiváció-, és 

célreprezentációkra, illetve a háttérben meghúzódó szubjektív-, és objektív okokra. 

Feltételezésem, hogy a vizsgálat alá vont csoportok értelmezett valóságképeinek 

bizonyos szegmensei különbözhetnek (a vizsgált alanyok társas valóságai ellenpóluson 

helyezkedik el), illet leg akár meg is egyezhetnek (a vizsgált alanyok társas valóságai 

azonos póluson helyezkednek el) egymással részben igazolódott. σem sikerült 

bizonyítanom, hogy bizonyos elemek között nagymérték  a korrelációs kapcsolat. 

4. Alátámasztottam, hogy a hatályos szabályozás, és annak rend ri végrehajtása a σew 

Yorki Egyezmény bizonyos rendelkezéseit – különösen az áldozatvédelem, valamint a 

futtatók szankcionálása - figyelmen kívül hagyja, ezáltal a prostituáltak alkotmányos-, és 

emberi jogainak gyakorlása veszélybe kerül. Űizonyítottam, hogy ezáltal az 

Egyezményb l történ  kilépés, egy új szabályozás, vagy egyes cikkelyek felmondása a 

fenti problémát megszüntethetné. 

5. Űizonyítanom sikerült, hogy a modellezés szintjén javaslat tehet  egy olyan új modell 

létrehozására, amely a korábbi modellek er sségeit, lehet ségeit kihasználja, a 

gyengeségeit és veszélyeit, a m ködésb l fakadó hibáit pedig megszünteti. 
 

6.4 JAVASLATOK 
 
6.4.1 AZ ÚJ MODELL 
 
A kapott eredmények alapján bizonyosságot nyert, hogy a prostitúció szabályozására hivatott 

modellek a jelenség kezelésére önmagukban alkalmatlanok. Tekintettel viszont arra a tényre, 

hogy a legutóbbi szabályozás óta eltelt évtized jelent s változtatást nem hozott, érdemes 

elgondolkodnunk azon, hogy egy új szabályozás a jelenség kezelését milyen mértékben, és 

min ségben változtathatná meg. Amennyiben egy olyan modell megalakulásának engednénk 

teret, amelynek alapköve az emberi-, és alkotmányos alapjogok gyakorlása és biztosítása, 

tartóoszlopai pedig a régi modellek er sségei, és lehet ségei, úgy biztosíthatóvá tehetnénk azt, 

hogy a régi modellek gyengeségei, és veszélyei kiküszöbölhet ek legyenek. Meglátásom szerint 
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az új modell alapját az emberi-, és alkotmányos jogok érvényesítése adhatná, amelyre az 

áldozatvédelem, a jogi szabályozás, a rendvédelmi munkavégzés, és a reszocializációs 

intézkedések sorozata, mint alappillér épülne.  

 
A modellt a 19. számú ábra illusztrálja. 

 

6.4.1.1 Emberi-, és alkotmányos alapjogok: 
 

Egy demokratikus berendezkedés  társadalomban, a prostitúció szabályozására is csak úgy 

kerülhet sor, ha az abban résztvev  személyek részére az állam, az alapvet  emberi-, és 

alkotmányos jogok érvényesülését garantálja. E két jogcsoport szorosan összefügg egymással. A 

legfontosabb jogok, amelyeket a szabályozás során nem hagyhatunk figyelmen kívülμ 
 

1. Mind szabadnak és egyenl nek születtünk. Mindegyikünket azonos bánásmódban kell 

részesíteni. σincs megkülönböztetés. Senki sem ítélhet el amiatt, hogy milyen választott 

tevékenységet gyakorlunk. Senki sem kényszeríthet  arra, hogy prostitúciós 

tevékenységet folytasson, viszont annak lehet ségét, hogy szabad, önálló 

akaratnyilvánítás normasértés nélkül e tevékenység gyakorolhassa, meg kell teremtenünk. 

Az önrendelkezés joga mindenkit megillet. Amennyiben valaki, önálló és szabad döntése 

alapján prostitúciós tevékenységet szeretne folytatni, annak a törvényi feltételek 

megtartása-, és hatósági betartatása mellett, lehet séget kell biztosítani. 

2. A biztonságos és szabad élethez való jog.  Amennyiben valaki a prostitúció gyakorlása 

mellett dönt, úgy az államnak azokat a személyeket, akik életüket-, testi épségüket sértik, 

vagy veszélyeztetik, szankcionálnia kell. A rendvédelmi szervek kötelessége lenne, hogy 

azokat a személyeket, akik másokat prostitúcióra kényszerítenek, felderítse, elfogja, és az 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.06



242 

illetékességgel rendelkez  szerv részére ítélkezésre átadja. A rend ri és prostituált társas 

valóság meger síti, hogy e rendelkezés a végrehajtásban nem érvényesül. A prostituáltak 

szubjektív biztonságérzete elenyész , a futtatóiktól és a hatóságtól elszenvedett er szak 

miatt kiszolgáltatottá váltak. A fentiek kezelésére indokolttá válhat egy új típusú 

rendvédelmi munkacsoport létrehozása. 

3. Senkinek sincs joga rabszolgaságban tartani minket. A szexuális kiszolgáltatottságon 

alapuló b ncselekményeket, a prostitúcióra kényszerítést a fehér rabszolgaság 

szinonimájaként használják. A futtatók anyagi igényének kielégítése, az er szakos, 

kizsákmányoló és kényszerít  magatartás az elnyomás legf bb eszköze. Ezek a 

körülmények mind ahhoz vezetnek, hogy a futtatók, egyeduralkodóként, a prostituáltakat 

rabszolgáikká teszik, megfosztva ket egyetemes szabadságjogaiktól. Hozzájuk 

tartoznak, nekik tartoznak felel sséggel, sorsukról k döntenek.  

4. Senkinek nincs joga bántani vagy kínozni minket. A prostituáltak, a futtatók-, a kliensek-, 

és a hatóság tagjaitól is rettegnek, tekintettel arra az agresszióra, amelyeket nap, mint nap 

át kell élniük. Alapvet  emberi jogunk, hogy életünket-, testi épségünket senkinek nincs 

joga megsérteni, vagy veszélyeztetni. A kínzás, az embertelen bánásmód nem csak 

fizikailag, de lelkileg is tönkreteszi az embert. τlyan traumatikus láncreakcióhoz 

vezethet, amelynek beláthatatlan következményei lennének. A fentiek biztosítása 

érdekében egy olyan szabályozás létrehozása válhatna indokolttá, ami az emberi élet-, és 

testi épség védelmét garantálja. 

5. Egyenl  jogunk van a törvények használatára. Minden embernek joga van ahhoz, hogy az 

t törvényben megillet  jogosultságokat gyakorolhassa, és a kötelezettségeket 

teljesíthesse. A rend ri-, és prostituált társas valóság alapján nyert eredmények 

alátámasztották azt, hogy prostituáltakat ért megkülönböztetés, a rend ri áldozatvédelem-

, és feladat-végrehajtás hiányosságai, a prostituáltak számára a jogszabályokban el írt 

áldozatvédelmi jogok gyakorlását nem teszi elérhet vé. Szükségessé válhat annak 

biztosítása, hogy a jogok gyakorlása zökken mentessé váljon, azt mindenki 

megismerhesse, és gyakorolhassa.  

6. Senkinek sincs joga megfelel  ok nélkül bebörtönözni és ott tartani minket. A 

rendvédelmi szerveknek jogszabályi kötelmeinek betartása, hogy az rizetbe vétel ne a 

statisztikai számok el mozdítása, hanem a futtatók elfogása érdekében történjen.  
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7. Az ártatlanság vélelme. Az el ítélet, amivel a prostituáltak nap, mint nap szembesülnek, 

megbélyegzi ket. Annak ellenére, hogy maximum szabálysértést követhetnek el, 

büntet jogi szankcióval illetni ket nem lehet. A futtatói hálózatok felszámolására, és az 

összes terhel -, ment -, közvetett-, közvetlen bizonyítási eszköz alapján szükséges 

intézkedni. Az így kapott bizonyítékok alkalmasak lehetnek arra, hogy a bíróság az igazi 

b nelkövet kkel szemben szankciót alkalmazhasson, büntetést szabhasson ki. 

8. A szociális biztonsághoz való jog (otthon, oktatás, orvosi ellátás). A legtöbb utcai 

prostituált alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik. Annak indokai között nem 

feltétlenül a szubjektív-, hanem lehet ségekhez mérten objektív körülmények állnak. Az 

oktatás, önmagunk képzése szociális biztonságunk megteremtéséhez járulhat hozzá, 

amelyre minden embernek szüksége van. A legtöbb utcán dolgozó lány nehéz 

egzisztenciális körülmények között n tt fel, árvaházban-, intézetben nevelkedett, onnan 

kikerülve pedig lehet sége sem volt arra, hogy önálló lakással, vagy otthonnal 

rendelkezzen. Egy olyan intézkedés bevezetésére is szükséges lehet, ami biztosíthatja, 

hogy ezek a személyek -, ha szeretnének - e munkakörb l kikerülhessenek, és a 

reszocializáció segítségével a társadalom hasznos tagjaivá válhassanak. A prostituált-, és 

rend ri társas valóság központi eleme a védekezés. E eredménnyel sikerült feltárni, hogy 

a prostituáltak minden szükséges intézkedést megtesznek az érdekében, hogy a nemi 

betegségek ne terjedjenek, illet leg, ha betegek, akkor magukat orvossal kezeltetik. 

Ennek ellenére a legtöbb nemi betegséget sz r -, és megel z  vizsgálat, illet leg orvosi 

kezelés pénzbe kerül, és a legtöbb lány – kihasználtságukból, és kizsákmányolásukból 

adódóan – azt megfizetni nem képes. Űár az egészséghez való jog alkotmányos alapjog, 

az orvosi ellátás ingyenességét az állam e szférában nem garantálja. σem várható viszont 

el az államtól (a feketegazdaság er sítésén alapuló futtatói kizsákmányolás révén), hogy 

ezeket a sz r vizsgálatokat ingyenessé tegye. Azonban, ha a prostitúció adózott 

jövedelemforrás lenne (TŰ járulék megfizetésével egyetemben), úgy az ország gazdasági 

helyzetének, és teljesít képességének függvényében az ezekhez való hozzájutást az állam 

biztosíthatná. 

9. A munkához való jog. Magyarországon 200ι. óta a prostitúciós tevékenység „egyéb 

szolgáltatás jogcímén” TEÁτR számmal ellátott szolgáltatás, amelyet az adóhatóság 

egyéni vállalkozói igazolvány, valamint adószám mellett lajstromszámmal látott el. 
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Azzal, hogy futtatói hálózatok léteznek, a tisztességes munkabér fogalma megsz nt. A 

bizonyított teljes kizsákmányolás a tisztességes munka-, és bérezés fogalmát eltörölte. 

Amíg a prostituált személyeket futtatói hálózatok irányítják, kényszerítik-, és 

legf képpen kizsákmányolják, addig e alapvet  alkotmányos-, és emberi jogosultság 

gyakorlása nem valósulhat meg. 

10.  A pihenéshez való jog. Az államnak kötelessége a munkavállalót az iránt biztosítani, 

hogy az elvégzett munkával id arányosan megfelel  szint , mennyiség  és min ség  

szabadid t biztosítson. A futtató általi kizsákmányolás, kiszolgáltatottság és kihasználás 

olyan mérték , hogy a legtöbb lány a nap 2Ő órájában, embertelen körülmények között 

dolgozik, így pihenéshez, kikapcsolódáshoz hozzá nem jut. Felmerül annak 

szükségessége is, hogy a szabadid  gyakorlásához, és a pihenéshez való jog ne 

sérülhessen. 
 
Az emberi-, és alkotmányos jogok összességében nem csak e tíz jogosultság gyakorlását írják 

el , azonban a doktori értekezés szemszögéb l, legfontosabbnak ezek tekintend ek. Úgy vélem, 

hogy ezen jogosultságok állami érvényesítése nélkülözhetetlen feladat ahhoz, hogy az új modell 

stratégiai alapját letehessük, és a tartóoszlopok ne inoghassanak meg. A tartóoszlopok az 

áldozatvédelem, a jogi szabályozás, a rendvédelmi munkavégzés, valamint a reszocializációs 

intézkedéssorozat elemeib l tev dnek össze. A rendvédelmi munkavégzés, illet leg az 

áldozatvédelem egymással szoros összefüggésben áll, a reszocializációs intézkedéssorozatok, 

valamint a jogi szabályozás önálló egységet képeznek. 
 
6.4.1.2 A rendvédelmi munkavégzés 

 

A rend ri-, és prostituált valóságkép alátámasztotta, hogy a Rend rség, a prostitúció kezelésére 

tett intézkedései alapján, a hatályos szabályozás végrehajtására részben-, vagy egyáltalán nem 

alkalmas. A hatalommal való visszaélés, a statisztikán alapuló rendszerszemlélet, az 

áldozatvédelem-, és a rend ri feladatvégzés hiánya, az el ítéletek, a megbélyegzés mind-mind 

hozzájárul ahhoz, hogy a Rend rség a jogszabályból adódó kötelmeit ne teljesítse, jogosultágait 

pedig túllépje. A fentiek kiküszöbölése végett egy olyan speciális munkacsoportot 

létrehozásának igénye merült fel, amely kizárólag e feladatot, azaz a szexuális kizsákmányoláson 

alapuló b ncselekményeket (kerítés, prostitúció el segítése, kitartottság) felderítését, 

megel zését, a futtatók, és azok hálózata embereinek elfogását hajtja végre. A fentiek 
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végrehajtásához elengedhetetlenné válik, hogy a rendelkezésre álló nyílt-, és titkos er ket, 

eszközöket alkalmazzuk, illet leg a nemzetközi-, és hazai rendvédelmi-, és egyéb szervek 

információcseréjén és konzultációján alapuló együttm ködésben részt vegyünk. 
 

1. σyílt területen alkalmazandó er k-, eszközök-, és módszerekμ 
 

 A hatályos büntet eljárásról-, valamint a Rend rségr l szóló törvényben foglalt 

intézkedések összessége, különös tekintettel a nyomozások egységes és részletes 

szabályairól szóló utasítások végrehajtása. 

 A b ncselekményi típusok nyomozásának szervezése és tervezése  

 Az adott b ncselekményfajta elkövetési változatainak, illet leg az adott esemény 

megvalósulása tipikus jellemz inek a tanulmányozása 

 Az ügytípusok eljárásjogilag érintett szerepl i (akár elkövet i, akár sértetti kör) fontos 

jellemz inek az összegy jtése, tanulmányozása 

 A rendelkezésre álló tárgyi-, és személyi adat-, információ-, és bizonyítékforrás 

beszerzése  

 Az elkövetés eszközeinek, módszereinek, különösképpen az azt el segít , és lehet vé 

tev  okok, körülmények tanulmányozása, a megvalósulás-, és elkövetés jellemz inek 

aktív vizsgálata 

 
2. Titkos területen alkalmazandó er k-, módszerek-, és eszközökμ 

 
 A hatályos büntet eljárásról-, valamint a Rend rségr l szóló törvényben foglalt 

intézkedések összessége, különös tekintettel az operatív tevékenység szabályozása, és a 

titkos információgy jtés bels  utasításainak végrehajtása. 

 Az adott b ncselekményfajta futtatói hálózata módszereinek, ezek magyarországi 

tevékenységének tanulmányozása, feldolgozása és nyilvántartása 

 Az adott b ncselekményfajta elkövet i tevékenységének er södését kiváltó, jelent sebb 

nemzetközi vagy hazai okok, körülmények kisz rése, az azokra irányuló azonnalos 

intézkedések megtétele 

 Az adott b ncselekményfajta elkövetéséért felel s személyek gyors beazonosítása, 

ellen rzése, terveiknek és módszereiknek felderítése 

 
3. Az együttm ködés területénμ 
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 A hazai és nemzetközi, nyílt-, és operatív területen beszerzett, elemzett és értékelt 

b nüldözési információk összegy jtése, tárolása, feldolgozása és cseréje 

 A tagállamok illetékes hatóságainak nyomozások kezdeményezésére való felkérés azok 

lefolytatására  vagy  koordinálására irányuló el terjesztések,  valamint közös  

nyomozócsoportok  létrehozására történ  javaslattétel 

 Az adott b ncselekményfajtákkal kapcsolatosan a b nüldözés területén beszerzett, 

elemzett és értékelt adatok és információk felhasználása, az abból levonható 

következtetések alapján, nagyszabású nemzetközi akciók szervezése 

 Fenyegetés-, és veszélyeztetettség értékelések, stratégiai elemzések elkészítése, amelyhez 

az általános helyzetjelentés párosításra kerül 
 
6.4.1.3 Áldozatvédelem 

 

A rend ri-, és prostituált társas valósága alapján feltárásra került, hogy a prostitúcióval 

kapcsolatos áldozatvédelmi feladatokkal és intézkedésekkel összefüggésben a Rend rség a 

kiszabott, és normában meghatározott feladatait nem teljesíti. Az áldozatvédelemmel kapcsolatos 

intézkedések összessége két csoportra oszthatóakμ a külön a prostitúciós b ncselekmények 

felderítésére-, és a reszocializációs intézkedések megtételére létrehozott csoport tevékenysége. A 

létrehozandó nyomozócsoport feladata az áldozati státusz igazolása, a tanúgondozás, a védett 

szálláshely biztosítása és a tájékoztatás lenne. Külföldön már jó 30 éve m ködnek olyan 

shelterek, ahol e intézkedések megvalósulnak, igaz, hogy ezek több éves munkafolyamat 

eredményei, de létez  elemek. Itthon is vannak hasonló intézmények (,amelyek létfontossága 

kulcskérdés, azonban a dolgozat terjedelme korlátai ezek vizsgálatára lehet séget nem 

teremtenek, az akár egy új dolgozat témája is lehetne), azonban állami támogatás nélkül „ a 

gondolat szintjén” maradnak csupán. 

 

 Az áldozatvédelmi státusz igazolása. Az áldozati státusz igazolása a legkönnyebb feladat, 

amely a nyomozócsoport feladatai között szerepel. A b ncselekmény sértettje részére egy 

olyan áldozatvédelmi igazolás kiállítása vált szükségessé, amely a további intézkedések 

igénybevételére jogosítja, illet leg igazolja, hogy  a nyomozó hatóság által felderített 

prostitúciós b ncselekmény tényleges áldozata, sértettje.  
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 A tanúgondozás. Kiemelten fontos az, hogy az adott b ncselekményfajtával 

kapcsolatosan a sértett kihallgatását tapasztalt, és hozzáért  személyek végezzék, a lehet  

legtöbb nyomozást segít  információt beszerezhessük, az elkövet i hálózatokat 

szélesíthessük, illet leg megfelel  mennyiség  és min ség  realizálást elvégezhessük. 

Fontos továbbá az, hogy a sértettekkel, tanúkkal történ  kapcsolattartás az indított ügy 

megkezdését l, egészen a lezárásig tartson, elvárás, hogy a sértett a kell  tájékoztatást 

mindig megkaphassa 

 A védett szálláshely biztosítása. A létrehozandó nyomozócsoport feladata lenne egy 

olyan fedett objektum létrehozása, ahol az áldozatok nyugodt körülmények között, és a 

külvilágtól elzárva élhetnének, mindaddig, amíg a potenciális veszélyt jelent  hálózatok, 

futtatók realizálása meg nem történne, biztosítva ezzel testi épségük és életük védelmét. 

 Tájékoztatás. A tájékoztató tevékenység pedig a reszocializációs intézkedéssorozatok 

összességér l szól, így a nyomozócsoport a sértettet köteles tájékoztatni arról, hogy a 

reszocializációs intézkedéssorozatok lebonyolításáért felel s csoport helyileg hol 

található, milyen feladataik vannak, illet leg ezeknek az igénybevételét az illet  hogyan 

tudja igénybe venni. A tájékoztatás ezen felül a büntet eljárásról szóló összes, általános 

érvény  tájékoztatást is magába foglalja. 
 
6.4.1.4 A reszocializációs intézkedéssorozat 
 

A reszocializációs intézkedéssorozat végrehajtására létrehozott csoport áldozatvédelmi-, és 

egyéb feladatai az érdekérvényesítés el segítése, a jogi tanácsadás, az érzelmi és egyéb segítség 

megadása. 
 

 Az érdekérvényesítés el segítése. A csoport alapvet  funkciója az általános 

jogérvényesítés mellett, az egészségügyi és szociális ellátások biztosítása. Rendkívül 

fontos, hogy a prostitúciós b ncselekmények sértettjei az egészségügyi-, és szociális 

ellátásokat megkapják. Az egészségügyi kérdések vonatkozásában, a csoporton belül, 

külön egészségügyi szolgálat üzemeltetésének szükségessége merül fel. Az áldozatok a 

kezeléseket helyben megkapják, kontrollra járhatnak. A szociális ellátás pedig egyrészt az 

oktatás, másrészt pedig - olyan személyek esetében, akik a jöv ben törvényi keretek 

között prostitúciós tevékenységet folytatni nem szeretnének – a munkahelyteremtés 

lehet ségét öleli fel.  
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 Jogi tanácsadás. A kell  mérték  és min ség  jogi felvilágosítás nélkülözhetetlen eleme 

annak, hogy az érintett személyek jogaikat érvényesíthessék, és kötelmeiket 

teljesíthessék. Ez viszont csak úgy kivitelezhet , ha a jogszabályokban foglaltakat az 

érintettek megismerik. Tekintettel arra, hogy a jogi környezet értelmezése laikus személy 

számára nehézségeket keletkeztethet, így azok érthet  módon való továbbítása vált 

szükségessé. A csoporton belül olyan jogászokból álló alcsoportot létrehozásának 

szükségessége merül fel, akik az áldozatoknak külön személyre szabottan segítenek. 

 Érzelmi és egyéb segítség megadása. A rend ri-, és prostituált társas valóság eredményei 

alapján bizonyítani sikerül, hogy az áldozatok a mérhetetlenül nagy-, és mennyiségileg 

elviselhetetlen er szak következtében, bizonyos esetekben traumatikus tapasztalatokat 

élnek át. Ezeknek az eseménysorozatoknak a kezelése szakpszichológusi segítséget 

igényel. A traumák feldolgozása rendkívül fontos feladat ahhoz, hogy a prostituáltak a 

testi (fizikai), és lelki (szellemi) megnyugvást és békét meglelhessék. A létrehozott 

szakpszichológusokból álló csoport feladata a traumatikus élmények feldolgozása, és a 

reszocializációs folyamatok felügyelete, kontrollja és ellen rzése. 
 
6.4.1.5 Jogi szabályozás 

 

Közel 30-3ő éve társadalmi vita szól arról, hogy történjen-e új szabályozás vagy sem. 

Amennyiben a doktori értekezésemmel hozzájárulhatok ahhoz, hogy e társadalmi vita 

valamelyik oldalát er síthetem, akkor meglátásom szerint a jogi szabályozás megoldását a σew 

Yorki Egyezményb l való kilépés, vagy annak módosítása jelenthetné. Volt szerencsém az 

értekezéshez számos hazai-, és nemzetközi szakirodalmat felhasználni, azonban olyan munkát, 

amely azt vizsgálná, hogy milyen el nyökkel/hátrányokkal járna az, ha Magyarország e téren a 

nemzetközi kötelezettségvállalással szakítana nem találtam. Értekezésemmel szerettem volna 

egy elméleti szinten kidolgozott, és az általam használt tudományos módszerekkel alátámasztott, 

a gyakorlatban jól kivitelezhet  szabályozást kidolgozni. Alapvet  probléma, hogy ugyan az 

Egyezményt Magyarország aláírta, de annak bizonyos rendelkezéseit a mai napig figyelmen 

kívül hagyja. Az Egyezmény az abolicionista szemléletre épült, a szerint pedig a prostituált 

személy minden körülmény között áldozatnak tekintend . Ha ebb l a gondolkodásmódból 

indulunk ki, akkor azzal, hogy a szabálysértési törvény alapján a prostituáltat büntetni rendeljük, 

áldozati szerepköre megsz nik. σemcsak a futtatói er szak-, hanem az állam szankcionáló 
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programjának következtében is kiszolgáltatottá válik. Azzal, hogy az illetékes hatóság kizárólag 

a büntethet séget és büntetést szorgalmazza, valamint a hatóság az áldozatvédelmi-, és feladat 

végrehajtási kötelezettségeinek eleget nem tesz, nemhogy az Egyezmény rendelkezéseit, de még 

a félabolicionista szemléletet sem alkalmazza. Állásfoglalás szükségeltetik a kérdésben, hogy 

melyik fontosabbμ egy önállóan nemzeti színnel fémjelzett, és létrehozandó új szabályozás, 

amely az emberi-, és alkotmányos jogok érvényesítésére, az adózott jövedelemre, és az igazi 

elkövet k realizálására törekszik, vagy egy olyan Egyezményben való részvétel, amit egyébként 

is csak részben hajtunk végre. Hazai szabályozásunk szerint a prostitúció önmagában legális 

keretek között gyakorolható tevékenység, azonban az önkormányzati szabályozás révén, az 

kizárólag védett övezeten kívül, a meglév  orvosi dokumentációkkal igazolt módon hajtható 

végre. Ez a szabályozás gyakorlatilag végrehajthatatlan, tekintettel arra, hogy olyan helyszín, 

amely a jogi környezetnek maximálisan megfelel az ország területén elenyész  számban van 

jelen, pedig az önkormányzati szabályozás világosan el írja, hogy minden településen, 

meghatározott lélekszám felett, a prostitúciós tevékenység gyakorlására kijelölt helyszínt 

biztosítani kell.  A prostituáltak társas valóságának köszönhet en feltárni sikerült, hogy az 

önkormányzati szabályozásban foglaltakra – már önmagától kezd d en – nem is lenne szükség, 

a prostitúció gyakorlása ugyanis – önmagától – bizonyos esetekben elkerített helyekre 

(lakásokra) szorult vissza, a köznyugalmat így semmi sem veszélyezteti. Űár az utcai 

munkavégzés is kimutatható volt, de ugyanakkor magas arányszámban a lakásban végzett 

tevékenység is jelen van. Lehet, hogy az utcai munkavégzés megszüntetésére pont az a lélektani 

határ lenne képes, amit az új szabályozás támogatásként megadhatna. A szabályozásnak és a 

rend ri fellépésnek köszönhet en, azt értük csak el, hogy a prostituáltak az aktust 

jogszabálysért  módon folytatják, és a futtatók a lányoktól a helyért cserébe mérhetetlenül nagy 

összegeket zsákmányolnak ki. A problémára megoldást jelentene, ha állami felügyelet alá tartozó 

intézményesített helyeket hoznánk létre, amely keretén, és helyszínén belül a prostitúciós 

tevékenység kontroll mellett, (kizárva a teljes büntet  kontrollt) gyakorolhatóvá válna. Az állami 

irányítással létrehozott intézmények a futtatói hálózatok létjogosultságát megszüntetnék, 

üldöztetésük továbbra is fent maradna, büntet jogi változtatásra e tekintetben szükség nem 

volna. Önmagában a futtatók üldöztetésére irányuló állami akarat nem sértené az Egyezmény 2. 

cikkében foglaltakat, kizárólag még intenzívebbé, és hatékonyabbá tenné. Kizárólag az állam 

lenne jogosult arra, hogy ilyen intézményt m ködtessen, amely garantálná a kényszert l mentes 
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munkavégzést, és az az ellen fellép  személyek üldöztetését. Ennek megvalósulása esetén, az 

Egyezményb l való kilépés mellett, a nemzetközi joggal összhangban, - az új szabályozásban 

önállóan - a futtatók üldöztetésére irányuló állami akarat továbbra is érvényesítésre kerülne. 

Örökös téma a nemi betegségek terjedésének indoka. A doktori értekezés során a prostituált-, és 

rend ri valóságképnek köszönhet en feltárnom sikerült azt, hogy a prostituáltak életében a 

védekezés centrális szerephez jut. A prostituáltak a nemi betegségek terjedése, és terjesztése 

ellen tudatosan, önként fellépnek, védekeznek, és orvoshoz járnak. Meglátásom szerint viszont 

ennek fenntartása érdekében, az állami intézmények mellett, az orvosi vizsgálatok elvégzésére, 

akárcsak különleges szakmák, és leginkább hivatások tekintetében továbbra is nagy szükség van. 

Ahogy az a korábbi fejezetben ismertetésre került, az ország gazdasági helyzetének 

függvényében az orvosi ellátáshoz való hozzáférés lehet ségének megteremtésére van szükség. 

A két megállapítással kapcsolatosan külön kiemelném, hogy az Egyezmény VI. cikkében, 

valamint a hazai alkotmánybírósági határozat értelmében hozott nyilvántartásba vételnek 

rendelkezései sem tekinthet ek irányadónak. Véleményem szerint a probléma gyökere, az 

emberi méltósághoz f z d  jogok gyakorlása folytán, a megnevezésb l adódott. Az adózásról 

szóló törvény lehet séget biztosított arra vonatkozóan, hogy a prostitúció gyakorlását TEÁτR 

számmal, valamint adóhatósági bejegyzéssel, „egyéb szolgáltatás” jogcímén gyakorolni 

lehessen. E gondolatmenetel továbbvitele hozzájárulhatna ahhoz, hogy a pejoratív megjelölés 

elt nik, így megbélyegzés sem jöhet létre. A prostituáltak a prostitúciós tevékenységet így 

önállóan, állami vállalkozásban gyakorolhatnák, tisztességes, adózott jövedelmük volna, és, ami 

a legfontosabb, tevékenységüket kényszert l mentesen, önálló akarat elhatározás mellett 

végezhetnék. A fentiek következtében, a prostitúciós tevékenység szabályozására külön törvény 

létrehozása, a szabálysértési-, és büntet  törvény módosítása válna szükségessé. A 

szabálysértési-, és büntet  törvény módosítása a tényleges abolicionizmuson és reglementáción 

alapuló szabályozást teremtené meg, a futtatók üldözötté, a prostituáltak védetté válnának, az új 

szabályozás és modell pedig a szabályozás keretét alkothatná meg. 
 

6.5 ZÁRÓ GONDOLATOK 
 

Értekezésem elkészítése során arra törekedtem, hogy a rendvédelmi területen megszerzett 

gyakorlati tapasztalataim felhasználásával, a témában rendelkezésre álló hazai-, és nemzetközi 

szakirodalom tudományos feldolgozásával, valamint a témában alkalmazott kutatási 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.06



251 

módszeremmel, a meghatározott kutatási céljaimat teljesíthessem, új tudományos eredmények 

születhessenek. A nemzetközi, és hazai szakanyagot feldolgozva, megírtam a prostitúció, és a 

hozzá kapcsolódó b ncselekmények történetét, annak társadalmi kontrollját felvázoltam. A 

prostitúciót körülvev  látenciát legy zve, felkutattam és feltártam annak legalacsonyabbtól a 

legmagasabb szintig terjed  struktúráját. A prostitúció jelenségével kapcsolatban új fogalmakat 

alkottam, amely annak társadalmi berendezkedését, és mibenlétét h en tükrözi.  Feltártam, és 

felkutattam a prostitúció jelenségéhez kapcsolódó b ncselekményekkel, valamint azok 

prevenciójával foglalkozó rendvédelmi szervek munkásságát. Részletesen értékeltem a 

rendvédelmi szervek munkavégzését, a prostitúció jelenlegi helyzetét, és meghatároztam az 

ebb l adódó következtetéseket. Ebb l adódóan, értékeltem a rendvédelmi szervek tagjainak 

munkavégzését, azok jöv beli alkalmazására, lehet ségeire ajánlásokat dolgoztam ki. Saját, és a 

vizsgált személyek tapasztalatait összegezve, tudományos módszerekkel és a kapott eredmények 

felhasználásával, (a prostitúció jelenségéhez kapcsolódóan) összefoglalást készítettem, majd az 

abból levonható konzekvenciákat megfogalmaztam. A SWτT/GYELV elemzés segítségével 

rávilágítottam a lehetséges modellek gyengeségeire, veszélyeire, er sségeire és lehet ségeire, 

kidolgoztam az „új modell” alkalmazásának lehet ségeit, amely a prostitúcióhoz kapcsolódó 

b ncselekmények elleni fellépést, valamint az áldozatok reszocializációját megteremthetné. 

Örömmel tölt el, ha a tudományos értekezés hozzájárulhat ahhoz, hogy az új modell 

alkalmazásával a szaporodó futtatói b ncselekményei hálózatok, és az abból adódó nemzetközi 

szervezett b nözés elleni fellépés segítségére lehet.  Tudományos értekezésem elkészítése nem 

sikerülhetett volna, ha kutatómunkám ideje alatt, témavezet mt l Fogarasi Mihály Phϊ. 

(tanszékvezet  egyetemi docens) Úrtól a kell  iránymutatást, szakmai segítséget nem kapom 

meg, illet leg a családom (édesanyám, és a macskám) nem áll mellettem. További köszönet illeti 

- a m helyvitát követ en (is) - Prof. Dr. habil Forrai Judit PhD. (egyetemi docens) Asszonyt, 

(minden szakmai iránymutatás mellett), ϊr. Kanyó Mária Phϊ. (egyetemi docens) Asszonyt, 

Prof. ϊr. Finszter Géza (egyetemi tanár) Urat, Prof. ϊr. Űolgár Judit (egyetemi docens) 

Asszonyt, akikt l minden szakmai segítséget megkaptam, hogy az értekezés végs  formáját 

elérhesse. Továbbá szeretném megköszönni minden tanárnak, szaktanárnak, könyvtárosnak, 

egyéb személynek, hogy támogattak és segítettek abban, hogy az értekezés létrejöhessen.  
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Sorszám Életkor Rétegz dés Lakhely 

 1 26 Űeltér σyíregyháza 

2 26 Űeltér Budapest 

3 24 Kültér ωsátalja 

4 28 Űeltér Budapest 

5 22 Kültér Budapest 

6 25 Kültér Budapest 

7 20 Kültér Budapest 

8 20 Kültér Budapest 

9 21 Űeltér Budapest (Graz)* 

10 24 Kültér Budapest 

11 22 Kültér Budapest 

12 21 Űeltér Budapest (Graz)* 

13 19 Űeltér Budapest 

14 19 Űeltér Budapest 

15 33 Kültér Szeged 

16 30 Kültér Budapest 

17 23 Űeltér Budapest 

18 31 Kültér Budapest 

19 22 Kültér σyíregyháza (Kijev)* 

20 25 Kültér Budapest 

21 26 Kültér Budapest 

22 32 Kültér Budapest 

23 25 Kültér Budapest 

24 24 Kültér Debrecen 

25 24 Kültér Űudapest (Zürich)* 

26 26 Kültér Budapest 

27 22 Kültér Budapest 

28 28 Űeltér Budapest 

29 21 Kültér σagykálló 

30 23 Kültér Ajka 

31 29 Kültér Sárvár 

32 23 Kültér σyíregyháza 

33 34 Űeltér Budapest 

34 28 Kültér Budapest 

35 27 Kültér Budapest 

36 27 Kültér Jászberény (Trieste)* 

37 32 Kültér Szerencs 
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38 26 Kültér Tatabánya 

39 38 Kültér Budapest 

40 28 Kültér Budapest 

41 20 Kültér Budapest 

42 32 Űeltér Budapest 

43 25 Kültér Budapest 

44 42 Kültér Budapest 

45 24 Kültér Budapest 

46 26 Kültér Budapest 

47 29 Kültér Budapest 

48 25 Kültér Budapest 

49 30 Űeltér Budapest (Newerk)* 

50 40 Kültér Budapest 

*A prostituáltak jelenleg a zárójelben feltüntetett városban élnek, és dolgoznak, az adatszolgáltatás viszont az eredeti lakhelyükkel kapcsolatban 
történt. 
 

A rendőr személyek adatai 
 

Sorszám Életkor Szolgálati Ág Lakhely 

1 21 Ű nügy Budapest 

2 22 Ű nügy Budapest 

3 32 Közrendvédelem Debrecen 

4 31 Közrendvédelem Budapest 

5 28 Közrendvédelem Szentendre 

6 23 Közrendvédelem Vác 

7 43 Közrendvédelem Eger 

8 32 Közrendvédelem Kecskemét 

9 29 Közrendvédelem Budapest 

10 27 Közrendvédelem Budapest 

11 23 Ű nügy σyíregyháza 

12 29 Ű nügy Budapest 

13 26 Közrendvédelem Budapest 

14 24 Ű nügy Budapest 

15 36 Ű nügy Budapest 

16 21 Közrendvédelem Budapest 

17 26 Közrendvédelem Budapest 

18 32 Közrendvédelem Budapest 

19 31 Ű nügy Budapest 

20 33 Közrendvédelem Budapest 

21 30 Ű nügy Budapest 

22 24 Ű nügy Budapest 
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23 25 Közrendvédelem Budapest 

24 34 Közrendvédelem Budapest 

25 27 Közrendvédelem Szolnok 

26 28 Közrendvédelem Székesfehérvár 

27 28 Közrendvédelem Miskolc 

28 29 Közrendvédelem Budapest 

29 34 Ű nügy Budapest 

30 35 Ű nügy Szeged 

31 33 Közrendvédelem Budapest 

32 26 Ű nügy Budapest 

33 42 Közrendvédelem Budapest 

34 39 Közrendvédelem Budapest 

35 24 Közrendvédelem Budapest 

36 24 Közrendvédelem Budapest 

37 36 Közrendvédelem Gyöngyös 

38 31 Közrendvédelem Budapest 

39 35 Közrendvédelem Budapest 

40 34 Közrendvédelem Budapest 

41 25 Közrendvédelem Budapest 

42 42 Közrendvédelem Budapest 

43 43 Közrendvédelem Budapest 

44 26 Közrendvédelem Budapest 

45 36 Közrendvédelem Budapest 

46 22 Közrendvédelem Gyula 

47 28 Közrendvédelem Budapest 

48 28 Ű nügy Budapest 

49 43 Közrendvédelem Budapest 

50 28 Ű nügy Budapest 
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